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Förord 
Vi vill härmed ta tillfället i akt att tacka de respondenter som ställt upp med intervjuer och 
därmed gjort det möjligt för oss att genomföra denna studie. Ni har bidragit med värdefull 
information och utan er skulle den här studien aldrig gått att slutföra.  Vi vill även rikta ett 
stort tack till vår handledare Anders Isaksson som har bidragit med värdefulla synpunkter 
under uppsatsens gång.  
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Sammanfattning 
Småföretagen har en betydande roll för ett lands ekonomi och Venture Capital fonderna spelar 
en viktig roll vid finansieringen av dessa företag då de har svårt att erhålla finansiering på 
vanligt vis. För att VC-fonderna i sin tur skall kunna bedriva sin verksamhet krävs det att de i 
sin tur erhåller finansiering från en investerare, som därför kommer att spela en viktig roll i 
denna process. Studien är baserad på en hermeneutisk kunskapssyn och vi valde att genom en 
kvalitativ metod utföra fem stycken intervjuer med investerare inom pensionsfonder och 
försäkringsbolag, som visat sig vara de största investerarna i VC-fonder. Vi ville få en 
förståelse och kartlägga processen i och med att en investerare väljer att investera i en VC-
fond och även visa på de olika problemen som investeraren möter på vägen.  

Detta har vi genomfört genom huvudsakligen en deduktiv ansats, då vi i vår teori tagit upp 
mycket av de problem som kan uppstå vid en investering, för att sedan genom intervjuer 
undersöka om dessa problem även uppstår för investerare till VC-fonder. Vi menar att vi även 
bidrar med ny forskning inom området och i och med detta anser vi att vi har inslag av ett 
induktivt angreppssätt. 

Första steget består i att investeraren bedriver en ”screening process” vilket innebär att 
investeraren gör en aktiv utvärdering av VC-fonderna och dess bakomliggande team. Denna 
process är den klart mest tidskrävande och generellt ser vi att den i flera fall kan uppgå till att 
man följer en VC-fond i flera år innan man bestämmer sig för att investera i den. Andra steget 
är kontraktsförhandling och beslut där man biträdda av externa jurister förhandlar man fram 
ett kontrakt. Detta kontrakt innehåller en rad stadgar och klausuler för att skydda investerarna 
från att VC-fonden agerar mot investerarnas intresse. Slutgiltigt beslut att investera i en VC-
fond tas generellt av en investeringskommitté hos investeraren. Tredje steget består i 
uppföljning och kontroll av de pengar man investerat. Investerarna erhåller kvartalsrapporter 
som VC-fonden producerar och träffar teamet till VC-fonden några gånger per år för att gå 
igenom verksamheten. Vi ser också att investerarna försöker hålla en dialog med förvaltaren 
av VC-fonden och fungera som en rådgivare via så kallade ”advisory boards”. Fjärde steget 
innebär Exit, vilket handlar om när VC-fonden likvideras och investerarna får tillbaka sina 
investerade pengar och en eventuell vinstdelning sker mellan förvaltare och investerare. 

Studien visar på att agentproblem genomsyrar större delen av investeringsprocessen mellan 
investerare och VC-fond. För att minska risken för adverse selection genomför man en 
grundlig utvärderingsprocess i inledningsskedet av investeringsprocessen för att sortera bort 
de dåliga investeringsalternativen. I och med att ansvaret för investerarnas pengar övergår till 
VC-fonden ökar detta risken för moral hazard. Vår studie visar på att investerarna förhandlar 
in en rad klausuler i kontrakten samt följer upp och kontrollerar investerade pengar, genom 
dels den löpande dialogen med VC-fonden men även personliga möten. Detta för att skydda 
sig mot denna typ av problem.   
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1.  INLEDNING 

I bakgrunden börjar vi med att redogöra för småföretagandets betydelse för ekonomin i ett 
land. När små och medelstora företag behöver finansiering har VC-företag visat sig spela en 
betydande roll. I vår problemdiskussion avgränsar vi oss mot vårt område och visar att 
förutsättningen för att VC-företagen skall kunna investera i företag, är att dem erhåller kapital 
från exempelvis pensionsfonder. I uppsatsen kommer vi både att använda oss av 
benämningarna VC-fond och VC-företag. Båda benämningarna har i denna uppsats samma 
betydelse.  

1.1 Bakgrund 
Många studier har belyst småföretagande och deras betydelse för den ekonomiska tillväxten 
(Deakins & Freel 1998, Beck & Demirguc-Kunt 2006). Deakins och Freel (1998) menar att 
små och medelstora företag har en betydande roll för ett lands ekonomi och den ekonomiska 
tillväxten. De flesta företagen i Sverige, cirka 99 procent, har färre än 50 anställda och är 
därför att anse som småföretag (Tillväxtverket, 2009). Småföretagen står för en betydande del 
av sysselsättningen och ungefär 40 procent av de anställda inom den privata sektorn arbetar i 
ett småföretag (Tillväxtverket, 2009).  

Lean och Tucker (2001) visar på att en småföretagare som har behov av finansiering kan vända 
sig till olika institutioner och företag för att erhålla detta. Författarna diskuterar att 
finansieringsmöjligheterna sträcker sig från riskkapitalister och traditionella banker till mer 
specialiserade kreditgaranter.  Förmågan för småföretag att erhålla finansiering begränsas av en 
rad marknadsmisslyckanden som i sin tur skapar ett finansieringsgap vilket betyder att 
företaget inte har tillräckligt med kapital för att utveckla den fortlöpande verksamheten 
(Mason, 2008).  Private equity investerare, det vill säga aktörer som investerar i onoterade 
företag, står för ett betydande bidrag vad gäller att minska finansieringsgapet (Engel, 2002). 
Engel skriver vidare att investeringar i unga företag med stor utvecklingspotential utförs av en 
speciell grupp inom private equity, mest känt som investeringar utförda av VC-företag.  

1.1.1 Venture Capital 

Riskkapital likställs ofta med Venture Capital (VC) vilket dock inte är helt korrekt (Isaksson, 
2000). Svenska riskkapitalföreningen (SVCA) menar att riskkapital är ett samlat begrepp för 
investeringar i noterade och onoterade företag. Private Equity innefattar de investeringar som 
sker i onoterade företag där ägarna har en aktiv roll i företaget men där ägandet är 
tidsbegränsat (SVCA, 2005).   

Isaksson (2006, s 14) beskriver VC som en del i Private Equity där risken som investeraren tar 
kompenseras genom ett delägarskap där investeraren får ta del av en framtida succé. VC är en 
del av Private Equity och innefattar investeringar som görs i uppstartsfas, tidig utvecklingsfas 
eller expansionen av ett företag (EVCA, 2009). EVCA menar att VC har ett fokus på 
entreprenörer  snarare än företag som befinner sig senare i utvecklingsfasen. Vidare är det 
viktigt att särskilja VC och Buyout. Buyout är investeringar i mogna företag, normalt med 
starka kassaflöden som behöver ägare med finansiella muskler (SVCA, 2008-2009). Viktigt 
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här är att redan nu göra klart för läsarna att vi i denna uppsats kommer att behandla 
investerares investeringar i VC-fonder. 

Mason och Harrison (1999) skriver att VC har en betydande roll i småföretags 
utvecklingsprocess genom att investera kapital och bistå rådgivning till snabbväxande företag 
som sedan kan utvecklas till ett stort globalt företag. Braunerhjelm (1999) skriver i en artikel 
Ekonomisk debatt att VC till skillnad från traditionella banker är specialiserade inom området 
för nya verksamheter och att man besitter kunskap kring de tidigaste faserna i ett företags 
utveckling.  

Ett viktigt kriterium för att VC-fonder skall investera i unga små och medelstora företag är att 
man förväntar sig att investeringarna kommer att växa och på så sätt skapa en möjlighet till en 
lönsam exit för VC-fonden (Engel, 2002). Små och medelstora företag behöver ofta kapital för 
att utveckla verksamheten och de flesta företagen har inte tillräckligt med kapital och måste då 
söka sig till externa finansiärer (Gompers & Lerner, 1996). Vidare skriver Gompers och Lerner 
att nystartade företag kan ofta inte ställa tillräckliga säkerheter för att erhålla ett banklån och 
det är i detta skede som VC kliver in och finansierar dessa riskabla projekt eftersom man ser en 
möjlighet till en hög avkastning.  

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Definition av riskkapital (SVCA, 2008) 

1.1.2 Relationen mellan investerare och VC-fonder 

I takt med att Private equity mer och mer har blivit ett tillgångsslag väljer fler och fler 
institutionella investerare att öka allokeringen till private equity och då också VC (SVCA, 
2006-2007). Fortsättningsvis visar artikeln på att pensionsfonderna är det enskilt största 
investerarna i Private equity i Sverige, vilket i sin tur ger alla pensionssparare ett intresse för 
hur branschen utvecklas. De huvudsakliga investeringsalternativen för investeringar i private 
equity är enligt (SVCA, 2006-2007) följande: 

 Investeringar i private equity-fonder.  

 Fond i fond investering som betyder att man investerar i en fond som i sin tur investerar 
i ett VC-företag. 

 Direktinvesteringar i privata företag. 
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Svenska pensionsfonder som vi i vår uppsats skall intervjua gör investeringar genom dels fond 
i fond samt investeringar i VC-fonder.  

1.1.3 Fond- i – fond 

Fondandelsfond, även kallad fond i fond, är en fond som placerar i andra fonder 
(Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, no date). Genom att placera i en vanlig fond som i sin 
tur placerar i ett större antal värdepapper är tanken att totala risken minskas för investeraren 
(Aktietips, no date). En fond i fond minskar risken ytterligare genom att de är en fond som 
enbart placerar sitt kapital i andra fonder. 

Chiang et al. (2008) definierar fond i fond som när ett investmentbolag investerar i ett annat 
investmentbolag. Vidare skriver författarna att en fördel med fond i fond kan vara att man i 
investeringsprocessen separerar på uppgiften att investera i värdepapper och investera i andra 
investmentbolag. Fond i fond, med sin separation mellan investering i fond och värdepapper, 
har varit vanligt bland institutionella investerare och pensionsfonder under en längre tid 
(Chiang et al, 2008). 

Brophy och Guthner (2002) skriver att institutionella investerare är de som främst finansierar 
de fonder som VC-företagen sätter upp för deras verksamhet. Vidare skriver författarna att 
investerarna investerar i flertalet av dessa olika fonder och att detta ger dem en bra 
diversifieringseffekt bland annat över olika geografiska marknader och investeringsfilosofier. 
Denna inledande bakgrund för oss vidare till problemdiskussionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Problemdiskussion 
Ett VC-företag startar sin verksamhet genom att man samlar in pengar till den fond som skall 
ligga som grund för investeringarna (Gompers och Lerner, 1998).  
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Aktuell statistik från European Private Equity & VC Association visar på att de största 
finansiärerna för VC-företagen inom Europa är banker (15,6 %), pensionsfonder (23 %) samt 
försäkringsbolag (9,9 %) (EVCA2 ,2009). På den svenska marknaden är det pensionsfonderna 
som står för den största andelen av investeringar i VC fonder med 55 % (SVCA, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Källa: SVCA kvartalsrapporter Q1-Q4 2007 

Isaksson (2006) skriver att den forskning som bedrivits på VC-processen har till största del 
handlat om förhållandet mellan VC-företaget och entreprenören. Vidare menar Isaksson att för 
att förstå denna process är det viktigt att förstå vilka aktörer som utgör grunden. Aktörerna är 
investerare, VC-företag samt entreprenörerna (Isaksson, 2006). Sahlman (1990) menar att VC-
företag ingår kontrakt med två parter, ett kontrakt med dem som finansierat VC-företaget samt 
ett kontrakt med entreprenören som man valt att investera i. Bygrave och Timmons (1992) 
beskriver kontraktet mellan investeraren och VC-företaget som en process där investeraren har 
starkast inflytande i tidiga skeden då riktlinjer för fonden sätts upp. Fortsättningsvis menar 
författarna att i det efterföljande operativa arbetet har VC-fonden relativt fria tyglar för att 
driva verksamheten.  

Amit et al (1998) anser att en av anledningarna för investerare att söka sig till VC, är att de tror 
att VC-företagen besitter den kunskap som behövs för att utveckla entreprenörernas idéer. 
Sahlman (1990) påpekar att inom VC, mellan principal och agent, uppstår bekymmer med 
informationsasymmetri, vidare har VC-branschen utvecklat procedurer som är utformade för 
att hantera dessa problem. 

Den forskning som finns inom området för processen mellan investeraren och VC-företaget är 
bristfällig men ett bidrag är Gompers och Lerner (1996) som beskriver att under 1980-talet 
ändrades branschen genom att det blev mer vanligt med rådgivare vid investeringsprocessen i 
VC-företagen. Vidare menar författarna att rådgivarna hjälpte institutionella investerare med 
rådgivning och samlade ihop kapital från sina klienter för att sedan placera detta i VC-fonder. 
En annan undersökning har gjorts av Robbie, Wright och Chiplin (1997) om investerarnas 
övervakning av VC-fonderna på den engelska marknaden. Studien visade bland annat på att 
investerarna endast engagerade sig i ett fåtal VC-företag där de övervakade utvecklingen.   
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Investerarna har en viktig roll eftersom dem har möjlighet att forma VC-branschen genom 
vilka VC-fonder de väljer att investera i (Mason & Harrisson, 1999). Då den aktuella 
forskningen kring investerare och VC-företag är begränsad anser vi det vara intressant att 
undersöka detta område och på så sätt komplettera tidigare bidrag. Då de största investerarna 
till svenska VC-företag är institutionella investerare såsom pensionsfonder och 
försäkringsbolag är det dessa som vi kommer att koncentrera vår undersökning till. Någon 
tydlig process för investerarna finns ej varpå vi finner det mycket intressant att undersöka detta 
område närmare. Detta resonemang för oss vidare till vår problemformulering och syftet med 
rapporten. 

1.3 Problemformulering 
Hur ser investeringsprocessen ut när svenska institutionella investerare väljer att investera i 
VC-fonder samt hur hanterar man de problem som uppstår? 

1.4 Syfte 
Då förutsättningen för att VC-fonder skall kunna investera i olika företag krävs det att 
investerare skjuter till kapital. Syftet med undersökningen är öka förståelsen för den process 
som uppstår mellan institutionella investerare och VC-fonder det vill säga att kartlägga 
investeringsprocessen mellan investerare och VC-fonder från ”screening till exit”.  Uppsatsen 
kommer att delas upp i ett praktiskt syfte samt ett teoretiskt syfte.  

(i) Det praktiska syftet är att kartlägga och få en förståelse för hur investeringsprocessen 
mellan svenska institutionella investerare och en VC-fond ser ut.  

(ii) Det teoretiska syftet handlar om att undersöka och beskriva hur investerarna hanterar de 
olika problemen som kan uppkomma under investeringsprocessen.  

1.5 Avgränsningar 
De avgränsningar vi har gjort i vår studie är att vi endast undersökt relationen mellan 
investerare och VC-fonder. VC-fonder är en del inom private equity och vi har därför inte 
tagit med varken buyout eller affärsänglar som är de övriga delarna. Vi har avgränsat oss till 
investerare på den svenska marknaden, som utgörs av pensionsfonder samt försäkringsbolag, 
då dessa är de största investerarna i VC-fonder.  

 

 

 

 

1.6 Begreppsdefinitioner  
Samtliga definitioner är hämtade från Sjätte AP-fondens ordlista som är presenterad på deras 
hemsida, (ap6.se) útom i de fall då annan referering sker. 
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Buy-out: ”Investering som avser utköp av en verksamhet från ett företag eller en ägargrupp”.  

Carried interest: ”den del av vinsten som uppstår i en private equity-fond som tillfaller 
managementteamet”.  

Direkta investeringar: ”Investering som görs direkt i ett portföljbolag”. 

Due-diligence ”Den granskning av företaget som görs innan beslutet om en investering tas. 
Vid en due diligence tittar man bland annat på de legala, finansiella och marknadsmässiga 
aspekterna och ger den presumtive ägaren en möjlighet att bilda sig en uppfattning om 
företaget samt att kontrollera att de uppgifter som säljaren lämnat stämmer med verkligheten” 
(Nutek.se). 

Fond- i- fond: ”En fond som investerar i andra fonder som i sin tur investerar i aktier och 
andra aktierelaterade instrument”.  

Hurdle rate: ”Den avkastning på investerat belopp som skall tillfalla investerarna innan 
managementteamet har rätt till vinstdelning i en private equity-fond”.  

Indirekt investering: ”Investering som görs i en fond eller bolag som i sin tur investerat i ett 
portföljbolag”.  

Management fee: ”Årlig förvaltningsavgift som betalas till ett managementteam för driften av 
en fond”.  

Onoterat företag: ”Företag vars aktier inte är registrerade vid en auktoriserad börs”.   

Portföljbolag: ”Bolagen som en private equity-fond investerar i kallas ofta för portföljbolag”.  

Kommanditbolag: ”Handelsbolag och kommanditbolag drivs av två eller flera delägare 
(bolagsmän). Bolagsmännen kan vara fysiska eller juridiska personer. I ett handelsbolag är 
bolagsmännen personligen ansvariga för företagets avtal och skulder. Ett kommanditbolag är 
en särskild form av handelsbolag. I ett kommanditbolag ska det finnas minst en bolagsman 
med ett begränsat ansvar (kommanditdelägare) och minst en med ett obegränsat ansvar 
(komplementär)” (Bolagsverket.se). 

 

 

 

 

2. TEORETISK METOD 
Efter att ha redogjort för den problemformulering och syfte som skall genomsyra uppsatsen vill 
vi nu klargöra för vår syn på kunskap samt det angreppssätt som vi valt att genomföra studien 
med. Vi för också ett resonemang kring val av metod samt att avslutningsvis diskutera kring 
våra val av källor. 
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2.1 Bakgrund till ämnesval 
Vårt gemensamma intresse för företagsfinansiering har växt fram under vår snart fyra år långa 
studietid. Detta i samband med att vi alltid har varit lite nyfikna och haft ett intresse för VC 
gjorde att vi valde att inrikta oss på området.  

Som vi belyst tidigare i inledningskapitlet, har småföretag en viktig betydelse för ett lands 
ekonomi då de flesta företagen i samhället är just småföretag. I vår kandidatuppsats undersökte 
vi hur kreditgarantiföreningar kunde påverka småföretags chans att erhålla finansiering från en 
bank, då de går in och ger banken säkerhet för lånet mot en avgift. VC-företag har även de en 
viktig del när det gäller finansiering av småföretag och går in i de affärsplaner där banken 
vanligtvis inte går in. Vidare är VC en bransch som vi upplever fått en allt större 
uppmärksamhet och därför finner vi det intressant att studera detta område. 

Via en dialog med vår handledare Anders Isaksson, som har forskat mycket på VC, fick vi tips 
på ett område inom VC som det i dagsläget inte är så mycket forskat kring. Detta ledde oss in 
på att undersöka förutsättningarna för VC-företagens verksamhet, det vill säga hur de erhåller 
finansiering till sin verksamhet via en rad investerare, blandandra pensionsfonder och 
försäkringsbolag.  

De allra flesta uppsatser som behandlar VC undersöker utifrån perspektivet VC och 
entreprenören. När vår handledare presenterade ett förslag om att kartlägga VC-företagens 
investerare, var det inget svårt beslut. Vi såg en otrolig utmaning att skriva om ett ämne som 
nästan ingen annan behandlat och kände samtidigt att vi samlar på oss ordentligt med värdefull 
kunskap om branschen som vi båda i framtiden skulle vilja arbeta i. Då detta som sagt är ett 
relativt outforskat område så ville vi kartlägga processen mellan investeraren och VC-
företaget. Detta innefattar allt från screening, det vill säga, vad som avgör vilka VC-fonder 
investeraren väljer att investera i, till exit, som är sista delen i processen, då investeraren går ur 
investeringen och tar hem sina investerade pengar.  

2.2 Förförståelse 
Vår praktiska förförståelse för VC är mycket begränsad. Ingen av oss har arbetat inom VC eller 
kommit i kontakt med det i någon större utsträckning. Vi har heller ingen praktiskt erfarenhet 
av hur fonders investeringsprocess ser ut. 

Vår teoretiska förförståelse grundar sig först och främst på vår 4åriga civilekonomutbildning, 
där vi också läst en ettårig master i finans. Det vi läst som främst kan hjälpa oss i vår 
förförståelse är kursen Corporate Finance, där en del av kursen behandlar VC och strukturen 
för dessa företag. I övrigt har vår utbildning givit oss en bra kunskapsmässig plattform, då vi 
båda läst civilekonomprogrammet med inriktning mot finance på både C och D-nivå tror vi 
även det ökar förståelsen för det finansiella systemet. Då vi båda läst samma inriktning leder 
detta till att vi besitter liknande teoretiska kunskaper vilket medför att det blir svårare att 
komplettera varandra i olika frågor. Detta ser vi inte som något problem som påverkar studien 
då vi är vana att samarbeta och även skrev vår kandidatuppsats tillsammans.  
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2.3 Kunskapssyn & Perspektiv 
För att öka förståelsen för vårt undersökningsupplägg vill vi redogöra för vår syn på kunskap. 
Då antalet studier inom vårt område är näst intill obefintligt anser vi det vara viktigt att skapa 
en förståelse för hur svenska pensionsfonder och försäkringsbolags process ser ut när dem 
investerar i VC-företag. Vi har i vår studie valt att utgå från ett investerarperspektiv. Att vi 
väljer att studera detta område från ett investerarperspektiv har att göra med att det är dem som 
skapar en förutsättning för att VC-företagen i sin tur skall kunna investera i intressanta 
affärsidéer. Investerarperspektivet har medfört att den teoretiska referensramen utformats på så 
sätt att den fokuserar på de många problem och svårigheter som investeraren möter inför och 
under en investering i ett VC-företag.   

Under uppsatsens gång har vi allt eftersom skapat oss en bättre förståelse för området vilket 
medför att både den teoretiska referensramen samt syfte och problemformulering ändrats för 
att optimera studien. Detta kan kopplas till det som Thuren (2004, s 59) beskriver som 
”hermeneutisk cirkel”, vilket betyder att allt eftersom man får en bättre förståelse, får man 
också nya nyanser på det man studerar.  

