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Sammanfattning 
 
Venture capitalbolag investerar kapital och kompetens i nystartade och onoterade företag 
under en begränsad tidsperiod. Genom ett aktivt ägarengagemang där kompetens, kontakter 
och kunskap tillförs, hjälper venture capitalbolagen sina portföljföretag att växa till dess de är 
mogna för en avyttring och venture capitalbolagen kan genomföra en exit. På grund av 
svårigheter för nya företag att få tillgång till kapital via banklån, har venture capitalbolag 
blivit en allt viktigare finansieringskälla för dessa företag. Venture capitalbranschen i Sverige 
har dock förändrats märkbart under det senare året, till följd av finanskrisen och den 
lågkonjunktur som präglar ekonomin. I augusti 2008 rapporterade Konjunkturinstitutet att 
Sverige officiellt befann sig i en lågkonjunktur. Den svallvåg som startade på den 
amerikanska marknaden hade nått även Sverige med bland annat konsumtionsminskning och 
svårigheter för företag att få tillgång till kapital, som en följd. Vi beslutade oss för att 
undersöka hur denna ekonomiska kris har påverkat venture capitalbranschen och hur venture 
capitalbolagens aktiviteter har förändrats till följd av krisen. Vi ville även utreda vilka 
framtidsutsikter som finns för branschen, utifrån venture capitalbolagens perspektiv. För att 
undersöka detta intervjuade vi fem stora aktörer inom venture capitalbranschen för att utröna 
hur företagens investeringsprocesser, kriterier för investeringar och framtidsutsikter, 
påverkats av finanskrisen. Deras svar, i kombination med teorier i ämnet, skapade en grund 
för vårt resultat.  
 
Vi har kommit fram till att de förändringar som venture capitalbolag mött till följd av 
finanskrisen har sin grund i det värdeskapande arbetet med portföljföretag. Venture 
capitalbolag lägger idag mer fokus på det operativa arbetet med att skapa en tillväxt i 
portföljföretag. Dessutom genomför venture capitalbolag inte lika många nya investeringar, 
utan har istället förflyttat fokus till sina befintliga innehav där följdinvesteringar görs. Vid de 
nya investeringar som trots detta genomförs, har venture capitalbolagen dessutom blivit mer 
noggranna att säkerställa att ett tilltänkt portföljföretag uppfyller de investeringskriterier 
bolaget har, för att en investering ska genomföras.  
 
Till följd av finanskrisen och den pessimism denna har medfört, har dessutom avyttringen av 
portföljföretag blivit svårare för venture capitalbolag. På grund av bristande likviditet hos 
riskkapitalbolag som fokuserar sig på uppköp av bolag som befinner sig i ett senare skede än 
venture capital, är dessa inte längre lika benägna att förvärva venture capitalbolagens 
portföljföretag. Även börsnotering av portföljföretag med avsikt att avyttras, har blivit 
svårare. Detta innebär att venture capitalbolagen måste vara mer långsiktiga i sina 
investeringar och även besitta en enorm uthållighet.  
 
Avslutningsvis har vi dragit slutsatsen att framtiden för venture capitalbranschen är positiv, 
trots de svårigheter som präglar branschen just nu. De två kommande åren spås bli turbulenta, 
men i ett femårsperspektiv har branschen med stor sannolikhet återhämtat sig. 



 

 

 

  



 

 

Förord 
 
Under arbetet med denna uppsats har vi successivt erhållit en större förståelse och kunskap 
om venture capitalbranschen. Branschen är hårt drabbad av den finanskris som genomsyrat 
den svenska – och internationella – marknaden under en tid och vi har lärt oss otroligt mycket 
under dessa tio veckor. Vi har fått intressanta svar genom den undersökning vi utförde och vi 
har utifrån detta kunnat analysera hur den svenska venture capitalbranschen påverkats av 
finanskrisen. Vi har även fått svar på de problem vi formulerade i uppsatsens tidiga skede, 
tack vare de respondenter som deltagit i vår studie. 
 
Vi vill ta tillfället i akt och tacka samtliga respondenter som ställt upp i denna studie. Denna 
uppsats hade aldrig kunnat utvecklas utan Er samarbetsvilja och Er positiva inställning till 
studien. Ett stort tack riktar vi till er! 
 
Vi vill även tacka Frida Sjödin, Ida Södersten, Erik Blau, Marie Stomberg och Ida Juntti för 
alla välbehövliga kaffepauser under arbetets gång. Utan er hade dessa veckor som spenderats 
på Universum, med all säkerhet inte varit lika roliga. Tack även till Jens Thomassen, för 
värdefull input om venture capitalbranschen. 
 
Ett stort tack riktar vi även till vår handledare Håkan Boter, som med stor optimism tagit sig 
an uppgiften att handleda oss genom uppsatsprocessen. Med sin gedigna kunskap har Håkan 
ständigt kommit med spännande infallsvinklar och frågor, som bidragit starkt till uppsatsens 
resultat. Håkan har, trots sin optimism, ett lugn som smittat av sig även på oss och som har 
bidragit till att vi kunnat slappna av även under uppsatsens mest kritiska skeden. 
 
 
 
 
 
Umeå 2009-05-20 
 
 
Fia Eriksson och Mats Bardal 
 

  



 

 

 

  



 

 

Innehållsförteckning 

 

1. INLEDNING .............................................................................................................................................. 9 

1.1 DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR ..................................................................................................... 9 

1.2 INLEDNING OCH BESKRIVNING AV ÄMNESVAL ........................................................................................ 11 

1.3 PROBLEMDISKUSSION ....................................................................................................................... 12 

1.4 PROBLEMFORMULERING ................................................................................................................... 13 

1.5 SYFTE ............................................................................................................................................. 14 

1.6 AVGRÄNSNINGAR ............................................................................................................................ 14 

1.7 UPPSATSENS DISPOSITION ................................................................................................................. 14 

2. TEORETISK METOD ................................................................................................................................. 17 

2.1 FÖRFÖRSTÅELSE FÖR ÄMNET .............................................................................................................. 17 

2.2 KUNSKAPSSYN ................................................................................................................................. 18 

2.3 ÄMNESVAL ..................................................................................................................................... 18 

2.4 METODVAL ..................................................................................................................................... 19 

2.5 TEORIVAL ....................................................................................................................................... 20 

2.6 PERSPEKTIV..................................................................................................................................... 21 

2.7 ANGREPPSSÄTT ............................................................................................................................... 21 

2.8 INSAMLING AV SEKUNDÄRKÄLLOR ....................................................................................................... 22 

2.9 KRITIK MOT SEKUNDÄRA KÄLLOR ........................................................................................................ 23 

3. TEORETISK REFERENSRAM ........................................................................................................................ 25 

3.1 RISKKAPITAL .................................................................................................................................... 25 

3.1.1 VENTURE CAPITAL ..................................................................................................................... 26 

3.1.2 VENTURE CAPITALBOLAGENS INVERKAN PÅ PORTFÖLJFÖRETAGEN ..................................................... 27 

3.2 INVESTERINGSPROCESSEN .................................................................................................................. 28 

3.2.1 ETABLERING AV FOND ............................................................................................................... 28 

3.2.2 SÖKANDE EFTER MÖJLIGA INVESTERINGSOBJEKT............................................................................. 29 

3.2.3 UTVÄRDERING OCH BESLUTSFATTANDE ........................................................................................ 29 

3.2.4 DEN VÄRDESKAPANDE PROCESSEN ............................................................................................... 29 

3.2.5 AVYTTRING .............................................................................................................................. 30 

3.3 INVESTERINGSKRITERIER .................................................................................................................... 31 

3.3.1 PORTFÖLJFÖRETAGETS LEDNING OCH DESS ERFARENHET AV BRANSCHEN ............................................ 32 

3.3.2 PRODUKT OCH AFFÄRSPLAN ....................................................................................................... 32 

3.3.3 GEOGRAFISKT LÄGE ................................................................................................................... 33 



 

 

3.3.4 KONJUNKTURLÄGE OCH MARKNAD .............................................................................................. 33 

3.3.5 RISK OCH AVKASTNING .............................................................................................................. 33 