Vi anser utifrån detta resonemang att vår studie har starka drag av hermeneutik då vi i stor 
utsträckning skall skapa en förståelse för investeringsprocessen mellan finansiärer och VC-
företag. Som stöd för vår argumentation beskrivs ett hermeneutiskt synsätt av Patel och 
Davidsson (1994, s 25) som en vetenskaplig riktning där man studerar, tolkar och försöker 
förstå. Vidare menar Patel och Davidsson att i debatten om hermeneutik har detta synsätt 
kopplats samman med kvalitatvia, förståelse- och tolkningssystem där forskarrollen är öppen, 
subjektiv och engagerad. Att vi besitter en relativt begränsad förförståelse för området gör att 
vi kommer vara öppna och engagerade för att skapa en förutsättning att skapa den förståelse 
som vi avser. Detta anser vi ytterliggare styrka vårt val av en hermeneutisk kunskapsansats.  

2.4 Angreppssätt 
Samspelet mellan de empiriska resultaten man erhåller och hur man förhåller sig till den 
teoretiska referensramen visar på studiens angreppssätt. Med denna uppsats vill vi öka 
förståelsen för investeringsprocessen mellan finansiärer och VC-företag, genom att kartlägga 
investerarna från ”Screening” till ”Exit”. Vi vill även undersöka hur dem hanterar olika 
problem som kan uppstå, exempelvis informationsasymmetrin. För att kunna svara på vårt 
syfte har vi genomfört en kvalitativ studie där vi med hjälp av respondenternas svar och våra 
valda teorier och tidigare studier, skall analysera och tolka det material som vi erhåller. Då 
skapandet av förståelse är ett primärt mål har vi försökt använda oss av de studier som finns 
inom vårt område för att sedan finna relevanta teorier att lyfta fram i den teoretiska 
referensramen. Att börja med att undersöka de befintliga teorier som finns inom ett område för 
att sedan jämföra med de empiriska resultaten är att arbeta utifrån ett deduktivt angreppssätt 
(Jacobsen, 2002 s 34). I vår studie har vi i teorin tagit upp mycket av de problem som kan 
uppstå vid en investering, exempelvis informationsasymmetri, för att sedan genom intervjuer 
undersöka om dessa problem även uppstår för investerare till VC-fonder. Detta 
tillvägagångssätt är en deduktiv ansats. Då ämnet är relativt outforskat och ingen tydlig ”mall” 
finns för hur investeringsprocessen ser ut mellan investerare och VC, anser vi även att vi bidrar 
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med ny forskning inom området. I och med detta anser vi även att vi har inslag av ett induktivt 
angreppssätt. Jacobsen (2002, s 35) menar att ett induktivt angreppssätt grundar sig i att 
forskaren agerar nästan helt utan förväntningar, samlar in all tänkbar information och sedan 
analyserar den data forskaren erhållit. Detta kan vi koppla till vår undersökning där vår 
begränsade förförståelse har medfört att vi varit öppna för all ny information som vi kan 
komma över. För att sammanfatta kan vi säga att vi vårat huvudsakliga angreppssätt är 
deduktivt men med inslag av induktion. 

2.5 Metodval 

Holme och Solvang (1997, s13) menar att det finns två olika metoder inom 
samhällsvetenskapen; kvalitativa och kvantitativa. Båda metoderna har sina för och nackdelar 
och metodvalet bör baseras på frågeställningen vi vill undersöka (Ibid).  
Vi har i vår undersökning valt att använda oss av den kvalitativa metoden. Detta då vi kommer 
att utföra intervjuer för att insamla information som ger oss en djupare förståelse för hur 
processen mellan investerare och VC-företag ser ut. Detta stödjer Holme och Solvang (1997, 
s14) som menar att den kvalitativa metoden har till uppgift att skapa en djupare förståelse för 
det forskaren ämnar undersöka. Jacobsen (2002) menar att problemformuleringen bör styra 
vilken metod man väljer. Medan den kvantitativa metoden omvandlar informationen till siffror 
och mängder, kan eller bör man i den kvalitativa metoden inte omvandla informationen till 
siffror (Holme och Solvang (1997, s 76). Där ligger fokus istället på forskarens tolkning av 
informationen, bland annat tolkning av sociala processer och sociala sammanhang (Ibid). Då vi 
vill undersöka hur investerarna resonerar vid en investeringsprocess samt hur dem hanterar de 
olika problem som kan uppstå, anser vi att den kvalitativa metoden är rätt val. Denna metod 
anser vi är mest lämpad då vi vill ha respondenternas egna perspektiv och kunskap inom vårt 
undersökta område. Jacobsen (2002) stödjer detta och menar att den kvalitativa metoden får 
fram nyanserade data och går på djupet och skriver vidare att detta vanligen kräver att man 
koncentrerar sig på ett fåtal undersökningsobjekt.  

 
 

 

 

3. TEORETISK REFERENSRAM 
I den teoretiska referensramen presenterar vi den teori som vi kommer att ligga till grund för 
undersökningen. Vi har koncentrerat den teoretiska referensramen till att beskriva de teorier 
som behandlar svårigheter i en investeringsprocess samt redogör för hur VC-fonderna är 
uppbyggda.  
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3.1 VC-fondens organisationsform 
De flesta private equityföretag är uppbyggda genom fonder i vilka främst institutionella 
investerare investerar (SVCA, 2006-2007). Cirka 70 procent av fondernas kapital kommer från 
utländska investerare vilket får den effekt att fondstrukturen är uppbyggd för att kunna 
attrahera utländska institutionella investerare. Fondstrukturen måste vara bekant, och måste 
fungera juridiskt såväl som skatte och tillståndsmässigt (SVCA, 2006-2007). Exempelvis 
fungerar det så att utländska institutionella investerare skattar i respektive hemland.  

Isaksson (2000) menar att historiskt sett har organisationsformen för VC-fonder varit 
utformade på så sätt att ägarna själva var de som tillförde pengar i företaget. Den fondstruktur 
som de flesta private equityföretag väljer är den engelska formen ”Limited Partnership”, där 
den svenska motsvarigheten är kommanditbolag (SVCA, 2006-2007). Vidare menar dem att 
private equityfonden även kan ha aktiebolagsstrukturen som organisationsform.  I de fall där 
investeraren bestämmer sig för att satsa kapital i exempelvis ett VC-företag förbinder dem sig 
att investera ett visst belopp, ett såkallat utfäst kapital. Dessa investeringar görs sedan 
successivt allt eftersom VC-företaget gör investeringar i portföljföretag. Fonderna sköts i vissa 
fall av ett managementbolag som också är dem som har ansvaret att hitta onoterade företag att 
investera i, utveckla företaget samt sköta avyttringen (exit).  Livslängden för en VC-fond är 
oftast runt 10 år där investeringarna i onoterade företag sker under de tre till fem första åren av 
fonden. Investerarna erhåller avkastning på sitt insatta kapital i samband med att VC-företaget 
avyttrar portföljbolagen. Den ersättning som managementbolaget får är: 

 Förvaltningsavgift (management fee) som är den kostnad managementbolaget tar för 
förvaltningen av fonden. 

 Avkastning i form av den vinst som uppkommer i samband med avyttringen av 
portföljbolagen, även kallat carried interest (SVCA, 2006-2007). 

Figur 3 illustrerar sambandet mellan investerare, managementbolag samt portföljbolag. Figuren 
ger en överskådlig förklaring hur alla delar inom VC fungerar. Den visar att investerarna satsar 
kapital i en VC-fond och erhåller avkastning i utbyte, meden det är VC-fonden som i sin tur 
satsar pengar i ett portföljföretag. Figuren ger således en tydlig illustration över hur de olika 
delarna förhåller sig till varandra.  
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Figur 3 Källa: Isaksson, 2000 Venture Capital- begrepp och definitioner 

3.2 Agentteorin 
Agentteorin diskuteras i många artiklar. När det gäller agentteorin kopplat till VC-branschen är 
detta i ett sammanhang då det för mesta framhäver VC-fonden som principalen samt 
entreprenören som agenten. Vi anser i och med att vi undersöker investeringsprocessen mellan 
investerare och en VC-fond, att investeraren är att betrakta som principalen och VC-fonden 
som agenten. Anledningen till att vi tar upp exempel som handlar om relationen mellan VC-
fonden och entreprenören är att vi anser att dessa skapar en förståelse samt att vi tror att detta 
kan utgöra en grund för vår undersökning. 

Principal Agent teorin baserar sig på ett förhållande mellan en agent och en principal (Lane & 
Kivisto, 2008). Vidare menar författarna att principalen sluter ett avtal med agenten där 
agenten skall utföra någon form av tjänst åt principalen. Detta bygger vidare på att principalen 
inte har nog med kunskap, tid eller engagemang för att utföra tjänsten själv (Ibid). Lane och 
Kivisto (2008) skriver att agenten förväntas fatta beslut vilket är i principalens bästa intresse. 
Vidare menar författarna att de preferenser agenten har, inte alltid stämmer överens med 
principalens preferenser, då agenten kan handla i eget intresse. Müller och Turner (2005) 
skriver att det finns goda anledningar att förutsätta att agenten inte alltid agerar i principalens 
bästa intresse då både agentens och principalens intresse ligger i att förbättra sin ekonomiska 
ställning. Vidare menar författarna att det finns problem i att delegera ansvar och 
beslutsfattande från principal till agent. För det första, om man utgår från att både principalen 
och agenten är nyttomaximerare kommer intresset hos de både parterna att skilja sig åt (Müller 
& Turner, 2005). Müller och Turner skriver vidare att det är både kostsamt och svårt för 
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principalen att övervaka agentens handlande. Det menar även att det är både kostsamt och svårt 
för principalen att övervaka och insamla den information som agenten besitter. 

Frey (refererad i Lane & Kivisto, 2008) menar att i en rationell värld så tar agenterna varje 
tillfälle att förenkla sitt jobb eller arbetsinsats, så länge inte principalen upptäcker detta och 
straffar denne så mycket att agenten förlorar på detta.  

Principal Agent teorin är en av huvudteorierna när det gäller beskrivningen av VC-fonder och 
deras förhållande till entreprenören i litteraturen (Arthurs & Busenitz, 2003, Amit et al.1998, 
Lane & Kivisto, 2008). Arthurs och Busenitz (2003) skriver att principal agent förhållandet 
uppstår när VC-företaget väljer att gå in och finansiera en entreprenör. Enligt teorin kan 
problem uppstå mellan principalen, i detta fall VC-företaget, samt agenten vilket representerar 
entreprenören i detta avseende (Bruton et al., 1997). Eisenherdt (refererad i Arthurs & 
Busenitz, 2003) skriver att denna teori bygger på att både agenten och principalen handlar 
rationellt samt att för skapa maximal nytta för sig själv.  Vidare menar författaren att därför 
kommer det uppstå nyttomaximering om inte tydliga mål och kontrollfunktioner är uppsatta 
mellan VC-företaget och entreprenören. 

Jensen och Meckling (refererad i Nilakant & Rao, 2009) menar att principalen måste övervaka 
agenten eller använda sig av prestationsbaserade belöningar. Detta menar de även kan leda till 
att agenten handlar i principalens intresse då det kan gynna dem själva genom en slopad 
övervakning. Vidare menar författaren att då övervakning av principalen är kostsamt är det en 
viktig uppgift att strukturera organisationen på ett effektivt sätt så att dessa kostnader 
minimeras. 

Healy och Palepu (2001) belyser hur man kan minimera principal agent problemen och menar 
att finns flera lösningar på detta. Författarna menar att man kan bland annat optimera 
kontrakten mellan principalen och agenten genom exempelvis kompensation för vissa 
prestationer för att rikta in de båda parterna mot samma mål. Ett annat sätt för att minska 
problem är att se över styrelsen och dess fokus, då deras roll är att se över verksamheten och 
tillrättavisa chefer och personer i beslutsfattande position, för de externa ägarnas räkning. 
Slutligen menar författarna att mellanhänderna har en viktig roll i detta, såsom analytiker och 
agenturer som sätter kreditvärdighetsbetyg, då de involveras i privat information och har 
möjlighet att upptäcka felanvändning av resurser.  

Då forskningen kring VC-processen till största del har berört relationen mellan VC-fonder och 
entreprenören är teorin kring principal agent teorin även mestadels inriktad på detta.  
Megginsson (2002) tar dock upp relationen mellan investeraren och en VC-fond och menar att 
denna är full med principal–agent problem. Vidare menar författaren att detta beror på att 
investeraren måste binda upp stort kapital under lång tid, där investeraren inte har någon direkt 
insyn eller förmåga att påverka. Megginsson (2002) skriver att VC-företaget har uppenbara 
incitament att använda investerarnas kapital på ett tvivelaktigt sätt och därmed äventyra 
kapitalet. VC-företaget har många sätt att göra detta på, exempelvis genom att sätta upp nya 
fonder vilka exkluderar deras gamla investerare, för att finansiera deras mest lovande 
entreprenörer och göra sidoavtal med deras bästa portföljföretag (Megginson, 2002).  
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Sahlman (1990) tar även upp agent-problemen kopplade till investeraren och VC-fonden och 
menar att VC-fonden har många möjligheter att utnyttja de personer som investerar med dem. 
Vidare menar författaren att agent-problemen som uppstår förvärras av ”limited partnership” 
som ofta råder mellan investeraren och VC-företaget, vilket innebär att investeraren inte får 
påverka beslut gällande investeringar och skötsel. Därför sätts kontrakt mellan investeraren och 
VC-fonden upp för att skydda investeraren från att VC-fonden gör investeringar som går emot 
deras intresse. Detta avtal innehåller olika villkor som bland annat att fonden investeraren 
investerar i har en begränsad löptid vilket gör att VC-fonden inte kan investera om dessa 
pengar efter förfallodagen (Sahlman, 1990).  

3.3 Informationsasymmetri    
Den finansiella marknaden karakteriseras av en rad marknadsmisslyckanden (Lean & Tucker, 
2001). Ett av dessa marknadsmisslyckanden är problemet med informationsasymmetri, för att 
förklara detta använder författarna principal-agent-sambandet där de exemplifierar genom att 
använda banken som principal och företaget som agent. Tucker och Lean menar vidare att i en 
perfekt marknad uppstår inte informationsasymmetri eftersom båda parterna har fri tillgång till 
all tillgänglig information och det råder ingen osäkerhet om villkoren och regelverket för 
handeln i den aktuella marknaden.  

Tucker och Lean (2001) skriver vidare att det inte är någon perfekt värld vi lever vi, 
informationen är varken gratis eller fullständig. I Tucker och Leans exempel menar dem att 
principalen och agenten inte har tillgång till samma information, banken har genom detta svårt 
att analysera kvaliteten på företaget i frågor gällande verksamheten, ledningen och så vidare. 
Detta kan vi direkt koppla till vårt undersökta område där investeraren är principalen och VC-
fonden är agenten.  

Tucker och Lean (2001) beskriver informationsasymmetri genom att dela upp det i Typ 1 och 
Typ 2 fel. I en relation mellan ett småföretag och en bank beskriver författarna typ 2 fel som 
när banken har en god utlåningsmöjlighet men väljer att inte acceptera denna, vidare ett typ 1 
fel som när banken beviljar lån under sämre utlåningsförutsättningar. Författarna menar vidare 
att man kan minska risken för typ 1 och 2 fel genom att innan man går in och finansierar ett 
projekt gör en grundläggande undersökning av företaget. Men även att man övervakar de 
företag som man gått in och finansierat (Tucker & Lean, 2001). Författarna menar att detta är 
teoretiskt möjligt men skapar för stora kostnader för banken och skulle i slutänden bland annat 
leda till att räntan på lånet höjdes. Fletcher (1995) menar att bankmannen kommer skydda sig 
själv och sin karriär genom att vara försiktig när det gäller typ 1 fel, då typ 2 felen aldrig 
kommer att upptäckas såvida inte banken tappar stor del av sin lönsamhet. Företagen drabbas 
hårdast av typ 2 fel då bra affärsidéer avslås av banken på grund av den asymmetriska 
informationen. 

I detta kan vi dra en parallell till vårt undersökta område. Banken kan likställas med 
investeraren och småföretaget med VC-fonden. Vidare anser vi att typ 1 och typ 2 fel som 
beskrivs av Tucker och Lean (2001) kan appliceras på investeraren och VC-företaget. Typ 2 fel 
kommer i detta hänseende ske i de fall då investeraren har bra en utlåningsmöjlighet i ett 
fördelaktigt VC-företag men väljer att inte investera då det är för osäkra förhållanden. Typ 1 
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fel inträffar då investeraren väljer att gå in i en VC-fond men det visar sig att investeringen var 
dålig. Informationsasymmetrin som skapar dessa två olika problem beror på att VC-fonden 
besitter information om deras egen verksamhet som investeraren inte har tillgång till. Detta gör 
att investeraren kommer i ett underläge och risken är därför att de kommer fatta dåliga beslut 
på grund av detta, alternativt att det kommer vara försiktiga i sina åtaganden och missa bra 
investeringsmöjligheter. 

 

Figur 4 Informationsasymmetri (Tucker & Lean 2001) 

Akerlof (1970) diskuterar i sin välkända rapport ”the market for lemons”, problemet med 
informationsasymmetri som uppkommer då säljaren vet mer än köparen om en vara. 
Healy och Palepu (2001) diskuterar utifrån Akerlofs ”market for lemons” 
informationsasymmetri. Författarna beskriver detta genom ett exempel där parterna är 
investerare och entreprenörer, där hälften av affärsidéerna är dåliga och hälften är bra. Vidare 
är båda parterna rationella då man baserar investeringarna utifrån den egna information som 
man har tillgänglig. Om investerarna inte kan särskilja bra affärsidéer från dem dåliga kommer 
detta leda till att entreprenörer med dåliga idéer kommer att hävda att deras idéer är bra. Då det 
är svårt att särskilja dåliga affärsidéer från bra, kommer investeraren att värdera affärsidéer 
enligt en medelnivå (varken bra eller dålig). Författarna att detta leder till dåliga affärsidéer 
kommer vara övervärderade medan bra affärsidéer kommer att undervärderas.  

För att koppla detta till vår studie om investeringsprocessen mellan investerare och VC-företag 
ser vi att Sahlman (1990) i sin studie skriver att det är mycket viktigt för investeraren att 
sortera bra VC-företag från dåliga, då bra VC-företag har förmågan att skapa en hög 
avkastning till investeraren.  

Amit, Brandner och Zott (1998) menar i sin studie att det finns två typer av 
informationsasymmetri inom VC-branschen, ”dold information” samt ”dold handling”. Med 
”dold information” menar författarna inträffar när en part i en affärsuppgörelse besitter relevant 
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information som den andra parten inte har. Exempelvis en entreprenör som utvecklat en 
produkt, besitter mer kunskaper att bedöma huruvida produkten kommer att sälja än VC-
fonden. Amit, Brandner och Zott skriver vidare att entreprenören har ett incitament att 
framställa sin produkt som bättre än vad den egentligen är, vilket i förlängningen leder till att 
marknaden blir full av ”låg –kvalitetsprojekt” eftersom det är svårt för VC-fonden att särskilja 
bra projekt från dåliga. Detta leder till problemet med adverse selection. 

Den andra delen i problemet med informationsasymmetri kallas ”dold handling” och uppstår i 
en affärsuppgörelse då ena parten inte har möjlighet att kontrollera att den andra parten 
verkligen utför överenskomna handlingar (Amit, Brandner & Zott, 1998). För att exemplifiera 
detta beskriver författarna en situation där VC-fonden inte kan kontrollera att entreprenören 
verkligen arbetar hårt och fattar lämpliga beslut, eller om entreprenörens avsikt är att helt 
enkelt bara ta pengarna och utnyttja dem för egen vinning istället för att investera dem i 
verksamheten. Detta leder till problemet med moral hazard. 

3.4 Adverse Selection & Moral Hazard 
Paul, Whittam och Wyper (2007) menar att moral hazard uppstår då agenten (den som söker 
finansiering) drar nytta av den asymmetriska informationen genom att agera på ett sådant sätt 
som är ogynnsamt för principalen (investeraren). Vidare menar författarna att detta kan visa sig 
genom att genom att agenten tar på sig en mer riskabel strategi i sin affärsverksamhet efter det 
att denne erhållit finansiering.  

Moral hazard anser vi är något som i högsta grad kopplas till relationen mellan investeraren 
och en VC-fond i vår undersökning. I det fall då VC-fonden har erhållit finansiering från en 
investerare har de både incitament och möjlighet att använda kapitalet på ett sätt som är 
ofördelaktigt för investeraren. Därför anser vi att moral hazard har en stor betydelse och dess 
effekt bör undersökas när vi beskriver förhållandet mellan investerare och en VC-fond.  

Hyytinen och Väänänen (2006) menar att adverse selection uppkommer då en investerare har 
en mängd potentiella affärsidéer att investera i, men kan inte skilja de bra från de dåliga. 
Adverse selection uppstår till följd av informationsasymmetrin som råder på den finansiella 
marknaden, där entreprenören har information som VC-fonden inte har (Cumming, 2006). 
Vidare menar Cummings att det är viktigt att klargöra vilka delar av entreprenörens 
verksamhet som VC-fonden faktiskt har kunskap om, såsom i vilken fas företaget befinner sig i 
samt vilken bransch företaget verkar i. Författaren menar att det inte är möjligt för VC-fonden 
att känna till alla företagsspecifika detaljer, till exempel entreprenörens intelligens, planerad 
arbetsinsats samt kompetensen för utveckling av exempelvis patent. Cumming (2006) fastslår 
att adverse selection kommer att uppstå, men till vilken grad kommer att avgöras av de 
företagsegenskaper som VC-fonden kan identifiera. 

Cumming (2006) exempel rörande adverse selection mellan VC-företaget och entreprenören 
anser vi kan appliceras på förhållandet mellan investeraren och VC-företaget i vår 
undersökning. Detta då det råder liknande förhållande mellan VC-företag och entreprenör, som 
mellan investerare och VC-företag. Skillnaden är bara att vi rör oss uppåt i 
finansieringsprocessen och kollar på ett tidigare led där det är investeraren som står för 



 22

finansieringen och VC-fonden är de som erhåller kapitalet. I processen då investeraren skall 
välja ut VC-ffonder att investera i anser vi att adverse selection kan visa sig tydligt. Detta då 
det är svårt för investeraren att veta vilka av VC-fonderna som är bra respektive dåliga 
investeringsobjekt. 