3.3.6 SAMMANFATTANDE BILD AV INVESTERINGSKRITERIERNA ................................................................. 34 

3.4 FINANSKRISEN ................................................................................................................................. 34 

3.4.1 FINANSKRISENS INVERKAN PÅ RISKKAPITALBRANSCHEN ................................................................... 35 

3.5 RISKER INOM VENTURE CAPITALBRANSCHEN ......................................................................................... 37 

3.5.1 AGENTRISK .............................................................................................................................. 39 

3.5.2 INNOVATIONSRISK .................................................................................................................... 40 

3.5.3 AFFÄRSRISK ............................................................................................................................. 41 

3.5.4 EN SAMMANFATTANDE BILD AV RISKMILJÖN ................................................................................. 41 

4. PRAKTISK METOD ................................................................................................................................... 43 

4.1 URVAL ........................................................................................................................................... 43 

4.2 UTFORMNING AV INTERVJUMALLEN .................................................................................................... 44 

4.3 INSAMLING AV PRIMÄRDATA .............................................................................................................. 44 

4.4 BEARBETNING AV DATA ..................................................................................................................... 45 

4.5 ACCESS .......................................................................................................................................... 45 

4.6 KRITIK MOT PRIMÄRA KÄLLOR ............................................................................................................ 45 

5. EMPIRI ................................................................................................................................................. 47 

5.1 FÖRETAG A ..................................................................................................................................... 47 

5.1.1 OM FÖRETAGET ....................................................................................................................... 47 

5.1.2 BRANSCH OCH STADIER .............................................................................................................. 47 

5.1.3 FINANSIELLA ASPEKTER .............................................................................................................. 48 

5.1.4 FÖRÄNDRINGAR I INVESTERINGSPROCESSEN .................................................................................. 48 

5.1.5 FÖRETAGETS SYN PÅ RISK ........................................................................................................... 49 

5.1.6 FRAMTIDSUTSIKTER .................................................................................................................. 50 

5.2 FÖRETAG B ..................................................................................................................................... 50 

5.2.1 OM FÖRETAGET ....................................................................................................................... 50 

5.2.2 BRANSCH OCH STADIER .............................................................................................................. 51 

5.2.3 FINANSIELLA ASPEKTER .............................................................................................................. 51 

5.2.4 FÖRÄNDRINGAR I INVESTERINGSPROCESSEN .................................................................................. 51 

5.2.5 FÖRETAGETS SYN PÅ RISK ........................................................................................................... 52 

5.2.6 FRAMTIDSUTSIKTER .................................................................................................................. 53 

5.3 FÖRETAG C ..................................................................................................................................... 53 

5.3.1 OM FÖRETAGET ....................................................................................................................... 53 



 

 

5.3.2 BRANSCH OCH STADIER .............................................................................................................. 53 

5.3.3 FINANSIELLA ASPEKTER .............................................................................................................. 54 

5.3.4 FÖRÄNDRINGAR I INVESTERINGSPROCESSEN .................................................................................. 55 

5.3.5 FÖRETAGETS SYN PÅ RISK ........................................................................................................... 56 

5.3.6 FRAMTIDSUTSIKTER .................................................................................................................. 57 

5.4 FÖRETAG D ..................................................................................................................................... 58 

5.4.1 OM FÖRETAGET ....................................................................................................................... 58 

5.4.2 BRANSCH OCH STADIER .............................................................................................................. 58 

5.4.3 FINANSIELLA ASPEKTER .............................................................................................................. 58 

5.4.4 FÖRÄNDRINGAR I INVESTERINGSPROCESSEN .................................................................................. 59 

5.4.5 FÖRETAGETS SYN PÅ RISK ........................................................................................................... 60 

5.4.6 FRAMTIDSUTSIKTER .................................................................................................................. 60 

5.5 FÖRETAG E ..................................................................................................................................... 61 

5.5.1 OM FÖRETAGET ....................................................................................................................... 61 

5.5.2 BRANSCH OCH STADIER .............................................................................................................. 61 

5.5.3 FINANSIELLA ASPEKTER .............................................................................................................. 62 

5.5.4 FÖRÄNDRINGAR I INVESTERINGSPROCESSEN .................................................................................. 62 

5.5.5 FÖRETAGETS SYN PÅ RISK ........................................................................................................... 63 

5.5.6 FRAMTIDSUTSIKTER .................................................................................................................. 64 

5.6 SAMMANFATTANDE BILD AV KVANTITATIV DATA .................................................................................... 64 

5.6.1 FRÅGA 4 ................................................................................................................................. 65 

5.6.2 FRÅGA 10 ............................................................................................................................... 65 

5.6.3 FRÅGA 11 ............................................................................................................................... 66 

5.6.4 FRÅGA 18 ............................................................................................................................... 66 

6. ANALYS ................................................................................................................................................ 67 

6.1 FÖRÄNDRINGAR I INVESTERINGSPROCESSEN ......................................................................................... 67 

6.1.1 ANSKAFFNING AV KAPITAL .......................................................................................................... 67 

6.1.2 INVESTERINGSKRITERIER ............................................................................................................ 67 

6.1.3 UTVÄRDERING OCH DUE DILIGENCE ............................................................................................. 69 

6.1.4 DEN VÄRDESKAPANDE PROCESSEN ............................................................................................... 69 

6.1.5 EXIT OCH AVYTTRING ................................................................................................................. 70 

6.2 FÖRÄNDRINGAR I FÖRETAGENS RISKMILJÖ ............................................................................................ 70 

6.2.1 OLIKA RISKTYPER ...................................................................................................................... 70 

6.2.2 FÖRETAGENS AGERANDE FÖR ATT UNDVIKA RISK ............................................................................ 71 



 

 

6.3 FRAMTIDSUTSIKTER FÖR BRANSCHEN .................................................................................................. 72 

7. SLUTSATSER .......................................................................................................................................... 74 

7.1 SLUTSATSER .................................................................................................................................... 74 

7.1.1 INVESTERINGSPROCESS, KRITERIER SAMT ÖVRIGA AKTIVITETER ......................................................... 74 

7.1.2 RISKMILJÖN ............................................................................................................................. 74 

7.1.3 FRAMTIDSUTSIKTER FÖR BRANSCHEN ........................................................................................... 75 

7.2 BESVARANDE AV FRÅGESTÄLLNING...................................................................................................... 75 

7.3 EGNA REFLEKTIONER ........................................................................................................................ 75 

7.4 FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING .................................................................................................... 76 

8. STUDIENS VETENSKAPLIGHET .................................................................................................................... 77 

8.1 RELIABILITET ................................................................................................................................... 77 

8.2 GILTIGHET ...................................................................................................................................... 77 

8.3 PRAKTISK ANVÄNDBARHET ................................................................................................................ 78 

9. REFERENSER .......................................................................................................................................... 79 

LITTERATUR .......................................................................................................................................... 79 

VETENSKAPLIGA ARTIKLAR ....................................................................................................................... 79 

ELEKTRONISKA KÄLLOR ........................................................................................................................... 81 



 

 
 9 

 THE VENTURE ADVENTURE – EN STUDIE I HUR SVENSKA VENTURE CAPITALBOLAG PÅVERKAS AV FINANSKRISEN 

BARDAL & ERIKSSON 

1. Inledning 
 

I det inledande kapitlet presenteras det ämne som behandlas i denna uppsats. Läsaren ges 

även en introduktion till ämnesrelevanta definitioner och begrepp. Denna del av uppsatsen 

syftar till att ge läsaren den förståelse som krävs för att följa uppsatsen genom hela dess 

disposition.  Avslutningsvis i detta avsnitt leds läsaren in på uppsatsens problemdiskussion, 

problemformulering och syftet med uppsatsen samt en förklaring av uppsatsens disposition. 

 

 

1.1 Definitioner och förkortningar 
 
Affärsängel Privatperson som tillskjuter privata medel till ett portföljföretag. 

Går även under benämningen ”företagsängel”, och ”informellt 
venture capital”. 

 
BNP Bruttonationalprodukt. Ett mått på ett lands ekonomiska aktivitet 

och välfärd under en viss tidsperiod. 
 
Buyback/Management Exit-strategi som innebär att entreprenören köper tillbaka  
buyback  VC-bolagets andel av företaget. 
 
Buyout Uppköp av ett företag under verksamhetens mogna stadie. Med 

detta menas att företaget passerat sin tillväxtperiod och börjat 
stabilisera sig. 

 

EVCA  The European Private Equity and Venture Capital Association. Se 
  SVCA, för den svenska motsvarigheten. 
 
Exit-strategi Ett venture capitalbolags process kring avyttringen av ett 

portföljföretag. 
 
Expansionsfinansiering Kapitaltillförsel ämnad att möta det behov av rörelsekapital som 

grundar sig i att företagets tillverkning och försäljning ökar 
kraftigt. Företaget kan vanligtvis i denna fas inte redovisa några 
vinster ännu. Även kapital för utbyggnad, marknadsföring och 
produktförbättringar kan behövas. 
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Finanskris En allvarlig oro på finans- och bankmarknaderna. Detta avspeglas 
främst i växande kreditförluster och -risker, oförutsedda 
förändringar i valuta- och aktiekurser samt förändringar i räntor. 

 
IPO Initial Public Offering. Exitstrategi som innebär att 

portföljföretaget noteras på börsen. 
  

Konjunktur Ett tillstånd i ekonomin mätt främst genom förändringar i 
arbetslöshet, inflation och ekonomisk tillväxt. 

 
Konjunkturbarometern Rapport från Konjunkturinstitutet, som sammanställer företagens 

och hushållens syn på ekonomin. 
 
Konjunkturinstitutet Gör analyser och prognoser över den svenska och internationella 

ekonomin samt bedriver forskning. 
 
Lead investor Det venture capitalbolag som har huvudansvar för 

portföljföretaget, vid en syndikeringsfinansiering. (för förklaring 
av denna typ av finansiering, se ”syndikeringsfinansiering” nedan.) 

 
Lågkonjunktur Den delen av konjunkturcykeln som kännetecknas av stigande 

arbetslöshet och låg tillväxt i ekonomin. 

OECD-området En organisation som ger direkt stöd till medlemsländerna i den 
nationella politikutformningen. Producerar även analyser inom en 
rad områden, gör landsgranskningar, och är ett forum för 
policydiskussion mellan världens industriländer. Länder som ingår 
i OECD-området är; Australien, Belgien, Danmark, Grekland, 
Finland, Frankrike, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, 
Luxemburg, Mexiko, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, 
Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, 
Slovakien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA och 
Österrike 

Portföljföretag/-bolag Ett företag i vilket ett venture capitalbolag valt att investera. 
 
Private Equity Avser investeringar i onoterade företag, som inbegriper 

affärsänglar, venture capital och buyout- samt 
turnaroundfinansiering. 

 

Public Equity Avser investeringar i noterade företag, som således är aktiva på 
börsen. 
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Secondary Sale Exit-strategi som innebär att VC-företaget säljer ut endast sin 
  andel av portföljföretaget till en tredje part, medan entreprenören 
  behåller sina aktier. 
 
SVCA  Svenska Riskkapitalföreningen. 
 
Syndikeringsfinansiering En metod som innebär att två eller flera venture capitalföretag 
  tillsammans tillskjuter kapital i ett portföljföretag, för att minimera 
  risken med investeringen. 
 
Såddfinansiering Kapital tillförs till en entreprenör för att utvärdera eller prova ett 

koncept för att utveckla en produkt. Även forskningsprojekt. 
 

Trade Sale Exit-strategi som innebär att VC-företaget säljer hela 
portföljföretaget till en tredje part, utan att börsnotera företaget 

 
Turnaroundfinansiering Finansiering av mogna företag som befinner sig i antingen 

operationell eller finansiell kris. Syftet med turnaroundfinansiering 
är att vända företagets negativa utveckling till en positiv sådan. 

 

Uppstartsfinansiering Kapital tillförs för produktutveckling eller inledande aktiviteter, så 
som inledande marknadsföring. Även företag som förbrukat sitt 
ursprungskapital kan behöva ett tillskott i denna fas, för att komma 
igång med tillverkning av sin produkt. 

 
VC-bolag/-företag Förkortning av venture capitalbolag/-företag. 
 
Venture Capital Venture capital innebär investeringar i onoterade företag, dvs. 

företag som inte finns noterade på börser eller andra 
marknadsplatser. Investeringen består dels av tillskott av kapital, 
men även av kompetens och ägarengagemang under en begränsad 
tidsperiod. 

 
   

1.2 Inledning och beskrivning av ämnesval 
 
Venture capital innebär investeringar i onoterade företag, dvs. företag som inte finns noterade 
på börser eller andra marknadsplatser. Existensen av venture capitalbolag – fortsättningsvis 
benämnda som ”VC-bolag” - är synnerligen viktig, med anledning av att framväxten av små 
och medelstora företag är en av de viktigaste faktorerna för ekonomisk tillväxt (Isaksson, 
2006, s. 1ff). VC-bolag arbetar främst med att tillföra kapitalinsatser i dessa onoterade 
företag, men investeraren har även möjlighet att bli delägare i företaget som tilldelas 
kapitalinsatsen, detta för att tillföra kompetens. Delägarskapet sträcker sig enligt Isaksson 
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(2000, s. 1) över en begränsad tidsperiod - vanligtvis 5-7 år - som vanligtvis avslutas när 
företaget uppnått önskad utveckling eller inte längre ger ett mervärde för VC-bolaget. VC-
bolag är således specialiserade på att finna företag med utvecklingspotential, och ge dessa det 
utvecklingsstöd de behöver för att nå sin fulla potential. Vanligtvis görs investeringarna i små 
och nystartade företag, som inte genererar vinst i samma utsträckning som väletablerade 
företag. Detta medför att avkastningen för VC-bolagets insats i första hand härstammar från 
den vinst bolaget gör vid exit. Avkastningar under delägarskapet görs vanligtvis inte, då de 
eventuella vinster som åstadkoms generellt återinvesteras i företaget.  

Det tidigare skedet då en verksamhet växer fram är oftast förenat med en stor 
risk, detta på grund av att det i detta skede nästan enbart finns kostnader och utgående 
kassaflöden. För att företaget ska kunna nå en punkt där det börjar generera intäkter och 
således kan uppnå full kostnadstäckning, krävs att företaget överlever uppstartsfasen genom 
tillgång till kapital (Carlsson, 1998, s. 33-34). I nuvarande läge, när en lågkonjunktur präglar 
världsekonomin, finns tendenser till ökad försiktighet bland VC-bolagen vid investeringar, 
dock finns det ett antal VC-bolag som även hävdar att den finansiella situationen skapar 
köplägen för de bolag som har råd att investera, detta enligt en sammanfattande analys gjord 
av SVCA i slutet av kvartal 3, 2008. En djupgående analys om konjunkturlägets inverkan på 
investeringsgraden kommer att genomsyra denna uppsats. 

Private Equity-industrin, som venture capitalbranschen är en del av, etablerades 
inom Sverige för drygt 30 år sedan och utgör idag en stark och viktig drivkraft för ekonomisk 
tillväxt. Idag är det endast USA som investerar mer än Sverige och Storbritannien (SVCA, 
2005, s. 3). Med denna bakgrundsinformation inser man snabbt att VC-företagen är viktiga 
för att stimulera de små företagens tillväxt och överlevnad, men även att det är hårda tider för 
dessa bolag.  
 Sammanfattningsvis är det rådande läget i såväl svensk som internationell 
ekonomi, inte det bästa just nu. Konjunkturinstitutet producerar rapporter som får vilken 
svensk som helst att lägga pengarna under madrassen istället för att investera i fonder och 
aktier. Hur detta påverkar venture capitalbranschen syftar vi till att undersöka. 
 

1.3 Problemdiskussion 
 
De finansiella marknaderna har under det senaste året varit synbart turbulenta. Den svallvåg 
av ekonomisk oro som har sitt ursprung i den amerikanska bolånemarknaden spred sig vidare 
genom världens ekonomier och i Konjunkturinstitutets augustirapport som lanserades i 
augusti konstaterades att Sverige gått in i en lågkonjunktur, med en beräknad BNP-tillväxt 
under 2008 på 1,4 % respektive 1,6 % för 2009 (Konjunkturinstitutet, 2008).  