Amit, Brandner och Zott (1998) skriver att adverse selection och moral hazard kan uppstå i alla 
situationer där en investering ska göras men är speciellt synbart vid investeringar i 
entreprenörer och deras företag. Detta menar författarna bland annat beror på att mindre 
företag saknar förmåga att ställa säkerheter på samma sätt som större företag, då de har 
begränsat med tillgångar.  Men även för att de inte har någon historik att visa upp för att på så 
sätt skapa sig ett bra rykte (Ibid). Amit, Brandner och Zott (1998) menar att VC-fonder sticker 
ut och besitter en konkurrensfördel då de inriktar sig på marknader där informationsasymmetri 
råder. Vidare menar författarna att genom att nischa sig mot dessa marknader erhåller dem 
speciella kunskaper som gör att de i en större utsträckning kan välja ut och övervaka 
entreprenörer de väljer att finansiera.  

Litteraturen föreslår ett antal metoder för att minska problemen med asymmetrisk information, 
adverse selection samt moral hazard. Alla dessa är inte alltid skrivna utifrån det perspektiv som 
vi skall undersöka, nämligen mellan investerare och VC-fonder men vi anser ändå dessa bidra 
till vår undersökning då vi skall undersöka om dessa metoder används mellan investerare och 
VC-fonder.  Dessa olika metoder är: 

 Screening 

 Signaling 

 Bonding 

 Monitoring 

3.5 Screening 
Kaplan och Strömberg (2001) skriver att VC-företaget lägger mycket tid på att utvärdera och 
”screena” de olika alternativen de har att finansiera i, innan de tecknar avtal. Duffner (2005) 
menar att ett sätt för en investerare att minska problemen med adverse selection är att använda 
sig av en screeningprocess för att sortera ut de dåliga affärsplanerna från de bra. Författaren 
menar vidare att enbart cirka tre procent av alla affärsplaner går igenom screeningprocessen för 
att sedan komma till det stadiet där de erhåller finansiering. Men tanke på den låga siffran 
anser författaren att denna process är viktig för VC-företaget, för att kunna särskilja de bra från 
de dåliga affärsidéerna.  
Sahlman (1990) skriver att när VC-företagen väljer vilka projekt de skall investera i använder 
de sig av olika screening tekniker . En sådan teknik kan gå ut på att bestämma värdet på sin 
investering och kan se ut på följande sätt: 
 

 En prognos görs beträffande huruvida entreprenören kommer uppnå sina mål 
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 VC-fonden beräknar ett slutvärde de anses kunna få när de avvecklar sin investering 
 

 Värdet VC-fonden anser sig kunna få vid avvecklingen av investeringen omräknas till 
ett nuvärde genom att diskontera med en diskontoränta vanligtvis mellan 40-60 procent. 

Sahlman (1990) skriver att investerare som investerar i VC-företag går vanligtvis in med minst 
en miljon dollar. Vidare menar författaren att innan de gör en sådan investering vill 
investeraren försäkra sig om att det är en lönsam investering. Detta leder till att de därför utför 
en sorts screeningprocess genom att exempelvis läsa igenom VC-fondernas affärsplaner. 

3.6 Signaling  
Riley och Milde (1988) menar att kreditmarknaden karakteriseras av informationsasymmetri 
och att graden av asymmetri kan minskas genom en signaleringsprocess. Morris (1987) skriver 
att informationsasymmetrin minskas genom att den parten med mer information signalerar till 
den andra parten. Författaren skriver att säljarna på marknaden besitter mer information om 
sina produkter, och då köparna inte har någon information om produkten kommer dem att 
värdera dessa produkter enligt samma pris. Enligt Morris (1987) riskerar många säljare som 
sitter på kvalitetsprodukter att drabbas av ”opportunity loss” eftersom deras produkter skulle 
kunna säljas till ett högre pris om köparna hade information om produkterna. Det är här 
incitamentet för signalering uppkommer menar Morris och den fungerar genom att säljaren på 
något sätt publicerar bevis (exempelvis garanti) för den överlägsna kvaliteten för produkten. 
Vidare är det viktigt att signaleringen inte kan kopieras av säljare med dåliga produkter. För att 
säkerställa att säljare av dåliga produkter kopierar signaleringen, kopplas kostnaden för 
signaleringen oftast ihop med kvaliteten på produkten (Morris, 1987). Här finner vi det 
intressant om investerarna upplever att VC-fonderna signalerar för att visa på att de är ett bra 
investeringsalternativ.  

Smith och Smith (2004, s 391) menar att särskilda villkor i ett kontrakt ibland kan likställas 
med en trovärdig signalering. Ett exempel enligt författarna är när en investerare är orolig om 
entreprenören framställer sin verksamhet som bättre än vad den egentligen är. I dessa fall kan 
ett kontrakt som för samman entreprenörens avkastning till dess prestation fungera som en 
tydlig signal att entreprenören kommer att ge allt för att lyckas så bra som möjligt (Ibid). 
Duffner (2005) menar i sin studie att den information som investerarna erhåller via 
entreprenörens signalering är mycket värdefull eftersom det annars hade varit kostsamt för 
investeraren att skaffa informationen. Busenitz, Fiet och Moesel (2005) beskriver behovet av 
signalering utifrån ett VC-perspektiv. Författarna menar att det är vida känt att det råder 
informationsasymmetri mellan entreprenörer och potentiella investerare och att 
entreprenörerna kan erbjuda trovärdiga signaler som indikerar tanken bakom affärskonceptet 
samt deras egna engagemang till potentiella investerare. Många nya företag med goda 
affärskoncept och en bra ledning, förblir underfinansierade på grund av deras oförmåga att 
signalera styrkan i deras företag och produkter till potentiella investerare (Busenitz, Fiet & 
Moesel, 2005).  
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3.7 Bonding 
Smith och Smith (2004, s 392) menar att ”bonding” ger ett incitament till att man agerar enligt 
en överenskommelse. ”Bonding” betyder enligt Duffner (2005) att agenten (entreprenören) på 
egen bekostnad bevisar att dennes beteende är i linje med principalens (investerare) intressen. 
Att entreprenören är mån om att upprätthålla en kontinuerlig rapportering gentemot VC-fonden 
minskar riskerna för moral hazard. Duffner (2005) menar att i de fall initiativen till 
kontinuerlig rapportering kommer från entreprenören och är på egen bekostnad, är det att kalla 
för en form av ”bonding”. Att man minskar riskerna för moral hazard genom ”bonding” är ett 
sätt att öka viljan från investerare att satsa pengar i entreprenörens företag (Ibid). 

Ett annat exempel enligt författaren är i de fall då entreprenören låter en tredje part granska 
verksamheten, på entreprenörens bekostnad. Det handlar då om att använda sig av den tredje 
partens rykte för ”bonding” (Duffner, 2005). En ”bond” enligt Smith och Smith (2004, s 392) 
är ett straff för den part som bryter en överenskommelse. Författarna menar vidare att en 
”bond” kan visa sig på olika sätt. Det kan handla om specifika villkor i affärskontrakten eller 
att man litar på ett företags rykte och särskilda intyg från en tredjehandspartner.  

3.8 Monitoring 
Relationen mellan VC-fonden och dess portföljföretag innehåller moment såsom övervakning 
(Smith & Smith, 2004, s 396). En form av kontroll är att i en affärsuppgörelse använda sig av 
särskilda villkor som motverkar att entreprenören drar på sig utökade skulder eller gör 
kapitalinvesteringar som inte var påtänkta (Ibid). Författarna menar fortsättningsvis att dessa 
särskilda villkor i affärskontraktet, skyddar investeraren och fungerar som en sorts övervakning 
utan att investeraren behöver ha ständig uppsikt över entreprenören. 

Gompers (1996) menar att VC-fonden ofta investerar pengar i entreprenörer, vars företag 
befinner sig i ett tidigt skede och i högteknologiska industrier där informationsasymmetrin är 
som påtagligast. Författaren anser vidare att det är i dessa situationer som övervakning är som 
mest värdefull. VC-fonden övervakar företagets utvecklingsprocess och i de fall de ser att 
framtidens avkastning ser bekymmersam ut, kommer inte projektet att tilldelas ytterligare 
finansiering (Gompers, 1996). Gorman och Sahlman (1989) menar att mellan 
finansieringstillfällena, besöker teamet bakom VC-fonden entreprenören i alla fall en gång i 
månaden och spenderar åtskilliga timmar vid detta besök samt att man erhåller 
månadsrapporter för att på så sätt övervaka entreprenörens verksamhet. 

Robbie, Wright och Chiplin (1997) tar upp övervakningsbehovet för investerarna till VC-
fonder, exempelvis pensionsfonder och försäkringsbolag. Deras studie visade på att 
investeringar i VC utgör en liten del av pensionsfonder och försäkringsbolag 
investeringsportfölj men att man är medveten om att kontroll av VC-fonden är viktigt. Studien 
visade att investerarna anser att kontakten mellan investerare och VC-fonder är något som 
behövs förbättras under hela tiden som investerare är en partner till VC-fonden.  
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3.9 Litteraturgenomgång: Empiriska studier 
Den huvudsakliga forskningen som bedrivs och har bedrivits på VC behandlar relationen 
mellan VC-fonder samt entreprenörerna. Vårt ämnesområde som behandlar 
investeringsprocessen mellan investerare och VC-fonder är relativt outforskat och den 
forskning som finns är ålderstigen. I detta avsnitt väljer vi trots den något inaktuella 
forskningen att presentera de studier som finns inom vårt valda ämnesområde eftersom dem är 
så pass välciterade och vi känner att vi kan stödja oss på denna för vår fortsatta undersökning. 
Dessa undersökningar kommer vi sedan att jämföra med det vi kommer fram till i vår 
undersökning hos svenska investerare till VC-fonder. 

3.9.1 Robbie, Wright och Chiplin (1997) 

VC-processen kategoriseras av två förbindelser, det ena mellan VC-fonden och entreprenören 
samt en förbindelse mellan VC-fonden och dess investerare (Robbie, Wright & Chiplin, 1997). 
I studien av Robbie, Wright och Chiplin från år 1997 undersökte man på den brittiska 
marknaden, hur övervakningen ser ut efter att investerare investerat kapital i en VC-fond. 
Författarna menar att från investerarnas sida kan det ökade kravet på övervakning bland annat 
identifieras enligt följande: 

 En ökning i transparens om avkastningen ger en större möjlighet att jämföra olika VC-
fonder sinsemellan.  

 Ökningen i VC-investeringar har medfört att dessa mer och mer klassificerats som ett 
tillgångsslag och i och med detta bör en mer noggrann granskning av prestationen 
göras. 

 Trenden mot att fokusera på färre nyckelrelationer medför att större summor investeras 
i VC-fonderna, vilket ger upphov till en mer noggrann övervakning då problem kan 
uppstå i och med den minskade diversifieringen.  

Undersökningen utformades så att författarna skulle få svar på bland annat vilka policys 
investerare har angående övervakning av VC-fonderna, vilka prestationsmål sätter investerarna 
på VC-fonderna samt vilken typ av information som investerarna kräver efter att dem 
investerat kapital i VC-fonderna.  

Resultatet vad gäller övervakningspolicys från investerare visar på att cirka 75 procent av 
investerarna hade en passiv eller reaktiv övervakningspolicy. I resultatet ser man även att en 
stor del av investerarna menar att man går mot en mer aktiv övervakningspolicy gentemot VC-
fonderna. Angående antalet prestationsmål som investerare sätter för VC-fonderna visar på att 
majoriteten av investerarna sätter ett prestationsmål. Det prestationsmål som dominerar är IRR 
(internal rate of return) som överstiger avkastningen på andra tillgångsslag med en given 
procentsats. Även här visar författarna på att under en femårsperiod kommer antalet investerare 
som sätter fler än ett prestationsmål att öka. 

Studien av Robbie, Wright och Chiplin visar att VC-fonder måste tillhandahålla investerarna 
information om prestationen för att investerarna skall kunna övervaka VC-fonderna. 
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Författarna menar att den vanligaste informationen som tillhandahålls är kvartalsrapporter, 
årsredovisningar etcetera. Den aktiva övervakning som investerare bedriver är relativt inaktiv 
trots att man kräver en stor mängd information från VC-fonden. Författarna beskriver vidare att 
en av de vanligaste formerna av övervakning som investerarna bedriver är att man tar plats i 
styrelsen i VC-fonden för att på så sätt öka möjligheterna till kontroll. 

De personliga intervjuer som kompletterade studien visade på att avgifterna (management fee, 
carried interest rate) håller på att reduceras och detta är något som investerarna kommer att 
fortsätta arbeta för att reducera ytterliggare. Robbie, Wright och Chiplin visar också på att i de 
fall där investerare inte bedriver någon kontroll överhuvudtaget, är det ofta VC-fonder som 
konsekvent visat upp goda prestationer. Slutligen visar studien på betydelsen att investerare 
och VC-företaget skapar en god affärsrelation genom hela perioden som investeraren är en 
partner. 

3.9.2 Gompers och Lerner (1996) 

Att starta ett nytt VC-företag är inte enkelt (Gompers & Lerner, 1996). Författarna belyser i sin 
studie om den stora förändringen som gjorde att det började strömma in kapital till VC-
branschen. Det var i samband med år 1979 då ”Employee retirement Income Act of 1974” som 
förbjöd pensionsfonder att investera kapital i VC-företag upphävdes (Ibid). Gompers och 
Lerner skriver vidare att summan av kapital investerat i VC-fonder mellan åren 1978 till 1986 
ökade från $424 miljoner till $ 4 miljarder, till stor del därför att pensionsfonderna nu tilläts 
investera i VC-fonder.  

I studien som genomfördes av Gompers och Lerner år 1996 undersökte författarna 
användandet av särskilda restriktioner i 140 stycken kontrakt mellan VC-fonder och 
investerarna i samband med etableringen av fonden. Författarna menar att strukturen och målen 
för VC-fonder oftast är likartade och detta medför att kontrakten är heterogena i sin 
användning av restriktioner. Gompers och Lerner undersökte två kompletterande hypoteser för 
att bestämma när restriktioner i kontrakten bör användas.  

Ett kontrakt mellan investerare och en VC-fond visar ofta på ett upprepande problem: i 
samband med att VC-företagen samlat in pengar till sin fond har investerarna efter det en 
mycket begränsad tillgång till dessa fonder (Gompers & Lerner, 1996). Författarna menar på 
att ett sätt att gottgöra investerarna är att VC-företagen går med på villkor i avtalet som 
reducerar deras förmåga att handla efter egen vinning. De två kompletterande hypoteserna som 
förklarar användandet av restriktioner, som författarna belyser är:  

 Teorin kring kostsamma kontrakteringar som handlar om att förhandlingar och 
genomdrivning av speciella villkor är kostsamma, varpå klausuler endast används då 
fördelarna med begränsningarna överstiger kostnaderna. 

 Andra hypotesen påstår att VC-marknaden kan beskrivas utifrån ett utbud och 
efterfrågan perspektiv som påverkar användandet av klausuler och restriktioner i 
långtidskontrakt.  
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De empiriska resultaten kring hypoteserna visar på att kostnaderna för investerarnas 
övervakning av den fond som VC-företaget använder sig av, är starkt förknippad med storleken 
på fonden. Gompers och Lerner menar att en stor fond bör vara enklare att övervaka då den gör 
fler investeringar och på så sätt gör det lättare att analysera utgången av investeringarna. I en 
stor fond är också fördelarna med restriktioner som störst, eftersom en stor fond ofta har ett 
större utrymme för att göra fler investeringar som förslagsvis inte alltid ger fördelar till de 
begränsade partners (exempelvis investeringar i andra VC-fonder). I dessa fall är restriktioner 
kring dessa typer av investeringar viktiga.  

Författarna skriver vidare att investerare inte behöver förhandla in restriktioner i kontrakten i 
VC-fonder som har ett gott anseende, då dessa inte i samma utsträckning kommer att handla 
efter egen vinning.  

Författarna menar att förekomsten av investeringsrådgivare också påverkat restriktionerna i 
kontrakten som sätts upp mellan investerare och VC-företagen. Investeringsrådgivarna väljer ut 
vilka VC-fonder som pensionsfonderna ska investera i men de förhandlar även om alla 
villkoren i kontrakten. Gompers och Lerner menar att dessa investeringsrådgivare placerar 
kapital från flera pensionsfonder till ett och samma VC-fond och på så sätt få igenom 
restriktioner som man annars inte fått.  

3.9.3 Sahlman (1990) 

Sahlman, 1990 beskriver i sin studie strukturen på VC-fonder där författaren fokuserar på 
relationen mellan investerare och VC-fonden. Sahlman menar att det finns tre problem i 
samband med att investerare beslutar sig för att upprätta ett kontrakt med en VC-fond och 
dessa problem är:  

 Ett sorteringsproblem, hur skall man veta att det VC-fonden man väljer är den rätta? 

 Agentproblemet, hur minimeras uppkommandet av agentkostnader 

 Problemet med operativa kostnader, hur minimeras dessa, exempelvis skattekostnader. 

Ett avtal mellan investerare och VC-fonden står inför en risk att fonden kommer att kunna ta 
överdrivna risker då investeraren inte har möjlighet att kontrollera varje portföljbolag som den 
investerar i. Sahlman (1990) skriver att investerarna (limited partners) innehar en möjlighet att 
bryta överenskommelsen i kontraktet om att tillsätta mer kapital än den inledande 
investeringen. Författaren menar att detta är ett sätt att minska risken för agentproblem 
eftersom investerarna kan säga upp samarbetet, dock inte utan en kostnad för investeraren. Det 
finns även andra åtgärder för att hantera opassande initiativ efter det att kontraktet är tecknat. I 
avtalet begränsas summan som VC-fonden i sin tur kan investera i en ensam entreprenör, vilket 
för med sig att risken inte är lika stor att investeringar görs i högriskföretag med otillförlitlig 
avkastning. Vidare tar Sahlman upp vinstdelningssystem mellan investerare och VC-fonder 
som är uppbyggda för att ge VC-fonderna incitament till att finna goda entreprenörer att 
investera i, där fondförvaltaren kan få upp till 20 procent av vinsten som fonden genererar. 
Detta kan såklart också få den effekten att VC-fonden tar onödigt stora risker vilket också 
skapar intressekonflikter mellan investerare och VC-fonden.  
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Enligt Sahlman (1990) är flesta kontrakt mellan investerare och VC-fonder utformade på så 
sätt att den kräver obligatorisk utdelning av de realiserade vinster som uppstår. Om VC-fonden 
skulle få investera vinsterna i nya entreprenörer, skulle detta öka risken gentemot den fond som 
man använder sig av, utan en rimlig ökning i avkastning. Denna obligatoriska vinstutdelning 
skyddar enligt Sahlman principalen (investeraren) från aktiviteter som inte överensstämmer 
med fondens mål.  

Enligt Sahlman kan problemet med operativa kostnader förhindras genom att flera fonder 
skapas som alla hanteras av VC-företaget. Detta för med sig två fördelar. För det första, att 
behålla samma ledning i VC-företaget gör att man behåller den kunskap som dem fått. För det 
andra, när man hanterar flera fonder drar man fördelen av de stordriftsfördelar som uppstår. 

Sahlman beskriver problemet med att välja ut de bästa VC-fonderna som otroligt viktigt att 
bemästra eftersom bra VC-fonder har förmågan att välja ut företag som ger en hög riskjusterad 
avkastning till investerarna. Sahlman menar att investerarna investerar runt $1 miljon i varje 
fond. Detta medför att ett stort arbete läggs ner för att analysera vilket VC-fonder som man 
skall investera i. Detta arbete är en slags företagsbesiktning och den engelska termen är ”due 
diligence”. Detta kan sägas vara investerarnas screeningprocess enligt Sahlman. 

3.10 Sammanfattning av teoretisk referensram 
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4. PRAKTISK METOD 
Vi kommer i detta avsnitt grundligt redogöra för vårt praktiska tillvägagångssätt. Avsnittet 
ämnar ge en beskrivning hur vi har gått tillväga i vårt insamlande av källor, urval av 
respondenter samt utförandet av intervjuerna. Vi avslutar avsnittet om praktisk metod med att 
föra ett resonemang kring studiens vetenskaplighet. 

4.1 Val av källor 
För att kunna genomföra en studie krävs det att man gör en omfattande litteraturgenomgång. 
Efter vårt ämnesval till uppsatsen började vi läsa in oss på området och fick här mycket tips 
och hjälp av vår handledare Anders Isaksson som dels gav oss bra artiklar, men också tipsade 
oss om författare som berört vårt ämnesområde. De källor som använts i denna uppsats är 
sekundärkällor där basen utgörs av vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar men även 
böcker han använts. Ejvegård (2003, s 18) menar att sekundärkällor såsom vetenskapliga 
artiklar och doktorsavhandlingar är källor som går att lita på eftersom författarna till dessa verk 
oftast granskat och kontrollerat uppgifterna. De sekundärkällor vi samlat in har vi hittat genom 
Umeå Universitetsbiblioteks artikeldatabas Business Source Premier (EBSCO) men även 
Google Scholar har gett oss värdefulla bidrag. De mest frekvent använda sökorden har oftast 
varit olika begrepp tillsammans med ordet VC, exempelvis VC and adverse selection, VC and 
signaling och så vidare. Men även sökord som Fund providers, Agency theory och VC 
governance har gett bidrag till vår litteratursökning. Då det endast fanns ett fåtal vetenskapliga 
artiklar som berörde vårt ämne fungerade dessa artiklar som en bas för att sedan använda dessa 
artiklars litteraturlista för att på så sätt hitta relevanta vetenskapliga artiklar för vår uppsats.  

De böcker vi använt oss utav har vi dels blivit rekommenderade och dels hittat genom att söka 
bland album på Umeå Universitetsbibliotek. Böckerna har nästan uteslutande använts för att 
beskriva de olika val vi gjort i det teoretiska och praktiska metodkapitlet. Vi har medvetet 
nästan helt uteslutit böcker i inledningskapitlet och i den teoretiska referensramen då vi anser 
att de vetenskapliga artiklarna ger ett större vetenskapligt djup och på ett bra sätt bidrar till vår 
studie. 

Utöver vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar och böcker har vi även använt oss av 
statistik från bland annat svenska riskkapitalföreningen (SVCA) och tillväxtverket (tidigare 
NUTEK). SVCA har gett oss innehållsrika artiklar som vi kunnat använda oss av i framförallt 
inledningen där vi presenterar ämnet för läsaren.  