Den rådande finanskrisen och turbulensen på de finansiella marknaderna har 
påverkat de svenska VC-bolagens syn på framtiden, enligt Svenska Riskkapitalföreningen. 88 
% av riskkapitalbolagen i Sverige tror på en ytterligare och fortsatt försämring av 
konjunkturen, vilket leder till en ökad försiktighet och ett förflyttande av fokus från att 
investera i nya portföljföretag till att istället stötta de befintliga företagen (SVCA, 2008).  En 
lågkonjunktur får till följd att företagens möjligheter att expandera, utvecklas och investera, i 
stor utsträckning försämras. Till stor del beror detta på den generella 
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konsumtionsminskningen i samhället, men även på de bieffekter som kommer som en orsak 
av att det är svårt att beräkna hur konjunkturen kommer att svänga över den kommande 
tidsperioden. En minskad efterfrågan i samhället, leder till att den normala 
produktionskvantiteten för ett företag blir för stor, vilket innebär att företagets lager byggs på 
i rask takt. Vidare kan sägas att en minskad produktion, till följd av en minskad efterfrågan, 
leder till nedskärningar i såväl personal- som i omkostnader för företaget.  

Den generella efterfrågeminskningen beror dels på att människor de facto har 
tillgång till en mindre mängd kapital än i fallet vid ett mer normalt konjunkturläge, men även 
på de psykologiska aspekter som en lågkonjunktur för med sig. Människor och bolag väljer, 
till följd av den oro som en lågkonjunktur medför, att vänta med att investera. Detta är ett 
faktum som visar sig även inom venture capitalbranschen, där 88 % av riskkapitalbolagen i 
Sverige tror på en fortsatt försämrad konjunktur (SVCA, 2008). Venture capitalbranschen har 
till synes redan påverkats, men i hur stor grad? Om spekulationer och andra psykologiska 
aspekter präglar ekonomin, hur kommer då venture capitalbranschen att utvecklas under de 
kommande åren? 

Ett VC-bolag följer vanligtvis en särskild investeringsprocess vid investeringar i 
portföljföretag. Processen beskrivs på olika sätt av olika forskare, och vi har konstaterat att 
processen i princip består av samma steg, dock beskrivs de olika. Vi har valt att utgå ifrån 
modellen beskriven av Anders Isaksson (2006) och Lehtonen (2000). Faserna i 
investeringsprocessen är som följer; 1) Etablering av fond, 2) Sökande efter möjliga 

investeringsobjekt och investeringskriterier, 3) Beslut om investering, 4) Den värdeskapande 

processen och 5) Avyttring. En mer djupgående beskrivning av denna process ges i avsnittet 
som avhandlar tidigare forskning. Vi ställer oss frågan; hur kommer dessa 
investeringsprocesser att påverkas av lågkonjunkturen, och i vilken grad har detta redan skett? 
Vi frågar oss även vilka kriterier som är viktigast, i en rådande lågkonjunktur, för att ett VC-
bolag ska investera i ett företag?  

 

1.4 Problemformulering 
 
Baserat på problemdiskussionen ovan samt inledningen, har vi kommit fram till följande 
problemformuleringar; 
 
(1) Hur påverkar en lågkonjunktur de svenska venture capitalbolagens aktivitet, 

investeringsprocess samt kriterier för investeringar? 

 

(2) I vilken utsträckning kommer venture capitalbranschen att förändras under de 

kommande åren, och på vilket sätt? 
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1.5 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att utreda hur en lågkonjunktur påverkar venture 
capitalbranschen. Syftet är vidare att, genom en analys av VC-bolagens investeringsprocesser, 
kriterier för investeringar samt övriga aktiviteter, utreda hur lågkonjunkturen påverkat detta 
samt i vilken grad. Vidare syftar denna uppsats till att utröna framtidsutsikterna för venture 
capitalbranschen. 

 

1.6 Avgränsningar 
 
I denna uppsats har vi valt att avgränsa oss till svenska VC-bolag samt övriga VC-bolag som 
har en filial på den svenska marknaden, eftersom denna uppsats syftar till att utreda hur den 
svenska venture capitalbranschen påverkas av en lågkonjunktur samt vilka framtidsutsikter 
det finns för denna bransch, baserat på rådande omständigheter i ekonomin. Vidare avhandlas 
i denna uppsats endast privata VC-bolag samt enbart formella sådana, vilket innebär att andra 
finansieringsalternativ samt informella venture capitalinsatser såsom affärsänglar utesluts.  
 

1.7 Uppsatsens disposition  
 
Detta avsnitt förklarar hur uppsatsen i sin helhet är utformad. Här redogörs även för de olika 
avsnitten samt hur de sammanfogas och slutligen leder till vårt resultat. 
 
                    

Inledning 

I det inledande kapitlet förklarar vi och redogör för hur riskkapitalmarknaden ser ut i Sverige 
idag och på vilket sätt detta leder oss in på vår problemställning. Vi har i detta avsnitt avsikten 
att leda läsaren in på ämnesrelevanta begrepp som karaktäriserar venture capitalbranschen, för 
att skapa en grund för de efterföljande kapitlen. Detta skapar även en grund för den 
problembakgrund samt problemformulering som följer. Senare i detta avsnitt redogör vi för 
syftet med uppsatsen, samt vilka begränsningar vi har. Detta för att skapa en förståelse hos 
läsaren i ett tidigt skede, för vilken del av riskkapitalmarknaden det är vi ämnar undersöka 
samt på vilket sätt vi har för avsikt att undersöka den.  
 
Teoretisk Metod  

I detta kapitel behandlas bland annat ämnesval, förförståelsen hos oss författare, från vilket 
perspektiv vi valt att se den problemställning vi redogjorde för i det inledande kapitlet samt 
teori- och metodval. Syftet med denna del av uppsatsen är att skapa en förståelse för hur och 
varför vi valt de teorier vi presenterar i vår teoretiska referensram. Avsnittet syftar även till att 
skapa en grundläggande förståelse för vår kunskaps- och världsbild, samt på vilket sätt detta 
påverkar vårt angreppssätt och hur uppsatsen är utformad. 
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Figur 1.  

Uppsatsens disposition 

Teoretisk Referensram  

I denna del av uppsatsen redogör vi för de teorier vi valt 
att använda som referensram, med utgångspunkt i vår 
problemformulering och det syfte som presenterades i 
inledningen. Teorin avhandlar den miljö VC-bolag 
befinner sig i, hur branschen ser ut, vilka risker det 
normalt finns, och hur investeringsprocessen och 
investeringskriterierna ser ut. Det finns även ett avsnitt 
som avhandlar finanskrisen samt hur denna, enligt 
rådande teorier, påverkat venture capitalbranschen. 
Avsikten med teorikapitlet är att på ett grundligt sätt 
redogöra både för tidigare forskning samt teorier inom 
vårt ämne, för att skapa en solid och trovärdig grund för 
vår kommande empiri och analys. De intervjufrågor som 
använts i den empiriska undersökning vi har genomfört, 
utgår ifrån teorin och syftar till att undersöka huruvida 
denna är giltig när det nu råder lågkonjunktur och 
finanskris. Teorikapitlet är skapat på ett sådant sätt att 
läsaren när som helst under läsandet av uppsatsen, ska 
kunna gå tillbaka till detta avsnitt.  
 
Praktisk Metod  
Denna del av uppsatsen beskriver hur vi har gått tillväga 
vid studiens genomförande. Vi redogör här för hur vi 

gjort vårt urval av respondenter till undersökningen, hur vår intervjuguide och -mall är 
strukturerad, samt hur vi gått till väga för att finna rätt respondenter som matchade våra 
kriterier. Vi redogör även grundligt för de kriterier vi hade när vi sökte efter lämpliga 
intervjuobjekt, samt riktar kritik mot dessa primära källor. Avsikten med kapitlet är att 
grundligt redogöra för hur vi gått tillväga för att skapa en grund för det som senare ska 
utmynna i en analys, egna slutsatser samt till viss del skapande av nya teorier. 
 