Införskaffandet av sekundärkällor har gått bra. Som vi redan nämnt, forskningen på vårt 
ämnesområde är begränsad varpå vi har fått genomföra en omfattande litteratursökning för att 
kunna finna all tillgänglig material som framförallt hjälpt till att bygga upp den teoretiska 
referensramen.  

4.2 Källkritik 
Den teoretiska referensramen är uppbyggd med hjälp av främst vetenskapliga artiklar men 
även en bok har använts. Som vi beskrivit tidigare så är de vetenskapliga artiklarna hämtade 
från EBSCO samt Google Scholar. De artiklar som hämtades från EBSCO var alla i fulltext 
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samt att de var peer reviewed vilket bör öka sanningshalten i innehållet. De artiklar som 
hämtades från Google Scholar är inte i samma utsträckning hämtade utifrån kriteriet att de 
skulle vara peer reviewed vilket ökar risken för att de vetenskapliga artiklarnas innehåll inte 
går att styrka på samma sätt. För att kontrollera kvaliteten i de artiklar som vi använt som 
kanske inte är peer reviewed, har vi undersökt vilka källor de i sin tur refererat till för att sedan 
avgöra om de är lämpliga för vår studie. Detta anser vi öka trovärdigheten i våra använda 
källor. Den statistik vi använt kommer från svenska riskkapitalföreningen (SVCA) och 
tillväxtverkets hemsidor. Svenska riskkapitalföreningen är en ideell intresseförening vilket 
medför att dem agerar partiskt utifrån ett VC-perspektiv men vi anser ändå att den statistik vi 
hämtat och de definitionerna som vi använt oss av, är av rättvisande kvalitet och därför bidrar 
positivt till vår undersökning. Tillväxtverket anser vi vara en seriös hemsida och den statistik vi 
hämtat är mer för att skapa en grundläggande förståelse i inledningskapitlet vad småföretag 
betyder för ett land. 

Teorikapitlet byggs till stor del upp med Agentteorin, dess underliggande teorier samt en 
genomgång över relevanta empiriska studier inom vårt valda ämnesområde. De empiriska 
undersökningarna som vi går igenom noggrant är alla relativt gamla men vi anser att dessa är 
de få artiklar som ägnar undersökning mot vårt ämnesområde och därför bidrar positivt till vår 
undersökning. De källor vi använt oss av i metodkapitlen är alla skriva av välciterade författare 
samt att vi försökt använda författare som inriktar sig på forskning inom företagsekonomi 
eftersom det är i linje med vår undersökning. Vi anser att det antal källor vi använt oss utav är 
tillräckligt för att på ett bra sätt redogöra för våra olika val.  

4.3 Intervjuerna 

4.3.1 Urval av respondenter  

För att erhålla den information som krävdes var vi tvungen att försöka komma i kontakt med 
pensionsfonder samt försäkringsbolag som investerar i VC. Vår målgrupp kan sägas bestå av 
de personer som är anställda inom pensionsfonderna och försäkringsbolag, med ansvarsområde 
för investeringar i VC-fonder. Via samtal med vår handledare fick vi tillgång till svenska 
riskkapitalföreningens medlemsregister där vi kunde söka vilka investerare som finns 
registrerade. Detta resulterade i att vi fann ett antal pensionsfonder. Nästa steg var att med 
hjälp av pensionsfondernas och försäkringsbolagens hemsidor, undersöka deras engagemang i 
VC. Det visade sig att flera pensionsfonder och försäkringsbolag på ett eller annat sätt hade 
investeringar i onoterade företag genom VC, vilket i sin tur gjorde dem intressanta för vår 
undersökning, om investeringsprocessen vid en investering i en VC-fond. Vi kontaktade 
samtliga investerarna via telefon och alla var mycket tillmötesgående och tyckte att vår 
undersökning verkade intressant. Detta resulterade i att vi bokade personliga intervjuer med 
investerarna på deras respektive kontor i Stockholm. Samtliga intervjuer bokades in med 
personer som arbetar med investeringar mot VC-fonder.  

Vi bokade även in en intervju med ett försäkringsbolag som är en stor investerare i VC-fonder. 
Även här fick vi snabbt kontakt med rätt person och även han ställde upp på en intervju. 
Respondenten hade dock ingen möjlighet att träffas för en personlig intervju de datum vi 
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befann oss i Stockholm utan vi bokade in en telefonintervju. Vi kommer att argumentera för de 
för och nackdelar som finns i respektive intervjumetod samt hur vi upplevde de olika 
intervjuerna vi genomförde lite längre fram i den praktiska metoden.  

Anledningen till att vi i första hand varit ute efter personliga intervjuer är att vårt syfte och 
problemformulering kräver att vi erhåller mycket information eftersom vi skall försöka 
kartlägga ett område som inte är så utforskat och därför är i behov av djup information men 
även en möjlighet att kunna ställa följdfrågor. Vår handledare Anders Isaksson som forskar 
inom ämnet VC har också varit till stor hjälp då han gett oss namn som vi sedan kontaktat och 
på så sätt underlättat urvalsprocessen. Vårt tillvägagångssätt vid urvalet av respondenter är att 
likna med ett icke-sannolikhetsurval eftersom vi valt respondenterna själva då vi ansett att 
dessa på bästa sätt bidrar till vår uppsats undersökning. 

Detta skriver även Jacobsen (2002, s 352) om och ger den förklaring att ett strategiskt urval 
görs av forskaren eftersom denne anser att de valda enheterna kommer att ge en typ av svar 
som man är intresserad av.  Vår urvalsprocess ledde till att vi för vår undersökning bokade in 
fem stycken intervjuer med investerare i VC-fonder. Samtliga respondenter är anonyma i vår 
undersökning eftersom vi inte ser någon anledning att namnge varken dem eller företaget. 
Detta då syftet med uppsatsen inte är att jämföra hur olika investerare upplever 
investeringsprocessen, utan snarare få en bild av hur processen fungerar. En annan fördel är att 
respondenterna kan ge information som de annars inte skulle ge ut. En nackdel med detta kan 
vara att vi inte kan belysa och det finns någon skillnad i hur pensionsfonder och 
försäkringsbolag arbetar.  

4.3.2 Intervjumanualen 

Efter det att urvalet av respondenter till intervjuerna var färdigställt var nästa steg att 
konstruera en intervjumanual (bilaga 1) som utifrån syfte med uppsatsen och 
problemformulering, skulle ge oss den information som var nödvändig och samtidigt fungera 
som ett stöd under intervjutillfällena. I vår konstruktion av intervjumanualen har vi utgått från 
syftet med uppsatsen samt den teoretiska referensramen för att med hjälp av denna bearbeta 
fram frågor som möjliggör återkoppling till de teorier vi använt oss av. Intervjumanualen 
konstruerades som så att vi delade upp den i olika delar där började med ett antal ”allmänna” 
frågor där vi ville veta vilken bakgrund respondenten hade. Dels för att kunna styrka att vi 
verkligen talat med rätt personer men också för att skapa en lugn öppning på intervjun. 
Indelningen på intervjumanualen såg ut som följande: 

 Allmänna frågor 

 Investeringsprocessen 

 Uppföljning och kontroll 

 VC-fondens likvidation 

Intervjumanualen är inte tänkt att fungera som ett absolut manus under intervjun utan mer som 
ett stöd. Vi anser att varje intervju är unik men att ha en intervjumanual där områdena som vi 
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skall undersöka är med, underlättar och gör att man beroende på situation kan ställa följdfrågor 
anpassade till just detta specifika intervjutillfälle. Att vi inte maniskt följde intervjumanualen 
har också att göra med att vi i vår undersökning av de olika institutionerna kommit fram till att 
alla inte arbetar på samma sätt, vilket gjorde det omöjligt att ställa samma frågor eftersom detta 
skulle leda till att vi inte erhöll den information som vi ansåg lämplig. Detta kan liknas vid det 
som Arbnor och Bjerke (1994, s 243) kallar en ”icke-styrd intervju” och menar det är en 
intervju med låg grad av standardisering.  

I samband med att vi kontaktade de respondenter som skulle ingå i undersökningen, uttryckte 
dem en önskan att få se en intervjumanual för att få en uppfattning om frågornas karaktär och 
omfattning. Detta anser vi är bra eftersom de kan förbereda sig och på så sätt öka kvaliteten 
och i de svar som de ger. Det som också är bra att de får titta igenom intervjufrågorna har att 
göra med att de har tid på sig att ta fram sådant som de kanske inte riktigt har full kunskap om, 
vilket också ökar kvaliteten på den intervju vi skall genomföra då svaren blir mer utförliga än 
om de spontant ska komma på ett svar. Vi anser även att det kan vara negativt då svaren inte 
kommer att vara lika spontana och respondenterna har även en möjlighet att i förväg tänka ut 
vad de skall säga för att undvika att ta upp information som kan skada deras anseende.  

4.3.3 Intervjutillfället 

Intervjuerna med fyra av de fem respondenterna utfördes på deras respektive kontor i 
Stockholm under några dagar i Maj 2009. En intervju utfördes via telefon några dagar innan 
avresa till Stockholm. Vi bokade in samtliga intervjuer under fem dagar vilket vi ansåg som 
klart positivt då tiden för uppsatsen är knapp och bearbetningen av intervjumaterialet 
effektiviserades och arbetet med studien kunde fortgå. En annan positiv effekt av att 
intervjuerna genomfördes under några fåtal dagar var att vi fick in en rutin för hur en intervju 
är och vi anser själva att detta medförde en ökad kvalité från vår sida i fråga om följdfrågor och 
upplägg. Samtliga intervjuer genomfördes i tidsintervallet 30 till 40 minuter och vi anser i stort 
att det var fullt tillräckligt.  

Vi frågade samtliga respondenter om det var ok att vi spelade in respektive intervju med en 
diktafon, vilket inte var något problem. Inspelning av intervjun gör att vi istället för att 
koncentrera oss på att kunna anteckna allt respondenten säger, istället kan koncentrera oss på 
det han säger för att kunna ställa relevanta följdfrågor. Vi hade en tanke om att i vårt 
empiriavsnitt använda oss av en hel del citat för att göra läsningen mer intressant, en inspelning 
av respektive intervju gör detta mer genomförbart.  En inspelning kan enligt Jacobsen (2002, s 
166) också göra respondenten nervös och på så sätt påverka de svar han eller hon ger. I vårt fall 
anser vi inte detta varit något problem eftersom samtliga respondenter gav sitt samtycke och 
samtidigt sa att de förstod att det var viktigt. Viktigt är även att ange att vi tillsammans med 
inspelningen även förde lite anteckningar på viktiga avsnitt för att säkerställa att vi fick med 
informationen från intervjuerna. Värt att tillägga är också att vi inför intervjuerna pratade om 
att verkligen vara på hugget och uppträda intresserat och koncentrerat. Patel och Davidson 
(1994, s 62) menar att just motivationen påverkas av relationen mellan respondenten och 
intervjuarna och belyser att det är viktigt att visa intresse och förståelse för intervjupersonen.  
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Den första intervju vi genomförde var en telefonintervju med en person som är anställd hos 
Investerare B och ansvarig för investeringar i VC-fonder. Syftet med vår uppsats hade vi angett 
i den e-post vi skickade ut tillsammans med intervjumanualen men för säkerhets skull startade 
vi intervjun med att kort beskriva den studie vi genomför och syftet med den. Respondenten 
satt med intervjumanualen framför sig under intervjun och upplevdes som avslappnad och vid 
gott humör. Vi följde intervjumanualen relativt mycket men var också noggranna att ställa 
följdfrågor på de frågor vi ansåg viktiga att få utförliga svar på. Dock går det aldrig att följa 
manualen fråga för fråga eftersom respondenten ofta berör flera frågor i svaren och här ansåg 
vi det vara viktigt att inte avbryta respondenten utan istället låta denna föra sitt resonemang. Vi 
avslutade intervjun med att fråga om respondenten tyckte vi missat något och han kom också 
med lite feedback om hur vi skulle formulera om frågor. Avslutningsvis frågade vi 
respondenten om det var ok att återkomma om vi hade ytterligare frågor och det var inte något 
problem. Respondenten ville också att vi skulle skicka en sammanställning av intervjun för att 
säkerställa att inga felaktigheter eller missförstånd uppstått.  

Den andra intervjun genomfördes i Stockholm hos Investerare A. Vi redogjorde för uppsatsens 
syfte och påbörjade intervjun. Respondenten var mycket tillmötesgående och det märktes att 
han studerat frågorna då han var i stort sett självgående under intervjun. Han berättade utförligt 
på våra frågor och vi ställde följdfrågor som han besvarade på ett bra sätt. Respondenten tyckte 
vi studerade ett intressant område och hade verkligen tid att prata med oss kände vi. Till denna 
intervju hade vi reviderat intervjumanualen en aning vilket vi klargjorde för respondenten 
innan intervjun startade. Anledningen till att vi reviderade intervjumanualen var att vi dels fått 
feedback från första intervjurespondenten men även att vi tyckte några frågor var lite otydliga 
samt att vi utökat med någon enstaka fråga. Vi upplevde att vi fick ut mycket av denna intervju 
och det var heller inga problem att återkomma om vi hade ytterligare frågor.  

Tredje intervjun genomfördes med Investerare C i ett konferensrum på respondentens kontor. 
Även vid denna intervju kom respondenten med intervjumanualen i handen och han hade också 
gjort lite anteckningar på den vilket tyder på en hel del förberedelse. Respondenten gav ett 
mycket proffsigt intryck och vi kände att det var en mycket givande intervju. Vid intervjuns 
slutskede bad vi han kommentera om det var något som han upplevde att vi missat. Vid detta 
tillfälle höll han ett mycket bra resonemang om VC-branschen och gav konkreta exempel från 
verkliga livet. Han kändes inte stressad utan hade även tid att visa oss runt på kontoret och 
berätta hur de arbetade vilket såklart var intressant.  

Vår näst sista intervju var med Investerare D, även denna på respondentens kontor i ett avskiljt 
konferensrum. Respondenten hade inte med sig intervjumanualen och medgav att han inte haft 
tid att studera frågorna i förväg. Han började med att fråga vad uppsatsens syfte var och detta 
redogjorde vi för. Vi gav honom ett exemplar av intervjumanualen påbörjade intervjun. 
Respondenten verkade lite mer stressad än de övriga var men svarade spontant och utförligt 
och uttryckte flertalet gånger vilken intressant bransch han arbetade i.  

Den sista intervjun genomfördes med Investerare E, i ett konferensrum i respondentens kontor. 
Han tyckte syftet med vår uppsats var mycket intressant och uppträdde mycket lugnt. Vi 
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upplevde det som att respondenten verkligen tog tid på sig och svarade utförligt. Han berättade 
historier från arbetslivet och kändes kunnig inom området. 

4.3.4 Bearbetning av intervjumaterial 

Som vi tidigare nämnt, spelades samtliga intervjuer in på en diktafon för att underlätta 
bearbetningen av materialet men också för att minimera möjligheten till felaktigheter eftersom 
vi i empiriavsnittet ämnade använda en hel del citat från respektive respondent. Samtliga 
intervjuer transkriberades i direkt anslutning till avslutad intervju för att det dels är ett 
tidskrävande arbete men också för att inte drabbas av något som skulle kunna göra att vi gick 
miste om den information som vi spelat in. Som vi tidigare också nämnt, reviderade vi 
intervjumanualen något efter den första genomförda intervjun. Detta berättade vi för resterande 
respondenter vid respektive intervjutillfälle och vi anser att detta bara är något som påverkat 
oss positivt då vi fått bättre och fler frågor att ställa.  

Transkriberingen gick ut på att till respektive fråga skriva ner det inspelade för att på sätt få en 
strukturerad text som vi sedan kunde använda oss av i empiriavsnittet. Empiriavsnittet har 
sedan skrivits som en berättelse där vi varvar text med levande citat för att göra texten mer 
lättläst.  

4.3.5 Kritik mot primärkällor 

Den källkritik mot primärkällor som är värt att ta upp är att va använde oss av fem stycken 
personliga intervjuer, varav en telefonintervju. En telefonintervju är bra eftersom den inte är 
lika kostnadskrävande som en personlig intervju (Jacobsen, 2002, s 161). Jacobsen belyser i sin 
bok en studie av Frey och Oishi, 1995 där de menar att respondenten i en telefonintervju har 
lättare att ljuga då den personliga kontakten är begränsad. Jacobsen (2002, s 162) menar vidare 
att en telefonintervju även för med sig positiva effekter eftersom det kan minska den så kallade 
intervjuareffekten då den fysiska närvaron är begränsad. Att som respondent bli inspelad under 
intervjun kan påverka negativt då respondenten kanske inte uppträder lika spontant som denna 
annars gjort. Vi tycker inte att respondenterna påverkades av det faktum att de blev inspelade 
utan agerade avslappnat.  

Det är även viktigt att diskutera det faktum att vi valt att undersöka investeringsprocessen 
mellan investerare och VC-fonder utifrån ett investerarperspektiv. Valet av 
investerarperspektivet har att göra med att det är dem som gör det möjligt för VC-fonder att i 
sin tur investera i portföljbolag. Vi vill med vårt syfte kartlägga investerarnas process och 
därför har vi valt att intervjua fem stycken investerare. De fem intervjuer vi genomfört anser vi 
vara tillräckligt till antalet eftersom svaren har indikerat på ett liknande arbetssätt att fler 
intervjuer inte tillfört något extraordinärt till vår studie. Vi är dock medvetna om att en intervju 
med de juridiska ombud som används vid kontraktsutformningen tillfört studien lite fördjupad 
förståelse av en del av investeringsprocessen mellan investerare och en VC-fond.  
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4.4 STUDIENS VETENSKAPLIGHET 

4.4.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten handlar om hur väl studien förklarar verkligheten (Bryman & Bell, 2003, s 
307). För att uppnå en hög tillförlitlighet i vår undersökning, har vi använt oss av en kvalitativ 
forskningsmetod. För att uppnå syftet med uppsatsen har vi genomfört fem stycken personliga 
intervjuer med respondenter som alla har en gedigen arbetsbakgrund inom området samt 
arbetar i företag som är investerare i VC-fonder. Detta ökar tillförlitligheten då vi intervjuat 
respondenter med en hög grad av kunskap och erfarenhet inom vårt undersökta område. 
Intervjuerna var av typen ”icke-styrd intervju” där respondentens kunskap inom området var i 
fokus eftersom vi hade som mål att samla in djupa svar då det är ett så pass outforskat 
område. De fem stycken intervjuer vi genomförde anser vi vara tillräckligt många till antalet. 
Vi är dock medvetna om att en intervju med de juridiska ombud som används vid 
kontraktsutformningen tillfört studien lite fördjupad förståelse av en del av 
investeringsprocessen mellan investerare och en VC-fond. Detta hade då också ökat 
tillförlitligheten ytterligare.  

Samtliga intervjuer spelades in med en diktafon och vi bearbetade materialet i direkt 
anslutning till respektive intervju. En av respondenterna utryckte en vilja att vi skulle skicka 
svaren till honom för att han skulle kolla igenom att han uppfattat allt på ett riktigt sätt. I 
samband med att respondenterna granskade sina svar, ändrade han lite i innehållet samt 
svarade utförligare på en del frågor. Detta ökar tillförlitligheten för denna studie. Värt att 
nämnas är att vi frågade samtliga respondenter om de ville granska sina svar men detta ansågs 
inte nödvändigt enligt dem.  

4.4.2 Pålitlighet 

En studies pålitlighet innebär att man som forskare säkerställer att det finns en redogörelse för 
de olika faserna i forskningsprocessen (Bryman &Bell, 2003, s 307) För att uppnå en 
pålitlighet i vår studie har vi genom kapitel två (Teoretisk metod) och kapitel fyra (Praktisk 
metod) genomfört en noggrann redogörelse för de val som vi gjort under studiens gång. 
Denna granskning kan enligt Bryman och Bell göras av handledare, kolleger och så vidare. 
Under studiens gång har vi fått handledning av vår handledning som också granskat de val vi 
gjort och kommit med kommentarer för att göra en så bra redogörelse över 
forskningsprocessen som möjligt. Detta ökar pålitligheten för denna studie.  

4.4.3 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Att kunna styrka och konfirmera är enligt Bryman och Bell (2003, s 307) att man som 
forskare inser att det inte går att uppnå fullständig objektivitet och istället säkerställer att man 
agerat i god tro.  

Vår begränsade förförståelse har gjort att vi agerat utan personliga värderingar och istället 
fokuserat på att skapa en bra intervjumanual för att samla in den djupa information som vi 
ansåg nödvändig.  
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5. EMPIRI 
I detta avsnitt presenterar vi det material som vi erhållit genom våran empiriska undersökning 
i form av de intervjuer vi genomfört med fem stycken respondenter. Vi har valt att återge den 
empiriska undersökningen i berättelseform samt varva med citat för att göra texten mer 
levande. 

Vår empiriska undersökning gjordes med hjälp av fem stycken intervjuer varav en 
telefonintervju med fem stycken institutionella investerare inom VC-industrin. Då vårt syfte 
inte har varit att jämföra de olika investerarna har vi inte heller sett någon anledning att 
namnge dessa och respondenterna i den levande texten. Vi kommer i texten att behandla dessa 
som ”Investerar A till E”. Vi har också valt att dela in intervjumaterialet i olika frågekategorier 
för att underlätta för läsarna. De olika frågekategorierna är: 

 Allmänna frågor 

 Investeringsprocessen 

 Uppföljning och kontroll av investerade pengar 

 Fondens likvidation 

5.1 Intervju 1 med Investerare A 

5.1.1 Allmänna frågor 

Respondenten är civilekonom från Stockholms Universitet och började arbeta i 
finansmarknaden år 1984. Har arbetet cirka 10 år med analys avseende publika aktier men 
sedan år 1984 har respondenten arbetat med private equity på heltid och är anställd hos 
Investerare A sedan år 2000. Han har erfarenhet av investeringar i VC-fonder sedan han 
började hos Investerare A år 2000 och ytterliggare sex år av investeringar inom private equity. 
Respondenten berättar vidare att Investerare A har satsat kapital i VC-fonder sedan år 2001 
med en fördelning i dagsläget på 70 procent i buyout och 30 procent i VC. Vidare berättar han 
att det är enbart i norden som investeringar sker direkt i VC-fonder, investeringar i Europeiska 
och amerikanska VC-fonder sker i så kallade Fond – i – fonder eftersom Investerare A inte har 
tillräckliga resurser för att kunna göra ett bra arbete, i termer av vad som krävs för att välja ut 
rätt fonder att investera i. Man är två personer hos Investerare A som arbetar med deras private 
equityprogram och han berättar följande: 

”ska man investera i amerikanska VC så behöver man nog vara på den amerikanska 
västkusten var sjätte vecka och det är inte helt enkelt” 

Anledningen att Investerare A investerar i VC-fonder är för att de anser att det är en viktig 
komponent i portföljen. Vidare menar han att private equity är cykliskt och att det är viktigt att 
ha både VC och buyout av diversifieringsskäl. Respondenten anger också möjlighet till hög 
avkastning som ett skäl att investera i VC. Investerare A har en intern investerings kommitté 
som tar beslut gällande investeringar i VC-fonder. Respondenten berättar att styrelsen godkänt 
en övergripande strategi och sen rapporterar man in en till två gånger per år beroende på hur 
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mycket som hänt. Han berättar vidare att styrelsen har rätt att gripa in om 
investeringskommittén inte följer de riktlinjer som är satta.  