Empiri  

I detta avsnitt redogör vi för resultatet av vår undersökning. Eftersom undersökningen till stor 
del är kvalitativ så består empirin till stor del av text, dock har vi utökat detta med några 
diagram för att underlätta förståelsen samt möjligheten att se mönster i svaren från 
respondenterna. Empiriavsnittet är uppdelat i sex underrubriker, för att underlätta för läsaren 
vid jämförelse av teorin och empirin. 
 
Analys  

I analysen diskuterar vi kring de resultat som vi tidigare presenterat i empiriavsnittet. Vi 
diskuterar kring våra resultat och hur dessa går att relatera till teorin, men utreder även vilka delar 
av undersökningsresultaten som det går att skapa ny teori utifrån. Detta för att på ett grundligt sätt 

Inledning 

Teoretisk metod 

Analys 

Teoretisk 
referensram 

Praktisk metod 

Empiri - 
intervjuer 

Egna slutsatser 
och reflektioner 
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analysera hur finanskrisen påverkat venture capitalbranschen inom de olika områdena som 
presenterades i teoriavsnittet. Analysen skapar en grund för nästkommande kapitel, slutsatser och 
egna reflektioner. 
 
Slutsatser 

I detta avslutande kapitel presenteras våra slutsatser och våra egna reflektioner, utifrån vårt 
syfte och vår problemformulering. Vi för en diskussion kring dessa slutsatser och reflekterar 
även över huruvida vi kan skapa nya teorier för hur venture capitalbranschen påverkas av en 
finanskris. Detta härleds från det faktum att vi har ett kombinerat induktivt och deduktivt 
angreppssätt. Detta kapitel syftar till att ge svar på den problemformulering som presenterades 
i det inledande kapitlet. Vi låter läsaren följa oss genom vårt tankesätt genom att tydligt visa 
hur vi kommit fram till våra slutsatser och svar. Även våra egna synpunkter avhandlas i detta 
avsnitt, för att ge läsaren en bild av hur våra egna reflektioner över ämnet ser ut.  
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2. Teoretisk Metod 
 

I detta teoretiska metodkapitel förklarar och motiverar vi de val och ställningstaganden som 

gjorts i uppsatsen. Här presenteras också det motiv till val av uppsats, förkunskaper och den 

syn vi har på uppsatsämnet som helhet samt kunskapen, vilket ligger till grund för uppsatsens 

disposition och innehåll. Detta kapitel syftar till att leda läsaren vidare in i teorikapitlet, 

genom att framföra och redogöra för det förhållningssätt vi som forskare har till teorierna. 

 

2.1 Förförståelse för ämnet 
 
Den förförståelse en människa har för ett ämne, påverkar till viss del den uppfattning och det 
förhållningssätt man har; både till ämnet och till verkligheten som helhet. Detta faktorer är 
något vi försökt beakta i arbetet med att skriva denna uppsats. De teoretiska och praktiska 
förkunskaper vi som författare besitter är följande. Vi - de två författarna - har ett brinnande 
intresse för makroekonomi och finansiering, och således var detta val av uppsatsämne något 
av en självklarhet för oss. Vi studerar termin 6 på Civilekonomprogrammet vid 
Handelshögskolan i Umeå. Fia Eriksson studerar finansiering, är regionchef för Unga 
Aktiesparares norra region och har ett stort intresse för finansiell ekonomi. Mats Bardal har 
studerat redovisning och sommarjobbat på bank. Mats har, liksom Fia, ett stort intresse för 
finansiering och planerar även att studera detta ämne på mastersnivå. Både Mats och Fia har 
läst kompletterande kurser i finansiell ekonomi 
 Vi har således ett relativt vitt spektra av kunskap, dock har vi lite olika 
bakgrunder. Detta ser vi dock inte som ett hinder, utan snarare som en fördel då detta innebär 
en mer diversifierad kunskap. Eftersom Venture Capital är ett ämne inom finansiering som 
inte har blivit behandlat i tidigare kurser vi läst, var vår kunskap om ämnet relativt begränsad 
och enbart baserad på det personliga intresset för ämnet. Vi författare har erfarenhet inom 
ämnet finansiering från kurser i bland annat Företagsekonomi B respektive C, samt kurser i 
finansiell ekonomi och mikro- och makroekonomi vid Nationalekonomiska institutionen vid 
Umeå universitet. Vi anser dock detta ämne vara något speciellt, eftersom det handlar om mer 
än bara ren finansiering. Därför var vi tvungna att läsa artiklar och böcker om ämnet, för att få 
en utökad förståelse för hur Venture Capital fungerar, för att sedan kunna kombinera detta 
med våra tidigare förkunskaper. Vi har båda följt den ekonomiska situationen för Sverige 
under flera år och observerat hur krisen har påverkat en hel värld och då speciellt 
finansbranschen. Vi lever under en tid där finanskrisen har skapat en djup lågkonjunktur med 
hög arbetslöshet och strikta riktlinjer för finansiering och utlåning som en följd. Detta är, som 
sagt, något vi har kunskap om och detta har genomsyrat vårt förhållningssätt till detta 
uppsatsämne. 
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2.2 Kunskapssyn 
 
Den kunskapssyn vi som författare har, avgör hur vi går tillväga när vi utför en undersökning. 
Kunskapssynen kan huvudsakligen delas in i två delar; verklighets- och 
vetbarhetsuppfattning. Medan verklighetsuppfattningen syftar till vilket sätt forskaren 
uppfattar den verklighet som studeras, avser vetbarhetsuppfattningen istället på vilket sätt 
verkligheten studeras (Johansson-Lindfors, 1993). De två vanligaste synsätten är, enligt 
Johansson-Lindfors, positivism och hermeneutik (1993, s. 37). Enligt det positivistiska 

synsättet finns det endast två källor till kunskap; det som går att uppfatta med våra fem sinnen 
och det vi kan resonera oss fram till med hjälp av det mänskliga förnuftet (Eriksson, 2001, s. 
197-198). Genom positivism försöker man nå en förklaring och använder sig av ett stort antal 
empiriska undersökningar och iakttagelser för att i slutändan kunna generalisera det resultat 
man kommer fram till. Som en motvikt mot detta, ses hermeneutik som lärandet om 
tolkningarnas teori samt praktik. En stor skillnad mellan hermeneutik och positivism är den 
att forskaren inom hermeneutiken måste vara nära det som denne undersöker för att förstå och 
kunna dra slutsatser (May, 2001, s. 26). Genom den hermeneutiska kunskapssynen 
eftersträvar forskaren en så fullständig bild som möjligt av hur undersökningsobjekten 
uppfattar sin situation. Lundahl och Skärvad beskriver hermeneutiken på detta vis; ”Målet för 

forskningen är att uttolka och förstå hur andra människor upplever sin situation och vad detta 

betyder för beslut och handlingar” (1999, s. 43). Detta ställer krav på oss som forskare 
eftersom vi måste arbeta hårt med att skapa en tillit och förståelse mellan oss och 
respondenterna, detta för att verkligen få tillgång till respondentens egna åsikter och 
tolkningar.  
 Vi har i denna uppsats en hermeneutisk kunskapssyn, vilket vi anser går hand i 
hand med det faktum att vi vill undersöka hur VC-bolagen uppfattar och tolkar den situation 
som råder på marknaden till följd av finanskrisen.  Vi anser finans- och venture 
capitalbranschen vara något som konstruerats av de aktörer som rör sig inom branschen. 
Branschen är ständigt skiftande, vilket leder till att nya sätt att tjäna – och förlora – pengar 
uppstår konstant. Marknaden är inte statisk, och detta faktum skapar ett behov av att fördjupa 
sig i och tolka teori och empiri. Utvecklingen i branschen utgör mer än bara siffror – här täcks 
även sociala processer och sociala aktörer samt deras agerande in. Av den anledningen anser 
vi oss tillhöra den hermeneutiska skolan. 
 