5.1.2 Investeringsprocessen 

På frågan om hur den geografiska spridningen är för de investeringar i VC-fonder som 
Investerare A gjort svarar han att 70 till 80 procent av alla investeringar sker utanför Sverige. 
Anledningen till att man investerar så pass stor andel utomlands har att göra med att framförallt 
att marknaden för VC-investeringar i USA är mycket mer utvecklad och sannolikheten att 
erhålla en hög avkastning är mycket större i USA än i Sverige. Den affärsmodell man 
investerar i är i en så kallad limited partnerstruktur där man då är limited partner och 
respondenten menar att man i Sverige inte får vara komplementär, alltså en så kallad general 
partner. 

”Jag tror alla svenska VC-fonderna som vi investerat i är kommanditbolag eller Limited 
partnerships, då det är flera utav dem som är utländska strukturer för att också kunna ha 

utländska investerare” 

En investering i en VC-fond sker antingen genom att en förvaltare tar kontakt med Investerare 
A eller tvärtom. Sedan startar en process där man enligt respondenten börjar utvärdera 
förvaltaren för att få reda på om det verkar intressant. Han menar vidare att om det hela verkar 
intressant så startar man ett mer renodlat ”due-diligence-arbete” där förvaltaren mer ingående 
utvärderas.  

”Vi brukar säga att från första mötet om vi trycker på så mycket som är möjligt i processen så 
någonstans mellan 8-10 veckor tar det från en första kontakt till det är klart” 

Respondenten beskriver att man under första halvan av dessa 10 veckor ägnar sig åt något som 
man kallar ”business due-diligence”. Detta due-diligence-arbete handlar om att man fokuserar 
på själva fonden och personerna bakom den. Han menar att det beror också lite på om 
Investerare A känner till förvaltaren och teamet sedan tidigare men i vilket fall har Investerare 
A ett ”frågebatteri” som de låter teamet för VC-fonden svara skriftligt på. Känner man inte 
teamet bakom VC-fonden sedan tidigare träffar Investerare A alla partners för att de ska få en 
känsla för hur organisationen ser ut. Vi frågar respondenten om de kontaktar tidigare 
portföljbolag som den aktuella VC-fonden investerat i för att på så sätt få mer information. Han 
svarar att de hämtar in referenser från dels portföljbolagen men även med andra investerare, 
som inte behöver ha investerat tidigare i VC-fonden men som man förmodar ändå har koll på 
dem, allt för att få en så bra utvärdering som möjligt. På frågan om han upplever att VC-
fonderna använder sig av olika metoder för att påvisa att de är ett bra investeringsalternativ 
berättar han att de självklart försöker visa upp att de haft en bra avkastning tidigare. De gör 
personbesök där de presenterar idén och konceptet men de ställer aldrig några garantier utan 
alla som arbetar i branschen vet att det är en investering som innehåller mycket risk, och att det 
är upp till Investerare A att göra en så pass bra utvärdering som möjligt för att när man väl 
gjort investeringen så sitter man där enligt respondenten.  

Om ”business due-diligence” arbetet går bra och allting ser bra ut startar man enligt 
respondenten en så kallad legal ”due-diligence” och det är under denna process man också tar 
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själva investeringsbeslutet. Detta beslut tas av investeringskommittén på kontoret och detta 
beslut tas beroende på om den legala ”due-diligence” utvärderingen går igenom. Vi undrar om 
Investerare A använder sig av konsulter för att ”Screena” och undersöka VC-fonder och 
respondenten svarar att man självklart använder sig av konsulter i det legala ”due-diligence” 
arbetet då det mycket handlar om exempelvis skattefrågor, men man använder aldrig konsulter 
till den inledande undersökningen av VC-fonden och dess team. Han berättar vidare att en del 
VC-fonder använder sig av ”placements agents” som reser runt och samlar in kapital. Han 
berättar att i vissa fall kan en ”placement agent” vara ute för att resa pengar till en VC-fond, 
och det är en ”placement agent” som Investerare A känner till, kan denne fråga oss om deär 
intresserade och det är då möjligt att sådana inledande möten kan leda till en investering. Men 
han sammanfattar enligt följande: 

”Vi använder inte konsulter till själva utvärderingen ur vårt perspektiv huruvida det här kan 
vara en intressant investering, det arbetet gör vi själva” 

På frågan om Investerare A har några specifika krav på VC-fonder såsom exempelvis en viss 
branschinriktning på sina investeringar i portföljbolagen, svarar respondenten att de generellt 
inte har det. Han menar att det avgörande är om huruvida det kan bli en bra investering, inte att 
de har ett specifikt fokus på sina investeringar i portföljbolagen. Summorna som Investerare A 
vanligtvis investerar i en enskild VC-fond varierar mellan 15 till 25 miljoner Euro och 
investerar man i en VC fond -i fond är en normal summa 25 till 30 miljoner dollar enligt 
respondenten. Han berättar att Investerare A har ett avkastningskrav för sina investeringar i 
VC-fonder men det handlar mer om att utvärdera huruvida de klarar att leverera det eller inte. 
Avkastningskravet som de har för en VC-fond beror lite på tidsperspektivet men att det ligger i 
intervallet 17-21 procent. Vi frågar om de använder sig av olika mått för att beräkna avkastning 
och han berättar att de använder sig av två mått, Internal rate of return (IRR) samt Money 
Multiple.  

Vidare berättar han att VC-fonden inte får alla pengar vid ett och samma tillfälle. En hel del 
VC-fonder har gjort så att pengar dras då de gör en investering i ett portföljbolag.  

”Det är liksom aldrig så att alla pengar in dag 1 eftersom de skulle få det jätte besvärligt att 
leverera en bra avkastning för då kommer de till en början att sitta med stora summor som 

bara generar ränta och det är ju inget bra läge, och speciellt inte idag” 

5.1.3 Uppföljning och kontroll av investerade pengar 

Den uppföljning som sker på investerade pengar sker med hjälp av flera komponenter enligt 
respondenten. Dels har de ett portföljförvaltningssystem där de kan följa de pengar de har 
investerat, men det är också så att utöver att VC-fonden har informationsmötet en till två 
gånger per år, försöker Investerare A att ha kontakt med VC-fonden ytterliggare en till två 
gånger årligen. Utöver detta producerar även VC-fonden en kvartalsrapport för att investerare 
ska kunna följa utvecklingen i de portföljbolag som VC-fonden investerat i.  

Möjligheten att påverka det löpande arbetet i VC-fonden är begränsat enligt respondenten 
eftersom man är en limited partner och tanken med det är att man inte tar på sig mer risk än det 
insatta kapitalet. Däremot menar respondenten att om det pekar åt ett visst håll försöker man 
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starta en dialog med förvaltaren och är det då så att man inte tycker att förvaltaren är beredd att 
lyssna, försöker man få med sig fler investerare för att då sätta press på förvaltaren, om de 
upplever att det är en viktig fråga. Han berättar vidare att det är mycket sällan som sådana 
situationer uppstår eftersom förvaltaren är medveten om att det är viktigt att ha en god relation 
med investerarna.  

”Samtidigt är ju de medvetna att om de inte håller en bra relation med en grupp av investerare 
är det ju så att nästa gång de ska resa en fond är det inte så kul om 60 procent av investerarna 

hoppar av” 

Respondenten berättar att just relationen mellan investerare och förvaltaren noggrant 
utvärderas i ”due-diligence” processen och ett ord för detta i branschen är ”REAP-frekvens”, 
som handlar om hur mycket av kapitalet i den nya VC-fonden som kommer från investerare i 
den tidigare fonden. Han berättar vidare att det är en viktig parameter eftersom de som har 
investerat med förvaltaren har då en erfarenhet för hur de arbetar och om de gjort ett gott 
arbete. Han beskriver det som ett slags ”Vote of confidence” att de investerar med samma 
förvaltare igen.  

I de fall då VC-fonden genererar dålig avkastning kan man som investerare i en limited 
partnershipstruktur göra väldigt lite mer än att utvärdera, och det kan leda till att man inte 
investerar med förvaltaren igen. Respondenten berättar att det kan finnas en rad orsaker till den 
dåliga avkastningen, exempelvis dåligt ”investment judgement” från förvaltaren. Handlar den 
dåliga avkastningen på att nyckelpersoner slutat har man olika klausuler i avtalen såsom 
exempelvis ”Key man clause” som betyder att pengar kan tas tillbaka om nyckelpersoner 
lämnar VC-fonden. Respondenten berättar vidare att i de fall avkastningen är dålig och 
Investerare A ser att något kan göras bättre, tar man kontakt med förvaltaren och försöker lösa, 
men generellt handlar det mycket om:  

 ”generellt skulle jag säga att det blir väldigt mycket att rösta med fötterna, vilket betyder att 
gillar man det inte så gör man ingen ny investering till deras nästa fond” 

Respondenten menar att man har restriktioner om hur mycket pengar som VC-fonden får 
investera i ett enskilt portföljbolag och det handlar för VC runt 10 procent och han berättar 
också att man har fler bolag än vad man har i buyout. Fler restriktioner kan vara att en VC-fond 
med inriktning på norden måste då också investera minst 90 procent i norden. 

”Det ska inte vara väldigt fokuserat på ett enskilt land” 

5.1.4 Fondens likvidation 

Respondenten berättar för oss att i takt med att portföljbolagen blir mogna så sker det en ”exit” 
med dessa och vinstdelning kan börja ske mellan förvaltare och investerarna. Han berättar dock 
att i vissa fall kan det finnas ett eller två bolag som återstår när löptiden är slut och då är det 
inte alltid bäst att till varje pris avsluta fonden. Respondenten menar att man då gör en 
förlängning där första årets förlängning kommer efter beslut av förvaltaren men en förlängning 
på ytterliggare ett år måste ske efter att en kvalificerad andel av limited partners är överrens om 
detta. 
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”Vår uppfattning generellt är att man förlorar oftast mer på att göra en ”fire sale” till vilket 
pris som helst bara för att göra sig bolagen vid någon tidpunkt, än vad man förlorar i termer 

av tidsvärde av att förlänga fonden” 

 Vi frågar respondenten om det sker ett stort utvärderingsarbete efter att fonden likviderats men 
han menar att den utvärderingen sker hela tiden löpande. Fondens likvidation gör att man får 
det slutliga resultatet och nu kan man utvärdera alla parametrar enligt respondenten.  

5.2 Intervju 2 Investerare B 

5.2.1 Allmänna frågor 

Respondenten är utbildad på KTH i Stockholm inom biokemi och molekylärbiologi. Vidare har 
han jobbat inom bio-tech världen och med medicinteknik, där han jobbat internationellt i mer 
än 15 år, sedan varit VD för ett venturefinansierat medtech-bolag i 5 år. Respondenten berättar 
att han har cirka fem års erfarenhet av investeringar i VC-bolag. Han säger att eftersom han 
själv också drev ett venture finansierat bolag i fem år, så har han lärt sig det från andra hållet, 
vilket innebär drygt 10 års erfarenhet fram till idag. 

När vi kommer in på Investerare B´s investeringar i VC-fonder så menar respondenten att man 
började investera i utvecklingsbolag redan i mitten av 1970-talet, alltså i princip sedan det 
började i Sverige. Han säger vidare att industrigrenen som sådan tog inte riktigt fart förrän 
1996/1997 när de första VC-fonderna restes. Respondenten menar att allting är investerat 
direkt i fonder, alltså inte i onoterade bolag vilket är väldigt resurskrävande och kräver att du 
skall kunna sitta i styrelser, måste ha en organisation internt som har en operationell erfarenhet 
och branschkunskap vilket ofta resursmässigt är ganska svårt att hantera på finansiella 
institutioner. Därför har Investerare B valt att mer och mer, eller egentligen bara investera i 
VC-fonder. Sen menar respondenten att man kan investera parallellt med fonderna direkt i 
bolagen när de kommit en bit på vägen, om de känner att det är ett bolag mer stor potential.  

Men anledningen till att de investerar i VC-fonder menar han beror på att de vill ha en 
diversifierad portfölj och därför investerar de även över spektret VC, growth och buyout. Vissa 
perioder har Investerare B bättre avkastning från buyout, vilket har varit fallet nu under de 
senaste tre åren. Men buyout-sektorn har nu problem säger respondenten, medan VC har goda 
förutsättningar de närmaste tre åren. 

Respondenten menar att besluten gällande vilka VC-investeringar de skall göra går genom 
deras Investeringskommitté. Investeringskommittén leds av chefen för kapitalförvaltningen 
(CIO, Chief Investment Officer), men även deras complience officer ingår. Sedan ingår 
respondenten samt hans kollega som är ansvarig för buyout investeringar. Det yttersta beslutet 
ligger dock på CIO och Investerare B behöver normalt inte ta investeringsärenden till 
styrelsenivå. 

5.2.2 Investeringsprocessen 

Respondenten menar att förut investerade de mestadels i svenska VC-fonder. År 2004 hade de 
bara investeringar i Sverige utom en liten fond-i-fond investering i USA, vilket respondenten 
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menar inte är en hållbar strategi, om man vet att 2 procent av världsavkastningen inom Private 
Equity finns i Sverige och 70 procent i USA. Från och med hösten 2004 har Investerare B haft 
mandat att investera i USA, Europa och senare även i Asien. Respondenten menar att de 
investerar fortfarande naturligtvis i Sverige men då deras portfölj växt betydligt de senaste fem 
åren så betyder det att idag är större delen av deras portfölj placerad i USA och Europa. 

Respondentens strategi är att alltid investera direkt i VC-fonden.  Men han menar att när man 
investerar i Asien i exempelvis Kina och Indonesien har man valt att arbeta med två stycken 
fond i fond förvaltare tillsvidare. Detta är för att det är svårt att resa runt och hitta de bästa 
lokala förvaltarna för VC-fonder där säger respondenten. Respondenten menar investeringar i 
Asien inte görs i någon stor skala, utan det är mer för att man är i en fas där man håller på att 
lära sig de marknaderna. I 95 procent av Investerare B’s portföljer i Europa och USA sker 
direkt investering i VC-fonder. Det mesta i investeringsprocessen gör man själva och 
respondenten menar att de lägger mycket resurser på att arbeta själva mot förvaltarna. Han 
berättar att man använder lite konsulter eller ”gate keepers”. Fondförvaltarna representeras 
oftast av en ”placing agent” som sätter upp möten, ser till att due diligens processerna löper 
och så vidare. Det enda Investerare B alltid använder som är externt är legala konsulter, alltså 
jurister. 

Processen att välja ut vilka VC-fonder man ska investera i är omfattande med många ingående 
punkter. En mycket viktig del menar respondenten är att hitta ett team som har ett trackrecord 
som man tror är bra och som har visat att man kan investera i portföljbolag. Men framförallt 
inte bara att investera utan att kunna utveckla och bygga bolagen för att slutligen kunna 
omsätta bolagen i pengar. Det är ofta en ganska lång process att välja ut dessa fonder menar 
respondenten. Han säger att de ofta följer teamet i flera år innan de investerar. Man vill också 
intervjua portföljbolagen som teamet investerat i så att de får höra att den version som 
portföljbolagen säger stämmer med den version som de får läsa i förvaltarens eget material.  

Respondenten menar att när de började sin verksamhet inom VC i utlandet så fick man mest 
själv ta kontakten med VC-fonderna för att investera, då de var helt okända. Så även om 
Investerare B var en av Sveriges mest kända investerare inom den här sektorn, var de helt 
okända utanför Sveriges gränser enligt respondenten. Men i dagsläget har Investerare B byggt 
upp en helt annan portfölj i USA vilket gör att situationen ser annorlunda ut. Respondenten 
menar att nu är det många som vet att de finns och ofta går kontaken från förvaltare till 
förvaltare.  

Respondenten menar att det finns ett antal mellanhänder, så kallade ”placing agents”, som 
företräder förvaltaren och marknadsför förvaltaren när de ska resa pengar till fonden. Han 
påpekar att dessa är väldigt viktiga i dagens fondresningsvärld för att det är sällan som en 
förvaltare själv kan resa pengar, då det finns många investerare som täcker ett geografiskt stort 
område. Förvaltarna vill ha en väldigt bra blandning av investerare i sin fond, både geografiskt 
samt typ av investerare. Respondenten menar slutligen att det alltså är en process där både VC-
fonden och investeraren tar kontakt för att skapa ett samarbete. Riktigt bra förvaltare har i 
princip samma investerare från fond till fond och dessa fonder är riktigt svårt att komma in i 
som investerare berättar respondenten. Han menar vidare att det absolut inte räcker enbart med 
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att ha pengar då dessa förvaltare inte har några problem att resa fonder baserat på deras goda 
resultat. 

Ett grundkrav för att Investerare B ska investera i en VC-fond är att de tror och bedömer att 
den kommer ge den avkastning som de vill ha. VC-fonden beskriver vilken typ av investering 
de har tänkt göra. Respondenten menar att det är viktigt att de visar att förvaltaren håller sig 
inom de ramarna samt att de kan åstadkomma den avkastning som Investerare B vill ha. Vidare 
menar han att sedan blir det en fråga om de tycker att teamet bakom VC-fonden är tillräckligt 
bra för de närmaste 10 åren, vilket ofta är den tidsrymd som fonden skall existera. 

Respondenten berättar att de undersöker VC-fonden väldigt noga innan en investering sker. 
Han berättar vidare att själva investeringsprocessen är en undersökning både finansiellt och 
legalt som ofta tar sex till tio veckor av aktivt arbete. Det är också noga då den fond som reses 
ska existera i 10 år och därmed är det mycket viktigt att urvalsprocessen är noggrann menar 
respondenten. Respondenten menar att man går igenom förvaltaren, kontrollerar vilka personer 
och deras bakgrund, inte så sällan görs personundersökningar för att kontrollera att det inte 
finns någon överraskning beträffande förvaltarnas bakgrund och så vidare. Han menar att de 
ställer krav både vad gäller organisation, personer och vad dem gör. Själva processen innan 
investeraren valt ut ett företag till en investering sker brukar variera mellan 1-4 år och man 
investerar mellan 15 miljoner till 50 miljoner Euro per commitment när det gäller VC-fonder 
säger respondenten .  

De avtal som ligger till grund för det hela heter LPA’s, ”Limited Partner Agreement”. Det är 
ett avtal mellan förvaltare och investerare, där investerarna benämns Limited Partners. 
Respondenten förklarar att kontrakten oftast är på 10 år och vanligtvis är investeringsperioden i 
respektive VC-fond på någonstans mellan 3-5 år. Respondenten vill hitta förvaltare som är så 
bra att de inte ska behöva vara med och ta några investeringsbeslut sen. Han menar att 
Investerare B´s beslut är att investera hos en specifik förvaltare, sen ska inte de vara med och ta 
VC-fondens investeringsbeslut rörande investeringar i portföljbolag. Respondenten menar att 
det då inte finns någon anledning att de använder förvaltare. 

I vissa fonder sitter Investerare B med i ”Advisory Boards” eller ”Audit Committies”. Han 
menar att det är ett antal investerare som sitter tillsammans med förvaltaren för att reda ut 
sådant som kallas ”conflict of interest”. Det kan handla om situationer som att förvaltaren till 
VC-fonden investerar i exempelvis sin brors företag. Då måste förvaltaren kunna visa att 
investeringen inte baserats på att det är hans brors företag, utan att det faktiskt är en bra 
investering. Vidare menar respondenten att man också kan vara delaktig vid avveckling eller 
försäljning av bolag via ”Advisory Board”. Respondenten menar att detta görs för att 
kontrollera att allt sker på rätt sätt, men man är inte aktivt med säger han.  

Hela Private Equity portföljen måste avkasta bättre än vad den publika portföljen gör på börsen 
menar respondenten. Annars menar han att det inte finns någon anledning till att de håller på 
med VC-investeringar, för det är mer riskfyllt att investera i VC. Om börsen över tid avkastar 
någonstans mellan 8-11 procent, så ska Investerare B leverera cirka 4 procent bättre än det.  
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Vi frågar respondenten om investeringarna sker i klumpsummor eller successivt i takt med att 
VC-fonderna hittar portföljbolag att investera i. Han menar att ett ord som det inte finns någon 
bra översättning på är commitment. Han beskriver att de som investerare gör är så kallade 
commitments till VC-fonden. Respondenten förklarar att om det är på en summa på cirka 200 
miljoner, innebär det att fonden inte får några pengar alls förrän dem gör ett så kallat ”cash 
call” till investeraren. Det är ett meddelande att nu behöver VC-fonden pengar och då får alla 
investerare betala ut menar respondenten.  

”Innan förvaltaren har hittat en investering så får dom inga pengar” 

Grovt räknat så brukar inte mer än halva det committade kapitalet vara ute hos förvaltaren 
förrän det börjar komma tillbaka kapital via kapitaliseringar av portföljbolagen via 
börsintroduktioner eller försäljningar till annat bolag säger respondenten. 

Vi frågar respondenten vad som avgör avkastningen vid en investering i en VC-fond. Han 
menar att inom Venture så är de flesta portföljbolagen beroende av sin teknologi. Detta gäller 
både inom Life Science och IT/Telecom. En väl skyddad teknologi som ger unika produkter 
kan bygga ett bolag som inom 3 till 7 år blir värderat till många gånger det investerade 
kapitalet menar respondenten. Han berättar vidare att är sedan klimatet för börsintroduktioner 
gynnsamt så bidrar det naturligtvis positivt. Vissa teknologier kommer att "dö" när det testas i 
kliniska studier eller av marknaden. Det menar respondenten är en del av Venture och de vet 
att alla portföljbolag som deras förvaltare investerar i inte kommer att bli till något. 