2.3 Ämnesval 
 
Anledningen till att vi valt att analysera hur VC-bolagen påverkats av finanskrisen samt vilka 
förutsättningar det finns inom branschen inom de kommande åren, är att vi båda har ett stort 
intresse för ämnet. Vi som är författare till denna uppsats har, som tidigare nämnts, en relativt 
god inblick i Sveriges ekonomiska läge och finner även hela finansieringsbranschen väldigt 
intressant. Att vi valt att undersöka just VC-bolag, är för att dessa inte omnämnts märkbart 
mycket i media under den period av lågkonjunktur som vi haft under de senaste månaderna. 
Den information som presenteras i media tenderar att fokusera mycket på de företag inom 
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riskkapitalbranschen som sysslar med buyout och av den anledningen anser vi att de företagen 
som har hand om finansiering av ett bolags tidiga faser, det vill säga VC-bolag, är intressanta 
att studera. Redan på förhand tycker vi oss se att riskmiljön för dessa bolag har blivit hårdare, 
men vi har även en positiv framtidstro för branschen. Vår tanke är därför att studera hur dessa 
bolag påverkats, hur de upplever situationen samt vad de har för tankar om framtiden. 
 

 2.4 Metodval 
 
”En metod är alltså ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap” 

(Holme & Solvang, 1997, s. 13). 
 
Metoden är vårt redskap för att vi ska kunna söka en lösning till vår problemställning. Det 
finns två olika metodteorier en forskare kan använda sig av vid en undersökning; den 
kvalitativa, som utgår från hermeneutiken, och den kvantitativa, som utgår från positivismen. 
Medan den kvantitativa metoden syftar till att försöka mäta och kvantifiera, går man med den 
kvalitativa metoden istället in på djupet, vilket innebär mer grundliga intervjuer och 
tolkningar av svaren man får (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 94ff).  
 Vid valet av vilken metod man skall använda, måste man som forskare ta 
hänsyn till vilken typ av undersökning man syftar till att utföra och vilken frågeställning man 
har. Eftersom vi anser att syftet med undersökningen i denna uppsats kräver mer än 
kvantifierbara data för att den ska kunna resultera i realistiska slutsatser, krävs således att vi 
även respekterar och tar tillvara på skildringar om hur aktörerna på marknaden har blivit 
påverkade av finanskrisen. Till följd av detta har vi antagit en kvalitativ metod, vilket tydligt 
syns i vår undersökning. 
 När man utför en kvalitativ undersökning kräver det mer tolkning av svaren än 
vid en kvantitativ undersökning och det fordrar även mer av forskarens kunskap. För att 
kunna tolka svaren måste forskaren använda egna erfarenheter och då krävs det att forskaren 
är påläst inom ämnet. Detta har vi löst genom att använda den första tiden av denna studie till 
att läsa och analysera aktuell teori och tidigare forskning om ämnet. 
 
Utgångspunkten för denna undersökning är således en kvalitativ metod med intervjufrågor. 
Vissa frågor kommer dock att vara av en mer kvantitativ art, det vill säga att vi ger 
respondenterna i undersökningen mer strikta ramar på vissa frågor. Skälet till detta är att vi 
anser att kvantifierbar data i kombination med kvalitativ sådan, skapar en bättre helhet, vilket 
gör det enklare för oss och läsaren att tolka respondenternas svar för att kunna utreda 
huruvida det finns ett mönster inom vissa områden. Dock skulle man troligtvis inte kunna 
anta enbart en kvantitativ metod för att undersöka vår problemställning, eftersom man då 
skulle gå miste om personliga skildringar från aktörerna vilket är av stor vikt i denna 
undersökning. Via de svar och tolkningar vi erhåller kan vi sedan skapa nya teorier, vilket är 
syftet med vårt – till viss del – induktiva angreppssätt. Mer information om angreppssättet 
finns under avsnittet med samma namn. 
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2.5 Teorival 
 
Teoridelen har två syften i denna uppsats; dels att beskriva VC-bolagens arbetssätt och villkor 
före finanskrisen, genom att lyfta fram rådande teori och forskning som finns angående 
Venture Capital, dels att förklara hur finanskrisen påverkat den svenska ekonomin samt 
venture capitalbranschen. Syftet med teoriavsnittet och vårt val av teorier, är även att vi i 
empirin hoppas kunna se ett mönster och en förändring i de processer, det arbetssätt och den 
syn på risk som kännetecknar venture capitalbranschen och som beskrivs i teoriavsnittet. 
Vår referensram omfattar teorier och forskning kring investeringskriterier, risk och 
finanskrisen. I kombination med detta har vi som författare även försökt förklara varje steg av 
investeringsprocessen som den är beskriven av flera forskare, så att vi i empirin kan 
undersöka om denna process har förändrats. Vårt ämne är relativt nytt eftersom finanskrisen 
inte är äldre än cirka ett år, och av den anledningen finns det enbart ett fåtal befintliga teorier 
inom ämnet. Detta har inneburit att vi som författare varit tvungna att använda oss av väl 
vedertagna teorier som belyser och förklarar de processer och det arbetssätt som råder på 
venture capitalmarknaden vid ett ”normalt” ekonomiskt läge. En viss del av forskningen vi 
använt oss av i teoridelen avspeglar dock en annan marknad än den svenska. Detta anser vi 
dock inte vara ett problem, då vi bedömer venture capital vara av en internationell karaktär. 
Vi har valt att enbart presentera de delar av forskningen som vi menar är applicerbar på den 
svenska marknaden. Dessutom skapar även utländsk forskning och litteratur en bredare 
teoretisk grund att stå på, vilket har bidragit till stor nytta. 
 Huvudsakligen har vi använt oss av svensk litteratur, vilken i vanliga fall främst 
används i utbildningssyften. Vi har även kompletterat den teoretiska referensramen med 
doktorsavhandlingar samt ett antal vetenskapliga artiklar och publikationer, för att vidare 
bygga på teorin och även koppla samman teoriavsnittet på allra bästa sätt. De vetenskapliga 
artiklarna är till stor del hämtade från tidsskriften Entrepreneurship Theory and Practice. 
Dessa artiklar samt doktorsavhandlingarna hjälpte även till att utreda hur de olika delarna i 
venture capitalbranschen ser ut och samspelar med varandra. Vi har främst försökt använda 
oss av aktuella källor, dock har vi använt oss av någon enstaka källa av äldre karaktär, särskilt 
i de fall vi syftat till att styrka och bekräfta en teori av det nyare slaget. Vår grundläggande 
plattform av teori har bestått av huvudsakligen tre källor; Isaksson (2000; 2006), Lehtonen 
(2000) och Franke et. al. (2008), dessa har dock – som tidigare nämnts - kompletterats med 
ytterligare teorier baserade på forskning och publikationer. 
 Genom hela teorikapitlet har vi syftat till att skapa en kombination av både 
tidigare forskning och teoretisk fakta, för att skapa en så rättvisande bild som möjligt av 
venture capitalbranschen. Tack vare detta har vi skapat en förklaring av både de existerande 
förhållandena på venture capitalmarknaden, de faktorer som karaktäriserar just denna bransch 
samt den problematik och de risker som finns inom dessa områden. Det finns några avsnitt 
som utmärker sig särskilt mycket i denna uppsats, av den anledningen att vi där använt oss av 
många olika teorier för att skapa en enkel och lättolkad bild. Dessa avsnitt berör 
investeringsprocessen, risker inom venture capitalbranschen och investeringskriterier. Här 
hämtade vi information både från de källor som utgör vår grundläggande teori och från 
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kompletterande källor. Detta var ett väl medvetet val från vår sida, då vi strävade efter att 
framställa en klar bild av dessa tämligen abstrakta områden.  
 

2.6 Perspektiv 
 
Då denna uppsats syftar till att analysera hur venture capitalföretagen påverkats av 
finanskrisen och den rådande lågkonjunkturen, har vi som författare valt att enbart granska 
branschen ur venture capitalföretagens perspektiv. Vi väljer alltså att inte se problemet ur 
entreprenörernas perspektiv. Detta av den anledningen att studien skulle bli väldigt 
omfattande om vi granskade den ur två olika perspektiv, och för att detta skulle innebära 
svårigheter i att se det konkreta problemet som vi ämnar analysera. Ett annat syfte med att 
enbart analysera hur venture capitalföretagen påverkats av finanskrisen, är för att konkretisera 
problemet och kunna ta vara på väsentliga detaljer. Vi anser även att vårt perspektiv är starkt 
sammankopplat med vårt syfte och den problemformulering vi utgår ifrån i denna uppsats. 
 