Respondenten säger att VC-fondernas metoder för att erhålla kapital till fonden är precis som 
vilken försäljning/marknadsföring som helst. Det är såklart mer sofistikerat, för man ska 
komma ihåg att det här är erfarna personer, oftast väldigt välutbildade och intelligenta på 
många sätt menar respondenten. Grundstenen är en presentation som innehåller tidigare 
resultat av personerna och de bolag de varit involverade i berättar respondenten. Vidare menar 
han att det är mycket resande och många möten för teamet bakom VC-fonden som gäller, för 
att träffa och övertyga tillräckligt många investerare att man är ett bra alternativ.  

5.2.3 Uppföljning och kontroll 

Uppföljning och kontroll av investerade pengar menar respondenten sker genom 
kvartalsrapporter. Investerare B har blivit ansedda som en aktiv investerare och det tycker 
respondenten är bra. Kontroll sker även genom att Investerare B åker runt till förvaltarna och 
sitter med dem en dag eller två och går igenom verksamheten. Respondenten menar att det kan 
vara så att de har vissa specifika frågeställningar som de är intresserade av som inte täcks av 
kvartalsrapporten. Den är förhoppningsvis juridiskt och finansiellt okej, men det behöver inte 
betyda att den är heltäckande för det som Investerare B vill veta menar respondenten.  

”Så förutom kvartalsrapporter så gör vi en aktiv kontrollering en till två gånger per år per 
förvaltare” 

Om VC-fonden genererar dålig avkastning så menar respondenten att de slutar investera. 
Vidare säger han att det kan det vara så att de har en investering i en VC-fond, men att de inte 
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tycker den fungerar bra, då kan de sälja den på den så kallade andrahandsmarknaden 
(”Secondary market”). 

”Vi säljer den till en annan investerare som kanske har en annan uppfattning” 

Som prestationsbaserade incitament används vinstdelning i VC-fonden. Detta innebär att efter 
alla kostnader och alla pengar är tillbakabetalda till investerarna, så görs en vinstdelning 
mellan fonden och investerarna. Den generella är att investerarna får 80 procent av övervinsten 
och fonden får 20 procent enligt respondenten. Han påpekar att de tar alltid reda på hur VC-
fonden delar upp det sinsemellan inom bolaget men det vet han att alla investerare inte gör. 
Han vill dock veta att det finns en schysst fördelning inom gruppen så det inte är exempelvis 
två stycken i teamet som tar 80 procent av vinsten. 

I avtalet mellan investeraren och förvaltaren finns det tydliga gränser hur mycket förvaltaren 
får investera i ett enskilt bolag. Respondenten menar vidare att det även finns gränser hur 
mycket de får sätta i vissa sektorer samt att restriktioner gällande den geografiska spridningen. 
De restriktioner som används i avtalen är väldigt detaljerat menar respondenten. 

5.2.4 Fondens likvidation 

På vår fråga om vad som händer efter investeringsperiodens slut menar respondenten att det 
finns två aspekter. Den första är, investeringsperioden i en fond är i regel fem år och efter de 
fem åren får VC-fonden inte investera i något nytt bolag. Respondenten menar vidare att de 
däremot får fortsätta att utveckla de bolag dem har i portföljen. Han menar att i regel är det så 
att efter fem år kanske VC-fonden har investerar 40-50 procent av fondens pengar i bolagen 
och det innebär att man har 50-60 procent kvar som bolagen behöver under resterande del för 
att kunna utveckla sig. Respondenten säger att eftersom venture är ju mest IT, telecom, biotech 
eller life science så är det ganska mycket pengar som behövs på slutet.  

”Om man har en produkt som ser bra ut, då ska den ju ut på marknaden och då vet ju alla att 
det måste till pengar” 

Den andra aspekten är vad som händer när VC-fonden likvideras. Bolagen i fonden skall säljas 
på ett eller annat sätt under fonden livslängd enligt respondenten. Vidare menar han att om 
dem inte alla portföljbolag är sålda, då likvideras fonden vid en annan tidpunkt. Det kanske 
inte är exakt på 10-års dagen, utan det kanske blir förlängning med ett eller två år menar 
respondenten. Han avslutar med att förklara att vid någon tidpunkt likvideras fonden och finns 
det då kvar bolag i fonden då delas aktierna ut till investerarna. 

5.3 Intervju 3 Investerare C 

5.3.1 Allmänna frågor 

Respondenten är utbildad civilekonom och har arbetat med kapitalförvaltning och i 
konsultverksamhet inom finans sedan år 1994. Han har vidare arbetat på Investerare C sedan år 
2004. Hans erfarenhet inom investeringar i VC-fonder sträcker sig till cirka fem år och 
Investerare C har investerat i VC-fonder sedan år 1996. Investerare C väljer att investera i VC-
fonder för att kunna uppnå en högre avkastning samt att uppnå en bra diversifiering i 
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portföljen. Respondenten menar att eftersom investeringar i VC-fonder också är 
aktieinvesteringar är de beroende av konjunkturen men då de har en annan riskkaraktär bidrar 
de även till diversifiering i portföljen. Han berättar vidare att fem procent av deras totala 
förvaltade fond får investeras i private equity samt att investeringar inte får ske direkt i 
onoterade bolag utan måste gå via exempelvis en VC-fond. Fördelningen i private equity är 20 
procent i VC och 80 procent i buyout. Respondenten förklarar att avkastningen varit dålig i 
VC-investeringar och detta har gjort att man inte ökat andelen i exempelvis VC-fonder. Vi 
ställer frågan och undrar vad han tror är orsaken till den dåliga avkastningen inom VC. 
Respondenten menar att:  

”Jag tror att det handlar så mycket om förväntan, man går in i något som inte finns och vi 
kanske har höga förväntningar på dem som ska göra investeringarna som i sin tur har höga 

förväntningar på entreprenören” 

Respondenten menar att allt tar mycket längre tid än man tror och tiden är en mycket viktig 
faktor och sen är det komplexiteten att exempelvis entreprenören inte är rätt person att driva 
bolaget i en tillväxtfas. Han menar att det tar tid att rekrytera folk, sen kanske man 
missbedömer hur länge det tar innan en produkt verkligen bli framgångsrik. Han berättar 
vidare att om man tittar på spridningen i avkastning mellan dessa VC-fonder så är det så att ett 
par ger väldigt bra avkastning men det mesta ger ingen avkastning eller till och med förlorade 
pengar. 

”Jag tror helt enkelt det i praktiken är svårare än vad branschen som helhet bedömer och jag 
tror att vi som investerare har börjat inse det nu de senaste åren” 

Investerare C har direkta investeringar i VC-fonder samt även några breda fond – i – fonder 
med internationell inriktning. Enligt respondenten tas ett slutligt beslut om en investering i en 
VC-fond av VD. Respondenten berättar att man är två personer som arbetar med investeringar 
inom private equity och man tar fram beslutsunderlag som sedan diskuteras med VD. Han 
menar att beslutsunderlaget är viktigt eftersom det är ett beslut Investerare C får leva med i 10 
år. 

5.3.2 Investeringsprocessen 

En investering i en VC-fond sker utifrån strukturen ”limited partnerships”. Han berättar att 
Investerare C har störst exponering mot svenska VC-fonder men att de även har investeringar i 
internationella fond – i – fonder som i sin tur investerar en liten andel i VC-fonder. 
Respondenten menar att anledningen att man använder sig av fond- i – fonder har att göra med 
att man för några år sedan påbörjade en internationalisering av investeringarna. Han menar att 
tanken var att starta med fond – i – fonder för att sedan direkt investera i VC-fonder men några 
direkta investeringar har man ännu inte påbörjat. Vi frågar hur Investerare C väljer ut vilka 
VC-fonder som man skall investera i. Respondenten menar att marknaden i Sverige är liten och 
att man känner till de flesta förvaltarna, man kollar mycket på historisk avkastning samt 
förståelse för hur denna avkastning skapats, som viktiga parametrar.  

Vi ställer en följdfråga och undrar vem som oftast tar kontakt med vem inför en investering i 
en VC-fond. Respondenten menar att det generellt är så att när en VC-fond skall resa pengar 
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går de runt till investerare och det är en ganska lång process. Han beskriver processen där VC-
fondens team kör en första runda med möten i samband med att de har en intention att starta en 
fond för att sedan ha ett eller två möten där de följer upp löpande. Respondenten menar att 
Investerare C inför ett investeringsbeslut försöker skapa sig en övergripande bild genom en 
process som innefattar fem steg. 

Konkurrens: Respondenten beskriver detta steg att det exempelvis kan handla om life science 
VC. Då kan Investerare C se vilka spelare som finns på marknaden i den nordiska regionen, 
som är ute bland universiteten, som har relation med forskare som har möjlighet att snappa upp 
de här affärsidéerna. Vidare undersöker Investerare C om det är en aktör som står sig bra i den 
här konkurrensen, eller om det finns andra stora konkurrenter såsom stora läkemedelsbolag 
som tar idéerna. 

Strategi & Team: Respondenten menar att nästa steg är att titta på det enskilda bolagets 
strategi, vilka personer som driver det, vilken erfarenhet de har och vad det har gjort för 
tidigare affärer. De undersöker om de stoppar in egna pengar och ju mer de stoppar i själva, ju 
bättre är det. 

Track Record: Här menar han att det handlar om att kolla den historiska avkastningen samt 
om det är hög jämn avkastning eller om det är vissa bolag som gått väldigt bra. Investerare C 
tittar även på vilka personer i teamet som gjort bra respektive mindre bra investeringar samt 
orsaker till varför det gått bra respektive dåligt. Fortsättningsvis menar han att i VC följer de 
även de bolag som de investerat i för att undersöka VC-fondens plan vad gäller tillväxten, och 
cash-flowutvecklingen samt hur de följt upp detta. 

Villkor: I detta steg undersöker Investerare C de affärsmässiga villkoren innehållande 
arvodesnivåer etcetera.  

Reference check: På referenslistan som Investerare C har så är personer från portföljbolagen 
med men de gör inte besök i dessa bolag. 

På frågan hur lång processen är från att Investerare C väljer ut en VC-fond till att en 
investering sker svarar respondenten att typiskt sett har de följt VC-fonderna under många år 
och då tar själva utvärderings och avtalsprocessen cirka 3 till 6 månader. Han berättar vidare 
att undersökningsprocessen inte sker på heltid och kan i vissa fall ta längre tid, ibland upp till 
ett år. Respondenten beskriver också ett scenario som kan inträffa och det kan vara så att VC-
företaget i sig har svårt att skaffa kapital och då är det inte säkert att Investerare C är med från 
början eftersom ju tuffare processen är för dem, ju bättre kan villkoren för investerarna bli.  

”Om vi vet att en fond som vi känner till kommer ut på marknaden och vi har haft en tanke att 
investera i den, så kan det ändå vara så att vi inte investerar med dem förrän ganska sent i 

processen eftersom man kanske inte vill committa pengar till en fond som sen blir för liten om 
nu inte några andra investerare går med” 

Respondenten berättar att vanliga summor som Investerare C investerar i en VC-fond är 10 till 
20 miljoner Euro och under kontraktshandläggningen sitter de som arbetar med private equity 
plus att man är biträdda av jurister. Han berättar att pengar tillskjuts VC-fonden under de fem 
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första åren och kontrakten sträcker sig över 10 år. Vidare berättar han att det kan finnas 
överenskommelser i avtalen att det ska gå att förlänga fonden efter de 10 åren vid behov. 
Investerare C har ett avkastningskrav på börsindex + 4 procent där man följer upp varje VC-
fond man investerar i för att se vilken genomsnittlig avkastning de har. Respondenten berättar 
att Investerare C vid varje tillfälle då fonden tar pengar, sätter samma summa på börsen och 
varje gång de får tillbaka pengar från fonden, tar de också ut pengarna från börsen och jämför. 
Ett slags börsekvivalent menar respondenten (public market equivalvent). 

5.3.3 Uppföljning och kontroll av investerade pengar 

För att hålla koll på investerade pengar räknar Investerare C med IRR och jämför om 
investeringen skett på börsen. Vidare menar han att det löpande kommer kvartalsrapporter från 
VC-fonden och dessa läggs in i det speciella affärssystem för private equity som Investerare C 
besitter. Han berättar också att affärssystemet registrerar varje gång som VC-fonden drar 
pengar och på så sätt byggs en avkastningsserie upp. Han menar också att de material de 
erhåller för att kunna kontrollera och följa upp investerade pengar är fullt tillräckligt. I VC-
fonderna finns det nästan alltid enligt respondenten begränsningar hur mycket de får investerar 
i ett enskilt portföljbolag men att diversifierings och placeringsriktlinjer oftast också finns utstakat.  

På frågan om hur mycket Investerare C kan påverka VC-fonden i deras dagliga arbeta menar 
respondenten att den är begränsad och säger också att man inte heller skulle vilja kunna 
påverka i någon större utsträckning. Respondenten menar att det måste finnas tillfällen då 
Investerare C skall kunna gå in och påverka och då finns det olika klausuler i avtalet. Han 
beskriver en klausul som ”key man clause” som beskriver vad som händer om en nyckelperson 
i VC-fonden skulle sluta. 

”Om vi binder upp kapitalet i 10 år, och gör det mycket baserat på en eller ett par personer 
som vi tror är väldigt duktiga, slutar dem så faller ju affärsidén och då vill vi ju kunna avsluta 

investeringsprogrammet” 

En annan klausul som respondenten beskriver är om det här bolaget missköter sig, de kanske 
inte investerar på bästa sätt eller att det handlar om någon skandal. I de fallen vill Investerare C 
kunna ta över förvaltningen. 

”Typiskt sett finns det ett antal klausuler i avtalen för att möjliggöra för oss att gå ur” 

Respondenten berättar också att han inte varit med vid några tillfällen då dessa klausuler 
utnyttjats och att klausulerna är ett resultat av förhandlingar mellan VC-fonden och Investerare 
C, tillsammans med övriga investerare. Respondenten beskriver en situation då en VC-fond har 
startats, samlat ihop pengar och gjort ett antal investeringar och det sedan inte alls går bra. Han 
säger vidare att teamet som sitter på portföljen ser att det inte kommer sluta bra, att de kommer 
jobba i fem år med portföljbolagen men de ser att det inte kommer generera någon avkastning. 
Det medför enligt respondenten att förvaltarna inte kommer få någon vinstdelning och då 
händer två saker. För det första så är det troligt att en eller flera duktiga lämnar, sen kanske det 
är så att några sitter kvar och mjölkar på avgifter och då uppstår en intressekonflikt mellan 
investeraren och förvaltaren eftersom kapitalet är låst i 10 år. Respondenten beskriver också ett 
fenomen som kallas ”walking dead” vilket att förvaltarna till VC-fonden deklarerar att man 



 48

inte kan göra fler bra investeringar och att VC-fonden bör avslutas, men att den överlever. Då 
blir det enligt respondenten ofta så att även om man inte tar till sig formella verktyg genom 
avtalet, så är det ofta någon stor investerare i fonden som tvingas ta ansvar för att vara med och 
stötta och driva processen. Vid dessa omständigheter blir limited partners betydligt mer 
involverade och på den svenska marknaden tror jag att det finns två stycken sådana investerare 
som har tagit ett sådant ansvar historiskt sett berättar respondenten.  

5.3.4 Fondens likvidation 

Respondenten beskriver att då samtliga portföljbolag i VC-fonden avslutats (exit), görs en 
avräkning och det sker en vinstdelning mellan förvaltaren och Investerare C. Här kan det också 
ibland bli tal om förlängning på ett eller två år beroende på hur situationen ser ut enligt 
respondenten. Vi frågar respondenten om han har något att tillägga och han tycker det är 
viktigt att belysa den dåliga avkastningen inom VC och vad det kan bero på. 

Respondenten menar att det bara är i USA som de allra bästa VC-fonderna finns och att det är 
de som lyckas allra bäst. Vidare menar han att det beror på att VC-fonderna har ett starkt 
varumärke. Respondenten berättar, att finns det en entreprenör med en riktigt bra idé i USA så 
går de inte till en VC-fond som inte är välkänd. De välkända har enorma nätverk så kommer 
det en ung entreprenör med en idé så kan man gå runt till en massa fonder. De välkända 
knackar man enligt respondenten på dörren hos och försöker sälja in idén. Respondenten menar 
vidare att dessa VC-fonder säkert har samma förmåga att bedöma affärsidén lika bra som de 
andra VC-fonderna, blir det då en affär har de däremot alla resurser som exempelvis gamla 
VD:ar och andra bra kontakter som gör det möjligt att öppna dörrar att investeringen skall 
lyckas. Vi ställer följdfrågan om strukturen med limited partners är den rätta och på det svarar 
han att det är svårt att hitta en annan struktur som fungerar bättre. 

”Ska du göra den här typen av investeringar måste du binda kapitalet under en viss tid, du kan 
inte ha ett internt team som gör den här typen av investeringar utan du måste ha specialister” 

Investerare C menar att VC bygger så mycket på förväntningar om framtida avkastning. Han 
menar att är så många steg involverade, från konsulter, entreprenörer och längst ner forskare 
som bedömer en affärsidé från en entreprenör. Vidare beskriver han de många stegen och de 
enorma förväntningar som finns, längst ner i stegen brinner entreprenören för sin idé men som 
kanske inte inser att det kommer ta 10 år och att det kommer kosta mycket pengar att bara 
driva projektet.  

”Det är väldigt svårt, vi är generalister som skall utvärdera personer på expertområden och 
det handlar inte enbart om deras detaljkunskaper och nätverk, utan det handlar också om 

deras förmåga att driva de här portföljbolagen och utveckla dem” 

Han menar att på grund av den stora osäkerheten och de enorma förväntningar som finns på en 
hög avkastning, faller VC-fonderna, en efter en. Vidare säger han att Investerare C i princip 
inte kommer investera i nya VC-fonder och att de även är tveksamma till nya investeringar i de 
förvaltarna som de samarbetat med tidigare. Han avslutar intervjun med att beskriva 
svårigheterna att skapa avkastning inom VC-fonder.  
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”En sådan här fond som kanske lever i 10 år behöver en investering som ger 6 eller 7 gånger 
pengarna för att göra att man hamnar över vattenytan. Sen måste det nog till en sådan till för 

att avkastningen skall bli vettig och ännu en för att avkastningen skall bli riktigt bra” 

5.4 Intervju 4 med Investerare D 

5.4.1 Allmänna frågor 

Respondenten är senior portföljförvaltare för alternativa investeringar. Han kom till Investerare 
D för två år sedan. Innan dess var han ansvarig för ett konsultbolags investmentverksamhet i 
Sverige. Respondenten menar att han var rådgivare åt en AP fond men även andra 
institutionella investerare. Dessförinnan var han på en annan konsultfirma, där han höll på med 
matematiska modeller för pensionssystem och har även en magisterexamen i ekonomi från 
Stockholms universitet.  

Respondenten säger att hans erfarenhet av investeringar i VC-företag är två år hos Investerare 
D, sen var han rådgivare kring private equity investeringar men då var han inte förvaltare. Vi 
frågar respondenten varför de investerar i VC-fonder. Han menar att de vill ha bra avkastning 
till en rimlig risk. Det finns inga andra motiv egentligen. Vidare säger han att det finns en 
massa andra motiv som ryms inom det. Det är en tillgång som är korrelerad med 
aktiemarknaden och räntemarknaden, så utifrån ett diversifieringsperspektiv så är det inte det 
bästa menar respondenten. Han menar vidare att det finns diversifieringsvinster med private 
equity i en institutionell portfölj som deras, men det är inte ett primärt skäl, för då finns det 
andra tillgångar som har bättre diversifiering. 

Beslut gällande vilka investeringar de skall göra i VC-fonder menar respondenten går genom 
investeringskommittén för fonden. I investeringskommittén sitter VD och sex andra, varav 
respondenten är en utav dem.  

5.4.2 Investeringsprocessen 

Respondenten säger att de investerar både i svenska och utländska VC-fonder, men största 
delen är i utlandet. Investerare D investerar både fond i fond och direkt i VC-fonder. Han 
menar att de är i ett skede av en uppbyggnadsfas av deras private equity. VC är den svåraste 
delen av private equity marknaden säger han. Det är svårt för det är ett stort antal aktörer ute på 
området. Han påpekar även att det är svårt att få access till fonderna, speciellt dom bästa 
fonderna. Det här är stängda fonder menar han, man investerar med förvaltaren under en tid 
sen öppnar förvaltaren en ny fond när dem investeringsperioden är slut. Respondenten berättar 
att om man inte varit väldigt tidig med förvaltarna i deras första fond eller andra fond så går det 
knappt att komma in efteråt. Man vill inte ha in för mycket pengar i en VC-fond, för då måste 
förvaltarna köpa större bolag och det vill man inte göra enligt respondenten. Därför ”cappar” 
man fonderna i storlek, vilket innebär att alla som vill investera inte kan investera. Utan då 
måste general partner, förvaltaren alltså, göra ett urval av vilka investerare, limited partners, 
man vill ha med sig. Respondenten påpekar att då får man normal inte access om man inte varit 
en tidig investerare. Respondenten menar att: 
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”i VC är det stor spridning mellan bästa och sämsta förvaltare. Lägg till att det är svårt att få 
access till dem bästa, det är stor spridning mellan dem bästa och sämsta och det är väldigt 

många förvaltare ute. Det är en svår kalkyl att vara investerare i” 

Han säger att det gäller att ha varit tidigt ute i en VC-fond och vara en viktig aktör på området 
för att lyckas inom VC. Investerare D är en viktig aktör menar respondenten, men har inte varit 
speciellt tidiga. Framförallt det mesta i VC görs i USA, inte Sverige och inte i Europa. Europa 
är väldigt dåliga på VC, Sverige är relativt bra i Europa, men ändå ganska dåliga jämför med 
USA som är klart ledande säger respondenten. Investerare D har cirka 90 procent buyout. De 
har väldig lite VC menar respondenten och påpekar:  

”VC är en ganska riskfylld del av kedjan som visat sig inte vara den bästa historiskt sett, 
framförallt inte om du inte haft tillgång till de bästa fonderna. Åter igen, har du haft tillgång 

till de bästa fonderna över tid så har VC varit bra relativt buyouts.” 

Respondenten fortsätter med att påpeka att det är väldigt svårt att få tillgång till de bästa 
fonderna. Han fortsätter att berätta att Investerare D inte har det, utan de har tillgång till en del 
bra VC-fonder men inte alla, då är det bättre att göra buyouts enligt respondenten. Vi frågar 
respondenten hur de väljer ut vilka VC-fonder de skall investera i. Han menar att VC-fonderna 
kontaktar dem i de flesta fall. I många fall använder VC-fonderna sig av någon ”fund raisor”. 
Han beskriver en ”fund raisor” som en mäklare, någon som alltså är uthyrd för att hjälpa 
fonden att resa pengar. Så antingen kontaktar VC-företaget direkt Investerare D, eller så 
kontaktar en fund raisor dem. I vissa fall så kan Investerare D ta första kontakten menar han, 
men det är sällan.  

”Vi träffar dem för ett initialt möte för att höra efter hur dom arbetar, vad deras strategi är, 
vad dom har för track record… får en initial känsla för om det här är intressant eller inte” 

Är det intressant så menar respondenten att då vill man göra en full due dilligens på den 
förvaltaren och då innefattar det en massa olika moment. Respondenten menar att en viktig del 
är att träffa senior management, dem som alltså tar besluten och höra igenom hur processen ser 
ut för att ta ett investeringsbeslut. Man kan vidare kontakta portföljbolagen för att höra hur de 
anser att VC-fonden arbetar och även få en massa referenser runt det här bolaget menar 
respondenten. Normalt så är det en ganska omfattande process påpekar han. Eftersom det är två 
personer som gör alla alternativa investeringar det vill säga i hegdefonder, private equity, real 
estate och så vidare. Respondenten berättar att de tar hjälp utifrån i mycket av due dilligence- 
arbetet av en fond i fond förvaltare.  Denna fond i fond förvaltare är för Investerare D inte 
egentligen en fond i fond, utan agerar som är en rådgivare, som kan göra en del av arbetet som 
Investerare D annars behövt göra. Respondenten menar att de inte har kapaciteten att göra det 
arbetet nu men den bemanning de har. 

På frågan hur lång tid ett investeringsbeslut tar så menar respondenten att normalt så har man 
inte så lång tid på sig. Man har en ”fund raising” tid med ett antal ”closings” innan man stänger 
fonden helt, tidigare när det var lätt att få pengar så innebar det att man fick ganska kort om tid 
då man fick in pengarna ganska snabbt och stängde fonden. Det tar ofta ett par månader innan 
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man gjort färdigt allt, men det kan gå fortare också menar respondenten. Idag har man längre 
tid på sig än förut men det tar cirka 2-4 månader menar han. 

Respondenten berättar att lägsta belopp är fem miljoner dollar som Investerare D investerar i 
en VC-fond eller fond i fond han beloppen uppgå till 25 miljoner. De har en intern jurist hos 
Investerare D men anlitar även externa jurister då detta behövs vid kontraktshandläggning.  

I avtalen mellan investeraren och förvaltaren menar respondenten att det finns ett antal 
klausuler. Det finns allt ifrån ”keyman” klausuler, om nyckelpersoner slutar på den förvaltaren 
så kan man ta bort förvaltaren från uppdraget. Det är ett kommanditbolag man egentligen sätter 
upp menar respondenten, då har man utrymme som limited partner att om inte general partner 
står för sina avtal och förpliktelser så kan limited partner stänga bort general partner från att 
vara general partner. Respondenten menar att Investerare D alltid är limited partner.  

Respondenten uttrycker att de vill att deras förvaltare ska vara toppkvartilförvaltare. 
Investerare D’s riktmärke för den avkastning man vill ha är MSCI plus 4 procent, vilket är ett 
internt benchmark som de har för att avgöra om vi ska investera i private equity 
överhuvudtaget menar respondenten. Avkastningsmåttet används inte för att avgöra om 
huruvida Investerare D skall investera med en specifik förvaltare, utan kan de inte se 
långsiktigt att de får MSCI plus 4 procent så vill de inte investera i private equity, utan då 
använder då pengarna till något annat.  

5.4.3 Uppföljning och kontroll av investerade pengar 

När vi frågar om hur Investerare D kan följa upp och kontrollera investerade pengar så menar 
respondenten att de sitter med i ”Advisory boards” i fonden. Vilket innebär att de har en viss 
påverkan men att det endast fungerar som rådgivare. Investerare D har ingen vetorätt och har 
ingen beslutanderätt enligt respondenten. Han fortsätter att beskriva att det är en mer av en 
kontrollmekanism och ett rådgivningsorgan för förvaltaren. Men är det så att förvaltaren går 
emot ”advisory board” så brukar man inte få några mer pengar. Det gör man dock normalt inte 
om det inte är väldigt speciella omständigheter. 

Investerare D har ett långsiktigt avkastningsmål på MSCI plus 4 procent. Om en fond ligger 
under detta ett år så innebär inte det någonting egentligen säger respondenten. Han menar att 
de vill ha ett program som långsiktigt ger det här avkastningskravet och det är ett väldigt 
”luddigt” mål. I de fall en VC-fond inte levererar, måste man enligt respondenten ta reda på 
vad detta beror på. Finns det motiv till att det inte är en bra förvaltare framöver, då kommer 
Investerare D inte investera i dem framöver, men annars kan det finnas anledningar till varför 
just den här fonden varit dålig. Respondenten påpekar att de inte några generella principer för 
hur de hanterar detta utan det skiljer sig från fall till fall. 

Vad gäller prestationsbaserade incitament i kontraktet med förvaltaren så menar respondenten 
att förvaltaren har en ”carry”, som man kallar det i private equity språk, men det är egentligen 
en form av provision. Det är utformat som en vinstdelning och nästan alla kontrakt inom 
private equity ser likadana ut menar respondenten. Först har man en förvaltaravgift som är på 
mellan 1-2 procent, en ”hurdle rate” på 8 procent, vilket är den avkastning som investeraren 
kräver vilket är standard för branschen menar respondenten. Han säger vidare att de som 
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investerare vill därför ha 8 procent per år på deras investeringar. Efter det så ska investeraren 
dela på vinsten med förvaltaren. Där får förvaltaren oftast 20 procent, om dem får över 8 
procent avkastning på tillgångarna, och investeraren får 80 procent. Sen finns det massa 
klausuler kring detta för en massa olika detaljer menar respondenten. 

Respondenten säger att de i dagsläget bara har 1,5 procent av fonden investerat i onoterade 
bolag. De får enligt lagen ha fem procent investerat i onoterat och han menar att de har ganska 
mycket kvar innan vi kommer upp i 5 procent. Respondenten säger att de tänker fortsätta 
investera med mål att vara uppe på 5 procent om ett antal år (4-5 år). Det är mest inom buy out 
påpekar han då buy out är den stora strategin inom private equity, venture capital är en liten del 
i jämförelse.  

5.4.4 Fondens likvidation 

Respondenten menar att de binder upp sig i 10 år med förvaltaren. De är kvar i fonden så 
länge, och styr inte när exit görs. Han påpekar att det finns exit från två perspektiv; antingen så 
görs exit genom VC fonden som säljer sina bolag och ger tillbaka pengarna till investeraren, 
eller så gör investeraren exit i fonden genom att sälja sina fondandelar i en ”secondary”. Detta 
innebär att investeraren kan sälja sina andelar i fonden på en andrahandsmarknad, det är inte en 
speciellt likvid marknad menar respondenten så det är ganska svårt att sälja sina innehav på det 
sättet. Därför är det är inget sätt som Investerare D vill ”exitera” sina investeringar på. Han 
menar att de exiterar genom förvaltaren, när förvaltaren säljer sina bolag får de tillbaka sina 
pengar och de kan inte styra när förvaltaren säljer sina bolag. Avtalet är på 10 år men det kan 
bli förlängning, 10 +2 år vanligtvis i så fall säger respondenten.  Men Investerare D som 
investerare är ganska tidigt inne i investeringar i VC fortfarande, så har inte kommit dit än.  

5.5 Intervju 5 med Investerare E 

5.5.1 Allmänna frågor 

Respondenten började arbeta som analytiker och förvaltare 1996 på ett fondbolag för att sedan 
2002 börja hos Investerare E som förvaltare. Sedan 2004 har han arbetat med alternativa 
investeringar som inrymmer exempelvis VC. Respondenten menar att han därför har ungefär 4-
5 års erfarenhet av investeringar inom VC-fonder.  

Investerare E har investerat i VC-fonder sedan 2002 menar respondenten. De har en restriktion 
som säger att de inte får investera mer än 10 procent i alternativa investeringar, vilket 
inkluderar bland annat hedgefonder, buy out samt VC. Fördelningen mellan VC och buyout för 
Investerare E är cirka 15 procent i VC och 85 procent i buyout. Respondenten påpekar dock att 
målet är att ha 20 procent i venture capital i takt med att Investerare E´s kapitalbas ökar i 
framtiden.  

Anledningen till att de investerar i VC menar respondenten beror på att VC genererar högre 
avkastning i jämförelse med aktier över tiden. Investerare E’s avkastningskrav är 5 procent 
över världsindex som är MSCI. Investerare E menar dock att detta avkastningskrav är ett 
långsiktigt mål med en lång investeringshorisont. Vidare menar han att en fördel med private 
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equity jämför med att investera i publika företag är att förvaltare som lyckats historiskt 
fortsätter ofta med det. Han menar vidare att något sådant samband inte finns i en aktieportfölj. 

Respondenten menar att hos Investerare E är det VD som är ytterst ansvarig för strategi inom 
verksamheten. Vice VD är ansvarig för de investeringar som Investerare E gör i VC. 
Respondenten påpekar att detta för med sig att de inte behöver ta sådana beslut via styrelsen. 

5.5.2 Investeringsprocessen 

Respondenten menar att Investerare E har 90 procent av sina investeringar inom VC i fond i 
fonder. Ofta är det VC-fonderna som tar kontakt med Investerare E när de söker kapital till 
fonden. Respondenten menar att de hänvisar dem oftast vidare till deras fond i fond förvaltare 
som därefter i sin tur väljer om de ska investera i dessa VC-fonder. Han menar att förvaltarna 
kommer och vill göra presentationer för att marknadsföra sin fond, detta görs ofta på ett 
överdrivet sätt som även kan vara rent missvisande. Men som all marknadsföring försöker de 
sälja in en produkt säger respondenten. I dagsläget samarbetar Investerare E med 4-5 fond-i-
fond-förvaltare berättar han. 

Viktiga delar i investeringsprocessen då man väljer ut en VC-fond är track-record, referenser 
samt intervjuer menar respondenten. Det hela handlar om att hitta de bästa förvaltarna och 
därför är det viktigt att undersöka människorna bakom och skapa en relation med dessa. 
Relationer är nyckel till framgång, personerna bakom fonderna måste ha förmåga att kunna ”ta 
människor” eftersom det är dessa som sedan skall bedöma och göra investeringar i 
entreprenörer. 

För tillfället arbetar Investerare E på att ta in 2-3 nya fond – i – fonder för ett samarbete. Denna 
process har bedrivits utav konsulter från en firma i London eftersom resurser inte finns att 
utföra en sådan omfattande research av Investerare E. 

”Då skulle vi behöva vara 4-5 extra som jobbar här bara med det” 

Respondenten menar att för att de som investerare skall investera i VC-fonder eller fond i 
fonder måste det finnas en uttalad strategi för fonden, sen måste de också följa den. 
Exempelvis hur mycket de investerar i VC samt buy-out. Förvaltaren måste följa de etiska 
regler som finns för Investerare E och kontroller genomförs för att se att förvaltarena följer 
reglerna. De får inte heller investera mer än 20 procent av kapitalet i en enskild VC-fond 
berättar respondenten.  

Processen från det att Investerare E väljer ut en fond att investera i tills en investering sker tar 
cirka ett år. Detta beror självklart på om de investerat i fonden förut eller inte. Respondenten 
menar att de dock har undvikt att investera i förstagångsfonder då osäkerheten är mycket 
större. Investerare E har cirka sex miljarder ”commitat” till VC-fonder och fond-i-fonder som 
investerar i VC-fonder. Detta gör att de sprider mindre summar över väldigt många fonder för 
att på så sätt minimera risken enligt respondenten.  

Juridiska ombud sköter kontraktshandläggningen menar respondenten. Vidare säger han att i 
de avtalen finns klausuler som ger dem rätt att när som helst besöka fond-i-fond förvaltaren. 
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Om förvaltarteamet inte följer regler kan de stängas av och ersättas. Om en nyckelperson i 
fonden skulle sluta så kan dem dra tillbaka sina investerade pengar, så kallade ”key personal 
clause” säger respondenten. 

5.5.3 Uppföljning och kontroll 

När det gäller uppföljning och kontroll av investerade pengar samt Investerare E’s möjlighet att 
påverka förvaltarens arbete menar respondenten att dem träffar förvaltarna minst 3 gånger per 
år och för en aktiv dialog med dem. Riktlinjer för strategi diskuteras men de lägger sig inte i 
för mycket då det kan leda till att investeraren inte kan utvärdera förvaltaren på ett objektivt 
sätt sen, de kan då bli för styrda menar respondenten. Detta för med sig att förvaltaren kan 
hävda att de inte lyckades på grund av att Investerare E styrde dem för mycket menar 
respondenten. 

Han påpekar att om förvaltaren genererar dålig avkastning på investerade pengar så vidtar de 
åtgärder. Detta för vanligtvis med sig att Investerare E inte ”committar” mer pengar till denna 
förvaltare. Respondenten påpekar att processen mellan investerare och förvaltare är mycket 
viktig då stora summor pengar investeras. Han menar att allt handlar om personer, relationer 
och förmågan att kunna ta människor.  

Vi frågar respondenten om vad han tror om framtiden och VC-investeringar. VC-fonderna 
använder nästan ingen belåning, han tror därför det inte kommer vara så jobbigt för dem 
framöver. Buyout har hög belåning, dem kommer att få det tuffare tror respondenten. Belåning 
är bra då marknaden går uppåt fortsätter han med, men då marknaden varit som den varit är det 
inte bra. Det har diskuterats mycket om att Investerare E ska gå mer mot direkta investeringar 
istället för att investera fond i fond. Avgifterna mellan fond i fond förvaltarna skiljer sig 
mycket åt.  

5.5.4 Fondens likvidation 

Respondenten berättar att oftast är målet och avtalet för varje fond att den ska ha en maximal 
livslängd på 10 år. Generellt har det sett ut så att år 1 när fonden startas kallar fonden 10-15 
procent av committat kapital. År 2 kallas 15-25 procent samt år 3, 20-35 procent menar 
respondenten. Han säger att därefter brukar normalt takten på kallat kapital avta och återbetalat 
kapital öka. Majoriteten av deras exits får de normalt under år 4-7 berättar respondenten, 
därefter börjar kvarvarande investeringar monteras ner och det är inte ovanligt att det som finns 
kvar år 9-10 säljs till en secondary fond. Han menar vidare att tidpunkten för utbetalningar 
varierar naturligtvis med konjunkturen och just nu är utbetalningstakten klart lägre i fonder 
Investerare E haft sedan 2002-2004 än genomsnittet över tiden. 

Det andra alternativet, menar respondenten, är att den underliggande fonden på något sätt 
misskött förvaltningen och inte lever upp till avtalet. Då kvävs normalt minst 2/3 av rösterna 
från investerarna i en fond för att flytta portföljen till en annan förvaltare eller likvidera 
portföljen. Men respondenten påpekar att det förekommer dock sälla 
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6. ANALYS 
I analysen sammankopplar vi vår empiriska undersökning med den teoretiska referensramen. 
Vi har valt att dela upp analysavsnittet i två huvudrubriker för att på ett effektivt sätt skapa en 
grund inför det kommande avsnittet där vi presenterar våra resultat i form av den 
investeringsprocess som uppstår mellan investerare och VC-fonder, samt redogör för hur 
investerarna hanterar de problem som de eventuellt kan stöta på.  
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Vi kommer i detta analysavsnitt dela upp investeringsprocessen i två underrubriker. Dessa 
underrubriker är ”före investering” samt ”efter investering” och detta gör vi för att ge läsarna 
en tydligare bild av investeringsprocessen. Nästa huvudrubrik handlar om de problem och 
svårigheter som investerarna möter samt hur de gör för att minimera dessa. 
Investeringsprocessen är således förknippat med den praktiska delen av syftet för uppsatsen, 
medan hantering av eventuella problem under investeringsprocessen är kopplat till den 
teoretiska delen av syftet.  

6.1 Investeringsprocessen 

6.1.1Före investering 

Investeringsprocessen börjar med att en VC-fond är i behov av kapital. Rent generellt kan vi 
säga att utifrån de fem intervjuer som vi genomfört ser vi att det vanligaste är att det är VC-
fonden som kontaktar investerarna men självklart kan det också vara så att investerarna söker 
upp intressanta VC-fonder. Här tror vi att en viktig faktor är hur pass välkänd investeraren är 
respektive VC-fonden eftersom flera investerare som vi intervjuat medger att de bästa VC-
fonderna är helt omöjliga att få investera i. Investerare D menar att i dessa situationer är det 
VC-fonden som sitter och väljer ut vilka investerare de vill ha till fonden. Investerare B som är 
en av Sveriges största investerare i VC-fonder menar att då de skulle försöka etablera sig på 
den amerikanska marknaden, var man okända och fick av den anledningen kontakta VC-
fonderna själva. Investerare D nämner också att VC-fonderna i vissa fall använder sig av en så 
kallad ”fund raisor” även kallad ”placing agent” som fungerar som en mäklare och de åker runt 
till investerare för att marknadsföra och sälja in VC-fonden.  

Efter kontakt skapats mellan investerare och en VC-fond startas därefter en process där 
investeraren skall utvärdera huruvida VC-fonden är ett bra investeringsalternativ. Våra 
intervjuer visar på att investerarna själva utför utvärderingsprocessen av VC-fonderna i de allra 
flesta fallen. Dock berättade Investerare D att de tar hjälp av en fond i fond förvaltare som 
fungerar som en rådgivare och sköter stor del av deras ”due-diligence” arbete då de helt enkelt 
inte har kapacitet att utföra detta själva. Investerare E som är den investerare som har störst 
fokus på fond i fonder angav också att man tar hjälp utifrån av externa konsulter för att kunna 
hitta nya fond i fonder att investera i. Eftersom det är en så pass omfattande process har dessa 
två investerare helt enkelt inte kapacitet att utföra det själva. Denna utvärdering av VC-fonder 
kallas av flera investerare för ”due-diligence” där man utvärderar teamet bakom fonden, 
tidigare avkastning samt att man i många fall kontaktar tidigare portföljbolag som VC-fonden 
investerat i. I våra intervjuer anger Investerare A samt Investerare D att en viktig i parameter i 
utvärderingsprocessen är en så kallad ”REAP-frekvens” där man undersöker om investerare 
återinvesterar med samma VC-fond-förvaltare när denne reser en ny VC-fond. Vi anser att 
detta är en viktig faktor att beakta eftersom det bevisar att förvaltaren har varit en bra 
samarbetspartner och utfört ett gott arbete. 

”Due-diligence” arbetet kan kopplas till en artikel från Sahlman (1990) där han beskriver 
denna utvärderingsprocess som investerarnas ”screeningprocess” och menar att detta är oerhört 
viktigt för att kunna sortera ut bra VC-fonder från dåliga. Sahlman (1990) menar att eftersom 
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investerarna investerar så pass mycket pengar i VC-fonder är det oerhört viktigt att bedriva en 
noggrann utvärdering. Sahlmans resonemang är något vi även ser hos de investerare vi har 
intervjuat. Investerare C menar bland annat att utvärderingsarbetet är oerhört viktigt eftersom 
de kommer att få leva med en investering i 10 år och enligt våra intervjuer visar att det 
investeras i genomsnitt 10-50 miljoner Euro i vardera fond.  

Längden på utvärderingsprocessen skiljer sig bland investerarna. Investerare B menar att de 
kan följa teamet bakom VC-fonden i flera år innan de investerar medan Investerare A berättade 
att från första mötet till dess att investering görs, tar utvärderingen 8-10 veckor. Tiden för 
utvärderingen av VC-fonden varierar bland de olika investerarna och vi tror detta bero på hur 
mycket man har följt fonden och dess utveckling innan ett investeringsbeslut tas samt om det är 
en förvaltare som är känd sedan tidigare hos investerarna. Rent generellt ser vi att 
utvärderingsprocessen av VC-fonden tar allt från 2-3 månader upp till flera år från ett första 
initialt möte till det att investeringsbeslutet tas. En investerare nämnde också att tiden 
utvärderingsprocessen tar beror på hur högt tryck det är på just den VC-fonden, det vill säga 
hur många investerare som vill investera i den eftersom VC-fonden då kräver ett snabbare 
beslut. Samtliga investerare menar att en av de viktigaste parametrarna är att man träffar teamet 
bakom VC-fonden för att skapa sig en uppfattning om hur organisationen är samt hur 
personerna är som man skall samarbeta med i 10 år. 

Gompers och Lerner (1996) belyser i sin studie att institutionella investerare med start under 
1980-talet, började använda sig av rådgivare som valde ut vilka VC-fonder som investerarna 
skulle investera i. Fyra av fem intervjuer som vi genomfört visar inte på att investerarna 
använder sig av några rådgivare då de skall investera i VC-fonder. Investerare E menade dock 
att de tagit hjälp av rådgivare då de skulle hitta nya fond i fonder att investera i. I motsats till 
Gompers och Lerner (1996) är det snarare så att många av investerarna som vi intervjuat menar 
att det däremot är vanligt att VC-fonden använder sig av så kallade ”placing agents” för att 
underlätta insamlingen av pengar. Vi anser härmed att den första steget i investeringsprocessen 
mellan investerare och VC-fonder utgörs av en utvärderingsprocess även kallad ”screening”.  

De fem intervjuer vi genomfört visar på att det slutgiltiga beslutet om en investering i en VC-
fond tas i de flesta fall av VD genom en investeringskommitté, det vill säga VD har den 
slutgiltiga beslutanderätten. Våra intervjuer visar även på att investeringsbesluten inte behöver 
gå igenom styrelsen hos respektive investerare. Detta tycker vi är bra eftersom det förkortar 
tiden för ett beslut och då också effektiviserar organisationen eftersom det inte inför varje 
investeringsbeslut behöver sammankalla en styrelse.  