2.7 Angreppssätt 
 
Angreppssättet visar hur vi som forskaren har gått tillväga för att göra undersökningen samt 
hur förhållandet mellan teori och empiri ser ut (Bryman & Bell, 2005, s. 23). Vi anser inte att 
val av angreppssätt är ett aktivt val, utan något som successivt växt fram under arbetet med 
uppsatsen. Således är angreppssättet mer ett resultat av valet av både problemformulering och 
syfte för uppsatsen.  
 Vårt angreppssätt för denna uppsats är dels att granska den befintliga teorin 
inom området och sedan pröva den. Detta kallas deduktiv teori. Den deduktiva teorin är den 
mest frekvent använda uppfattningen för att beskriva hur teorin och empirin förhåller sig 
tillvarandra.  Den deduktiva processen utgår ifrån teori och utifrån teorin deducerar forskaren 
sedan hypoteser, som i slutskedet testas empiriskt efter att en undersökning genomförts 
(Bryman & Bell, 2005, s. 23). Vi använder oss av befintlig teori och forskning i vår 
undersökning, som vi sedan prövar mot empirin, vilket skulle kunna tyda på att vi har en 
deduktiv ansats. Dock förefaller sig vår problemformulering och vårt angreppssätt till viss del 
vara komplext. Anledningen till detta är att det inte finns någon tidigare forskning inom det 
område vi syftar till att analysera. Den tidigare forskning och de teorier som funnits 
tillgängliga för oss under arbetet med uppsatsen, avhandlar i stor utsträckning hur aktörerna 
inom venture capitalbranschen agerar under normala omständigheter, med en relativt 
balanserad marknad. Den kris i ekonomin som nu genomsyrar världen är komplex och det 
medför att även det område vi syftar till att undersöka, blir mer komplext. Med anledning av 
detta kan vi som författare, inte enbart skapa hypoteser och sedan testa dessa mot teorin för att 
förkasta eller befästa dessa. För att kunna utreda om och på vilket sätt venture 
capitalbranschen blivit påverkad av finanskrisen, måste vi som författare även utgå ifrån vår 
empiriska undersökning och skapa nya teorier (Bryman & Bell, 2005, s. 590). Således är vårt 
angreppssätt både deduktivt och induktivt. När vi i slutändan samlat in och analyserat 
informationen från de undersökta VC-bolagen, samt dragit slutsatser baserat på denna 
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information, blir en granskning och en uppställning av nya teorier ett naturligt steg för oss. 
Att enbart förkasta eller befästa redan befintliga teorier, anser vi vara en grov förenkling som 
inte skulle leda till bästa möjliga resultat. Många av de områden vi undersöker har inte 
behandlats i tidigare teorier, eftersom den finanskris vi upplever just nu är av ett alldeles 
särskilt slag. Således kräver denna studie att vi bildar nya teorier, vilket sammankopplas med 
det faktum att vi har ett delvis induktivt angreppssätt. 
 

2.8 Insamling av sekundärkällor 
 
Sekundärkällor är de data och statistik som forskaren samlar in, som analyserats av någon 
annan än forskaren med ett syfte som skiljer sig från forskarens egna. Användningen av 
sekundärkällor är både tids- och kostnadseffektivt (Churchill & Iacobucci, 2005, s. 167-169). 
I vår uppsats avser sekundära källor den tidigare forskning och teori som vi använt oss av som 
grund för vår undersökning. Majoriteten av insamlingen av sekundära källor har skett via 
Universitetsbiblioteket vid Umeå universitet. Både elektroniska och litterära källor har vi 
funnit via sökmotorn Album på Universitetsbibliotekets hemsida. Böckerna vi har använt är i 
stor utsträckning läroböcker inom ämnet finansiering samt doktorsavhandlingar från olika 
universitet. De artiklar vi har använt har vi funnit via databasen Business Source Premier. Då 
vi undersöker venture capital och hur finanskrisen påverkat denna bransch, har vi använt 
sökord som risk capital, venture capital, investment criteria, business risk, financial crisis 

samt även synonymer till dessa. Genom artiklarna vi fann utifrån våra sökord, hittade vi även 
fler källor via de referenser som angavs i artiklarna. Tack vare detta kunde vi analysera 
flertalet teorier och tidigare forskning, och på detta sätt utreda vilka teorier vi ansåg vara bäst 
lämpade till vår teoretiska referensram. 
 En stor del av vårt arbete har bestått av att sålla i den stora mängd sökträffar 
våra söktermer genererat, samt finna vägar att begränsa vårt sökande för att finna 
ämnesrelevanta artiklar. Utöver dessa artiklar och litteratur, har en viktig källa för oss även 
varit Svenska Riskkapitalföreningens hemsida, där vi funnit nyttig information om branschen 
samt olika modeller och statistik som beskriver förhållandena och utvecklingen inom just 
denna bransch under den senaste tiden. Svenska Riskkapitalföreningen ger ut regelbundna 
kvartalsrapporter som har varit till stor nytta för oss. Vi har bland annat använt oss av en del 
statistik därifrån, samt även några diagram för att beskriva hur venture capitalbranschen ser ut 
i nuläget och hur den utvecklats. Vi har även samlat information, främst vad gäller 
finanskrisen och lågkonjunkturen, via Konjunkturinstitutets kvartalsrapporter och deras 
publikation Konjunkturbarometern. Dessa gav oss en god bild av hur konjunkturläget ser ut, 
och detta skapade en gedigen grund i teoriavsnittet som avhandlar finanskrisen. 
 Vi har, under processen med denna uppsats, inte upplevt några nämnvärda 
problem vid insamlingen av sekundära källor. De fåtal problem vi stött på har huvudsakligen 
rört Konjunkturinstitutets hemsida som inte fungerade under ett antal dagar, samt att några 
böcker vi behövde från Universitetsbiblioteket, var utlånade. Detta har dock inte påverkat vårt 
arbete nämnvärt. Något annat som bör nämnas är de svårigheter vi haft i sökandet efter teorier 
angående en lågkonjunkturs inverkan på venture capitalbranschen. Efter en grundlig 
sökprocess har vi funnit att mängden användbara teorier är begränsad. Finanskrisen och den 
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lågkonjunktur världen upplever nu, är något alldeles speciellt. Således har vi fått utgå ifrån 
teorier där det ekonomiska läget antas vara stabilt. 
 