En viktig del innan investerarna satsar pengar i en VC-fond är att ett kontrakt mellan 
investeraren och VC-fonden skall upprättas. Generellt ser vi att investerarna tar hjälp av 
jurister då det är en förhandlingssituation mellan investeraren och VC-fonden. I 
kontraktsförhandlingen specificeras de villkor och klausuler som kommer att gälla under 
avtalstiden. Detta kommer vi att analysera närmare i kommande avsnitt där vi undersökt hur 
investerarna hanterar de eventuella problem som uppstår.  Som vi nämnt tidigare tar Gompers 
och Lerner (1996) upp den faktorn att investeringsrådgivare hjälper investerarna i att finna VC-
fonder samt även att förhandla om de villkor som kontrakten är uppbyggda av. Detta är inte 
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något som framkommit av våra intervjuer utan våra investerare använder sig utav externa 
jurister för själva kontraktsförhandlingen. Detta har att göra med att investerarna varken har 
kapacitet eller den kompetens som gör det möjligt att handlägga dessa kontrakt själva. 
Samtliga intervjuer som vi genomfört med investerarna visar på att de ingår ett avtal, limited 
partner agreement, där man intar positionen som en ”limited partner” och där VC-fonden är 
”general partner”. Vi anser att det andra steget i investeringsprocessen mellan investerare och 
en VC-fond är kontraktsförhandling samt beslut.  

6.1.2 Efter investering 

Det som händer efter att investerarna satsat pengar i VC-fonden är att man försöker hålla en 
dialog med teamet bakom VC-fonden. Samtliga investerare menar att deras förmåga att 
påverka det löpande arbetet begränsas i och med att man ingår det så kallade ”limited partner 
agreement”. Efter att investering skett handlar det mycket om att följa utvecklingen för att 
säkerställa sina intressen. Det arbete som innefattar kontroll och uppföljning kommer vi att 
behandla i det kommande avsnittet om hur investerarna hanterar de eventuella problem som 
uppstår under investeringsprocessen, eftersom det är kopplat till vår teoretiska del av syftet. 
Uppföljning och kontroll får således anses som steg tre i investeringsprocessen.  

I samband med att VC-fondens portföljbolag är mogna för att avyttras är det också dags för 
investerarna att få tillbaka sina satsade pengar plus en eventuell avkastning. Några år efter att 
VC-fonden har startats börjar investerarna få tillbaka pengar då portföljbolag successivt 
avyttras. Avkastningen styrs av om den överstiger den så kallade ”hurdle rate” (8 %), vilket är 
investerarnas krav på avkastning. Investerare D berättar att en vinstdelning ofta går ut på att 
förvaltaren erhåller 20 procent av avkastningen som överstiger ”hurdle rate” och investerarna 
får 80 procent. Flera av respondenterna förklarar att det inte alltid är så att alla portföljbolag är 
sålda när VC-fondens 10 år löper ut. Då menar investerarna att det är vanligt att VC-fondens 
löptid förlängs med ett eller två år. En investerare förklarar att anledningen till detta är att man 
förlorar ofta mer på att paniksälja av portföljbolag än att låta dem utvecklas exempelvis två år 
till och sen sälja av dem. En investerare förklarar att det ofta finns utstakat i kontraktet att 
förvaltaren har rätt att förlänga VC-fonden med ett år, behöver den efter det förlängas 
ytterligare ett år måste en majoritet av investerarna vara eniga om detta beslut. Flera 
investerare nämner också att en annan möjlig exit för investerarna är att de säljer sina innehav 
i VC-fonderna på en så kallad ”secondary market”. Denna marknad är enligt en investerare 
inte så likvid varpå det kan vara svårt att få sålt sitt innehav. Slutligen anser vi att det fjärde 
och sista steget i investeringsprocessen mellan investerare och en VC-fond är ”Exit”.  

6.2 Hantering av problem som uppstår 
Vi har i vår teoretiska referensram fokuserat på att ta upp teorier som fokuserar på de 
bekymmer som kan uppstå i en investeringssituation mellan två parter. De problem som kan 
uppkomma är bland annat informationsasymmetri, agentteorin, moral hazard och adverse 
selection, samt att vi beskriver en rad metoder för att förhindra dessa problem. De intervjuer vi 
genomfört med fem stycken investerare visar tydligt på att det finns en rad problem i och med 
att man låser upp pengarna under en lång tid och samtidigt har ett begränsat inflytande. Många 
investerare menar att ett problem med VC är att det under lång tid varit dålig avkastning. Flera 
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investerare nämner att det endast är ett fåtal VC-fonder som är framgångsrika och menar vidare 
att det är oerhört svårt att få tillgång till dessa då de är stängda, alltså behåller samma 
investerare när de reser nya fonder. En investerare nämner att en anledning till den dåliga 
avkastningen inom VC har att göra med att det är en oerhört svår bransch och att det är många 
steg från en entreprenör med en affärsidé till investerarna. Detta är något som kan kopplas till 
asymmetrisk information då entreprenören med affärsidén besitter mer information om sin 
produkt än de personer som skall investera i den. Tucker och Lean (2001) skriver att 
informationsasymmetri är vanligt i den finansiella marknaden och att projekt blir 
svåranalyserade eftersom en part har mer information än den andra. Respondenterna har angett 
att det är stor spridning mellan bra och dåliga VC-fonder och för att minska den asymmetriska 
informationen genomför man en ordentlig utvärdering. 

Den stora osäkerheten inom VC har medfört att de har en klart större andel inom private equity 
i buyout och endast en liten del i VC. Trots att investerarna genomför en noggrann 
utvärderingsprocess för att främst analysera teamet bakom VC-fonden visar intervjuerna på att 
det råder en stor osäkerhet. En åtgärd för att hantera osäkerheten och svårigheten att nå en bra 
avkastning inom VC är att investera i en fond i fond som också flera investerare gjort.  En 
analys av de olika problem som teorin tar upp följer nedan.  

6.2.1 Agentteorin 

I vår undersökning om investeringsprocessen mellan investerare och en VC-fond kan vi tydligt 
koppla ihop med agentteorin eftersom investeraren anlitar VC-fonden för att investera deras 
pengar. Megginson (2002) visar på att relationen mellan investerare och VC-fonden är fylld av 
agentproblem eftersom stort kapital binds upp under en lång tid utan direkt insyn eller förmåga 
att påverka. Intervjuerna visar på att agentproblemen tas på allvar eftersom man utför en 
noggrann kontroll av investerade pengar. Sahlman (1990) diskuterar agentteorin utifrån 
perspektivet mellan investeraren och VC-fonden och menar att de agentproblem som uppstår 
förvärras genom strukturen ”limited partnerships”, då detta medför att investerarna inte får 
påverka beslut gällande investeringar och skötsel av VC-fonden. Detta kan minimeras genom 
”monitoring” och ”bonding” och diskuteras i respektive avsnitt längre fram.  

6.2.2 Adverse selection & Moral hazard 

Problemet med adverse selection diskuteras bland annat av Hyytinen och Väänänen (2006) där 
de menar att det uppkommer då en investerare har en mängd olika affärsidéer att satsa pengar i, 
men att det är svårt att välja ut vilka av dem som är bra. En investerare anser att det finns 
många VC-fonder på marknaden och att det är en stor spridning i avkastning mellan de bästa 
och de sämsta förvaltarna. De intervjuer som vi genomfört visar på att man utför en omfattande 
screeningprocess för att kunna välja ut vilka VC-fonder man investerar i. Cumming (2006) 
skriver att adverse selection uppstår till följd av informationsasymmetrin som råder på den 
finansiella marknaden och menar att entreprenören har information om sin verksamhet som 
inte teamet bakom VC-fonden har. Det här är något som vi dra en parallell till vår 
undersökning, med förhållandet investeraren och VC-fonden, där VC-fonden i detta fall 
besitter mer information än investeraren. En investerare menade att det är många steg från 
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investerarna till entreprenören med en affärsidé, där allt är uppbyggt av förväntningar och en 
hög grad av osäkerhet.  

Paul, Whittam och Wyper (2007) menar att moral hazard uppstår då agenten (VC-fonden) drar 
nytta av den asymmetriska informationen genom att agera på ett sådant sätt som är ogynnsamt 
för principalen (investeraren). Exempelvis att agenten tar på sig mer risk i sin verksamhet efter 
det att man erhållit finansiering. Risken för moral hazard minimeras med hjälp av specifika 
klausuler i kontrakten samt en kontroll och uppföljning av investerade pengar. Den kontroll 
och uppföljning som investerarna bedriver redovisas lite längre fram i avsnittet om 
”monitoring” 

De metoder som teorin föreslår för att minska problemen med informationsasymmetri, moral 
hazard och adverse selection är som vi beskrivit i den teoretiska referensramen: Screening, 
monitoring, signaling och bonding. I våra intervjuer har vi sett att alla dessa metoder används 
mer eller mindre. 

6.2.3 Screening 

Screening är det som tydligast visar sig då investerarna lägger stora resurser på att kartlägga 
VC-fonden och dessa team. Duffner (2005) skriver att screening är en metod för att minska 
problemen med adverse selection genom att sortera ut bra affärsplaner från dåliga. Även 
Sahlman (1990) skriver att det är viktigt att utföra en noggrann screeningsprocess då det är 
stora summor pengar som investeras i VC-fonderna, och därför vill försäkra sig att 
investeringen kommer att bli lönsam. Våra intervjuer visar att det största arbetet läggs ner i 
screeningprocessen då investerarna anser att det satsas stora summor som är bundna under 
många år.  

6.2.4 Signaling 

I våra intervjuer frågade vi investerarna om och med vilka metoder VC-fonderna använder sig 
av för att visa (signalera) att de är ett bra investeringsalternativ. Här visar intervjuerna att 
teamen bakom VC-fonder ofta besöker investerarna och gör presentationer för att sälja in 
konceptet. I många fall använder VC-fonderna sig av en extern agent, så kallad ”placing agent” 
eller ”fund raisor”, för att marknadsföra och samla in pengar till deras fond. I en av våra 
intervjuer påpekade respondenten att VC-fonderna ofta använder sig av överdrivna 
presentationen där de försöker framhäva att de är bättre än vad de egentligen är. Smith och 
Smith (2004, s 349) menar att särskilda villkor i ett kontrakt kan anses som signalering, 
exempelvis att i ett kontrakt basera avkastning på prestation. I vår undersökning kan vi se att 
detta stämmer överrens med teorin då förvaltaren av VC-fonden får cirka 20 procent av den 
avkastning som överstiger ”hurdle rate”. Slutligen kan vi utifrån våra intervjuer konstatera att 
det förekommer signalering från VC-fonden mot investeraren. Riley och Milde (1988) anser att 
kreditmarknaden karaktäriseras av informationsasymmetri och att det kan minskas genom en 
”signaleringsprocess”.  
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6.2.5 Monitoring 

Intervjuerna vi genomfört visar att VC-branschen är en svår bransch och att osäkerheten om 
framtida avkastning är stor vilket medför att investerarna övervakar VC-fonden och teamet. 
Gompers (1996) menar att VC-fonder ofta investerar i högteknologiska portföljföretag där 
informationsasymmetrin är hög och att det är i dessa situationer som övervakning är viktigast.  
Investerarna utför kontroll och uppföljning av investerade pengar och det är framförallt genom 
att man erhåller kvartalsrapporter över de portföljbolag som VC-fonden har, för att kunna följa 
utvecklingen av investerade pengar. Utöver kvartalsrapporter från VC-fonden träffar 
investerarna även förvaltarna flera gånger per år för att gå igenom verksamheten för VC-
fonden. Studien visar att övervakningen som investerarna bedriver är relativt god med tanke på 
möjligheterna de har att påverka i och med att de är ”limited partners”. Undersökningen visar 
på att investerarna har en stark makt via den löpande dialogen med VC-fonderna samt att man 
förlitar sig mycket på de klausuler man förhandlar in. Investerarna har inte rätt att kräva att 
VC-fonden skall följa deras råd men investerarna lär sannerligen inte investera med samma 
förvaltare igen om deras råd aldrig går igenom.  

En metod för uppföljning och kontroll av investerade pengar sker genom att investerare sitter 
med i så kallade ”advisory boards” i VC-fonden där man sitter med som rådgivare till 
förvaltaren. Robbie, Wright och Chiplin (1997) menar att en av de vanligaste formerna av 
övervakning som de fick fram i deras studie på den engelska marknaden var att investerarna 
oftast tog en styrelseplats i VC-fonderna. Ingen av de investerare vi har intervjuat tar någon 
plats i en VC-fonds styrelse utan det handlar mer om en löpande dialog med teamet bakom 
fonden. Några av investerarna menar att man byggt särskilda affärssystem för att på ett enkelt 
sätt följa och kontrollera de pengar man investerat där man bygger upp avkastningsserier med 
hjälp av de material man får från VC-fonden.  

6.2.6 Bonding 

Bonding ger enligt Smith och Smith (2004, s 392) ett incitament till att man agerar enligt en 
överenskommelse. I vårt fall kan vi koppla detta till de klausuler som skrivs in i kontrakten 
mellan investerare och VC-fond, då VC-fonden helt enkelt straffas om de inte följer de stadgar 
är uppsatta i kontraktet.  ”Key man clause” är ännu en gång ett exempel på det eftersom VC-
fonden straffas om fondens nyckelpersoner skulle lämna teamet. Samtliga investerare menar att 
kontrakten innehåller en rad klausuler för att minska risken för investeraren, exempelvis om 
VC-fonden har inriktning norden måste de också investera exempelvis minst 90 procent i 
norden för på så sätt följa VC-fondens strategi. Sahlman (1990) menar också att det finns 
restriktioner i kontrakten för hur mycket VC-fonden får investera i ett enskilt portföljbolag. 
Alla intervjuer som vi utfört visar på att det stämmer och att det vanligtvis skrivs in en klausul i 
ett kontrakt.  

7. RESULTAT OCH SLUTSATSER 
I detta avslutande kapitel redovisar vi studiens resultat och slutsatser. För att tydligt göra 
detta gör vi en tydlig återkoppling till den problemformulering samt de delsyften som vi satte 
upp i inledningskapitlet. Vidare diskuterar vi förslag till vidare forskning samt visar på vilket 
teoretiskt och praktiskt bidrag som studien ger. 
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7.1 Återkoppling till problemformulering och syfte 

 

Problemformulering:  Hur ser investeringsprocessen ut när svenska 
institutionella investerare väljer att investera i VC-
fonder samt hur hanterar man de problem som 
uppstår? 

Utifrån vår problemformulering valde vi att dela upp i två stycken delsyften: 

(i) Kartlägga och få en förståelse för hur investeringsprocessen mellan svenska institutionella 
investerare och en VC-fond ser ut 

(ii) Undersöka och beskriva hur investerarna hanterar de olika problemen som kan uppkomma 
under investeringsprocessen.  

7.2 Investeringsprocessen 
För att tydliggöra väljer vi att presentera investeringsprocessen mellan investerare och en VC-
fond genom en figur för att tydligt presentera de steg som vi anser att investeringsprocessen 
innehåller. Vi har konstaterat att investeringsprocessen innehåller fyra steg och presenterar det 
första delsyftet nedan.  

 

 

 

Figur 6: Egenkonstruerad. 

En beskrivning av investeringsprocessen följer nedan. 

 Screening – Denna första del tar sin början då en kontakt uppstår mellan investerare 
och en VC-fond. Generellt sett är det i de flesta fall VC-fonden som kontaktar 
investeraren. Screeningprocessen innebär att investeraren bedriver en aktiv 
utvärdering av VC-fonderna och dess bakomliggande team. Denna process är den klart 
mest tidskrävande och generellt ser vi att den i flera fall kan uppgå till att man följer 
en VC-fond i flera år innan man bestämmer sig för att investera i den. En viktig 
parameter som investerarna analyserar är hur ofta samma investerare investerar om när 
VC-fonden reser en ny fond. Normaltiden man lägger ner på screeningprocessen är 2-
4 månader. Vidare utför investerarna själva denna screeningprocess i de allra flesta 
fall. 

 Kontraktsförhandling och beslut – Detta steg tar sin början då screeningprocessen 
slutar och innebär att investeraren bestämt sig för att investera i en specifik VC-fond. 
Biträdda av externa jurister förhandlar man fram ett kontrakt. Detta kontrakt innehåller 
en rad stadgar och klausuler för att skydda investerarna från att VC-fonden agerar mot 
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investerarnas intresse. Slutgiltigt beslut att investera i en VC-fond tas generellt av en 
investeringskommitté där investerarnas VD i de flesta fall och ansvariga för respektive 
investeringsområde ingår. Avtalen sträcker sig över 10 år. 

 Uppföljning och kontroll – I samband med att investerarna placerar pengar i en VC-
fond gör investerarna uppföljning och kontroll över de pengar man investerat. Utöver 
att investerarna erhåller kvartalsrapporter som VC-fonden producerar, träffar man 
även teamet till VC-fonden några gånger per år för att gå igenom verksamheten. Vi ser 
också att investerarna försöker hålla en dialog med förvaltaren av VC-fonden och 
fungera som en rådgivare via så kallade ”advisory boards”. Investerarna har egentligen 
inte någon möjlighet att fatta beslut för VC-fonden då det funderar som en ”limited 
partner”, men vi ser trots detta att investerarna har en stark ställning när de fungerar 
som rådgivare. Detta eftersom VC-fonden sannerligen inte lär få med sig stora delar 
av investerarna när de ska resa en ny VC-fond om de gång på gång går emot 
investerarnas önskemål.  

 Exit – Investeringsprocessens sista del handlar om när VC-fonden likvideras och 
investerarna får tillbaka sina investerade pengar och en eventuell vinstdelning sker 
mellan förvaltare och investerare. I vissa fall förlänger man VC-fondens löptid med ett 
eller två år eftersom alla portföljbolag inte är redo att avyttras. Vanligtvis finns det i 
kontrakten utstakat att förvaltaren till VC-fonden får förlänga löptiden med ett år 
medan en majoritet av investerarna måste godkänna en förlängning av ytterligare ett 
år. Studien visar även på att alternativ för investerarna är att sälja sitt innehav i VC-
fonden på en andrahandsmarknad.  

Det andra delsyftet var att: Undersöka och beskriva hur investerarna hanterar de olika 
problemen som kan uppkomma under investeringsprocessen. 

De problem som uppkommer vid en investeringsprocess mellan investerare och VC-fonder är 
typiska agentproblem där investeraren agerar principal och VC-fonden är agenten. Studien 
visar att några investerare anser att avkastningen är dålig inom VC och att osäkerheten är 
större än inom buyout. Av den anledningen väljer investerarna att ha en övervägande andel av 
private equityportföljen i buyout istället för i VC. Agentproblem genomsyrar större delar av 
investeringsprocessen där man i screeningprocessen måste försöka sortera ut bra VC-fonder 
från dåliga för att minska risken för adverse selection. För att motverka detta genomför man 
en omfattande utvärdering där man undersöker historisk avkastning i VC-fonden, teamet 
bakom samt hämtar in referenser från tidigare portföljbolag. När man väl investerat pengar 
låter man över ansvaret på VC-fonden att finna portföljbolag. Detta i sin tur ökar risken för 
moral hazard och vår studie visar på att investerarna förhandlar in en rad klausuler i 
kontrakten samt följer upp och kontrollerar investerade pengar genom dels den löpande 
dialogen med VC-fonden men även personliga möten. Detta för att skydda sig mot denna typ 
av problem.  Studien visar att investerarna är medvetna om de problem som 
investeringsprocessen innebär och att man använder metoder för att minimera problemen.  
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7.3 Förslag på vidare forskning 
Vi har i vår undersökning om investeringsprocessen mellan investerare och en VC-fond utgått 
från investerarnas perspektiv. Då detta varit ett område som är relativt outforskat finns det 
många olika angreppsvinklar för framtida undersökningar. Ett område att undersöka är att 
utgå från VC-fondernas perspektiv och undersöka hur de upplever investeringsprocessen. Ett 
annat område är att kartlägga de så kallade ”placing agents” som hjälper VC-fonder att resa 
pengar genom att kontakta och marknadsföra sig mot investerare.  

7.4 Studiens teoretiska och praktiska bidrag 
Studiens teoretiska bidrag består bland annat i hur man kan applicera de olika teorierna vi 
använt oss av i uppsatsen i relationen mellan investerare och VC-fonder.  

Studiens praktiska bidrag består främst i den kartläggning vi gjort av investeringsprocessen 
mellan investerare och en VC-fond. Detta bidrag kan bestå i att ”policy makers”, som fattar 
beslut inom områden där denna process ligger till grund, får en fördjupad inblick. Då vi 
utforskat ett område som är relativt outforskat kan vår undersökning ge ett bidrag till forskare 
på området. Även investerare som investerar i VC-fonder skulle kunna ha användning för vår 
forskning då de skapar klarhet hur normen för branschen ser ut.  
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Bilaga 1 Intervjuguide  

Allmänna frågor 

Hur ser din yrkesbakgrund ut? 
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Hur lång erfarenhet har du av investeringar i VC-fonder? 

Hur lång tid har ni på företaget investerat i VC-fonder? 

Varför investerar ni i VC-fonder? 

På vilken nivå sker beslut i er organisation gällande en investering i en VC-fond? 

Investeringsprocessen 

Investerar ni uteslutande i svenska VC-företag? 

Hur väljer ni ut vilka VC-fonder ni skall investera i? 

Vad har ni för krav på VC-företaget för att ni ska investera i det? 

Hur mycket undersöker ni VC-företaget före en investering? 

Hur stora summor investerar ni vanligtvis i VC-företaget? 

I de investeringar ni gör, hur ser investeringsperioden ut vid en investering? 

Vem sköter kontraktshandläggningen? 

Har ni tydliga krav på avkastning vid en investering? 

Sker investeringar i klumpsummor eller successivt i takt med att VC-företagen hittar portföljbolag? 

Upplever ni att VC-företaget använder sig av olika metoder för att visa på att de är ett bra 
investeringsalternativ? 

Uppföljning och kontroll: 

Hur sker uppföljning och kontroll av investerade pengar? 

Vilken möjlighet har ni att påverka det löpande arbetet i VC-fonden? 

Vidtar ni några åtgärder om investeringarna genererar dålig avkastning? 

Används olika prestationsbaserade incitament i kontraktet med VC-företaget? 

Fondens likvidation (exit): 

Vad händer vid investeringsperiodens slut? 

 