2.9 Kritik mot sekundära källor 
 
I vår teoretiska referensram har vi främst utgått ifrån vetenskapliga artiklar, böcker och 
doktorsavhandlingar. Dessutom har vi, som tidigare nämnts, använt oss av publikationer från 
Konjunkturinstitutet och Svenska Riskkapitalföreningen. De artiklar vi använt oss av är 
hämtade från den kända databasen Business Source Premier (EBSCO) och är peer reviewed. 
De böcker vi använt oss av, avhandlar några av de fundamentala teorierna vi ville lägga fram 
under teoriavsnittet, och detta är den främsta anledningen till att vi använt oss av dem. De 
övriga teorierna, inkluderat vetenskapliga artiklar, publikationer och doktorsavhandlingar, har 
vi använt oss av för att komplettera teorin och fylla i de luckor som fanns i de litterära 
källorna. På detta sätt kunde vi fylla ut teoriavsnittet till en komplett grund. Dessutom har 
tidigare forskning och avhandlingar skapat en extra tyngd till teorin, då vi kunnat använda oss 
av dessa för att stärka den grundläggande teorin. 
 En stor del av vår grundläggande teori har vi hämtat från Isaksson (2000; 2006), 
Franke et. al. (2008) och Lehtonen (2000). Man kan visserligen ifrågasätta huruvida 
teoriavsnittet blir trovärdigt, då vi byggt upp en så stor del av teorin enbart på ett fåtal källor. 
Vi anser dock att dessa källor står för en gedigen bakgrund av forskningen inom venture 
capital, dessutom kan stora delar av denna teori stärkas av artiklar och publikationer. Vi har 
vid ett flertal tillfällen stött på teorier som avhandlas i många olika källor och då har vi ansett 
att dessa är starka nog att användas som plattform för vår teoretiska referensram. Något som 
dock är värt att notera är att en av våra källor, i form av en vetenskaplig artikel, är något äldre 
än de andra källorna vi använt – vi har genomgående strävat efter att använda så aktuella 
källor som möjligt. Den källa som är av det äldre slaget är en artikel av Tyebjee och Bruno 
(1984) som ofta används som källa av andra forskare. Dock har trovärdigheten i denna artikel 
kunnat stärkas av andra teorier, varför den kändes relevant att ta med. Vi anser även att de 
artiklar och publikationer vi använt oss av behandlar vårt område på ett tydligt och 
djupgående sätt, vilket bidrar till en bättre förståelse för läsaren. Vi har i insamlingen av 
sekundära källor strävat efter att använda så neutrala källor som möjligt, vilket vi anser att vi 
lyckats med. Ett exempel på detta är Svenska Riskkapitalföreningens publikationer, som 
baseras på undersökningar med samtliga medlemsföretag i deras databas. De fakta vi använt 
oss av från dessa publikationer känns trovärdiga och relevanta, och målar upp en bild av hela 
riskkapitalmarknaden utan att vara partisk. 
 Viss kritik kan riktas mot de engelskspråkiga källor vi använt oss av, främst 
vetenskapliga artiklar. Isaksson (2000; 2006) hävdar i sina avhandlingar att branschspecifika 
begrepp kan ha olika betydelser beroende på om källan är engelsk- eller svenskspråkig. Detta 
har vi tagit god hänsyn till och därför har vi även kunnat implementera detta kritiska tänkande 
i insamlingsprocessen. Vi har på bästa sätt försökt översätta våra engelskspråkiga källor på ett 
korrekt sätt och detta har medfört att vi varit tvungna att välja bort källor som vid första 
anblick ansågs trovärdiga, då de avhandlat andra segment av riskkapitalmarknaden än de vi 
ämnade undersöka. Vidare kan nämnas att vi utelämnat alla former av tidningsartiklar, då 
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dessa kan antas ge en alltför subjektiv bild av venture capitalbranschen och problem rörande 
denna. Vi har även valt bort kandidat- och masteruppsatser som sekundärkällor, då vi anser att 
dessa sällan ger helt entydiga svar och därför inte upplevs trovärdiga. 
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3. Teoretisk referensram 
 

Inom detta kapitel presenteras all den teori författarna anser vara nödvändig för att läsaren 

ska kunna förstå det resonemang och tillvägagångssätt som använts i denna uppsats. Teorin 

avhandlar venture capitalbranschen samt de processer som hör denna till. Vidare avhandlas 

de olika sorters risk som genomsyrar denna bransch. Ett avsnitt avhandlar även finanskrisen 

och dess påverkan på venture capital. Dessutom syftar kapitlet till att lägga en grund av insikt 

för läsaren, för att förstå den analys denna uppsats ämnar utmynna i, i de senare delarna av 

uppsatsen.  

 

3.1 Riskkapital 
 
Riskkapital är ett begrepp som innefattar både portföljföretagets egna kapital samt 
”mellankapitalet”, det vill säga det kapital som måste skjutas till för att företaget ska klara sig 
igenom de första kritiska faserna. Ofta används venture capital som en synonym till 
riskkapital, vilket är något missvisande då riskkapital således avser hela det kapital, inklusive 
kapitalet från företagets ägare, som företaget behöver för sin överlevnad. Vidare kan 
riskkapital delas upp i två avdelningar; private respektive public equity. Den förstnämnda 
avgrenas vidare i tre avdelningar; formellt respektive informellt venture capital samt andra 
investeringar. Private equity innebär investeringar i onoterade företag, och venture 
capitalinvesteringar innebär dels detta men även att VC-bolaget tillför kompetens i form av 
aktivt och tidsbegränsat ägarengagemang. (Isaksson, 2000, s. 2). Detta innebär således att 
VC-bolaget går in som delägare i företaget under en tid. En förenklad bild av denna 
beskrivning finns nedan. 
 

Figur 2. Riskkapitalet 

Anders Isaksson, 2006, s. 16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Formal venture capital: 

Investeringar i företag i sådd-, 

uppstarts- eller expanderingsfas. 

Aktivt ägarengagemang. 

 

Other private equity: 

Investeringar i senare 

faser: turnaround och 

buyout. 

Informal venture capital: 

Affärsänglar, investeringar av 

privatpersoner med eget 

kapital. 

Private Equity: 

Onoterade bolag 

Public Equity: 

Noterade bolag 

Risk Capital 

Eget kapital investerat i... 
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Som tidigare nämnts behöver ett nystartat företag överleva genom tillgång på kapital, vilket i 
många fall kan vara komplicerat. Eftersom en verksamhet är mycket känslig under uppstarts- 
och expansionsfasen finns inga garantier för att verksamheten kommer att kunna generera 
intäkter som är tillräckligt stora för att täcka de kostnader verksamheten har. I detta skede kan 
företaget således komma att behöva ett tillskott av riskkapital för att etablera sin verksamhet, 
vilket VC-bolag kan tillhandahålla. 

 

3.1.1 Venture capital 
Följande definition av begreppet ’venture capital’ tillhandahålls av The European Private 
Equity & Venture Capital Association (EVCA): 
 

“Professional equity co-invested with the entrepreneur to fund an early-stage (seed and start-

up) or expansion venture. Offsetting the high risk the investor takes is the expectation of 

higher than average return on the investment. Venture capital is a subset of private Equity” 
(EVCA Glossary, 2009). 
 
Venture capital är således, som tidigare nämnts, investeringar av både kapital och kompetens i 
onoterade företag, under ett tidigt skede av företagets verksamhet. Isaksson (2006, s. 21) 
beskriver följande tre faser, där VC-bolag investerar i ett nystartat företag: 
 
 
1.  Såddfas:  Kapital tillförs till en entreprenör för att utvärdera eller prova ett 

koncept för att utveckla en produkt. Även forskningsprojekt. 

 

2. Uppstartsfas:  Kapital tillförs för produktutveckling eller inledande aktiviteter, så 

som inledande marknadsföring. Produkten har i detta skede 

vanligtvis ej testats kommersiellt. Även företag som förbrukat sitt 

ursprungskapital kan behöva ett tillskott i denna fas, för att komma 

igång med tillverkning av sin produkt. 

 

3. Expansionsfasen:  Kapitaltillförsel ämnad att möta det behov av rörelsekapital som 

grundar sig i att företagets tillverkning och försäljning ökar 

kraftigt. Företaget kan vanligtvis i denna fas inte redovisa några 

vinster ännu. Även kapital för utbyggnad, marknadsföring och 

produktförbättringar kan behövas. 

 

VC-bolag investerar generellt sett i företag med god utvecklingspotential. Dessa företag blir, 
under det tidsbegränsade ägarengagemanget, ett av VC-bolagets portföljföretag. Tillförseln av 
kompetens och kapital innebär att VC-bolaget under denna tidsperiod delar såväl risker som 
framgångar med portföljföretaget (SVCA, 2005).  

Det är dock inte enbart kompetens och kapital som kan tillföras under det 
tidsbegränsade ägarengagemanget. Portföljföretaget får under denna tid tillgång till VC-
bolagets nätverk samtidigt som chanserna för skapandet av kredibilitet är starka, vilket 
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genereras via såväl informella kontakter mellan portföljbolagets ledning och VC-bolaget som 
formella styrelsemöten (Isaksson, 2000). Kredibiliteten innefattar förtroende och trovärdighet 
i båda led; från VC-bolaget till portföljbolaget, och vice versa. Denna kredibilitet ligger till 
grund för huruvida ytterligare finansiering kommer till stånd.  

De allra flesta VC-bolag har en företagsstruktur som är uppbyggd av fonder, i 
vilka bland annat pensionsfonder och banker investerar. Dessa investerare investerar ett 
belopp, så kallat utfäst kapital, i fonden. Dessa utbetalningar genomförs etappvis i takt med 
att kostnader för fonden täcks samtidigt som investeringar i portföljföretag genomförs 
(SVCA, 2005).  
 Som tidigare nämnts är det endast USA som investerar mer än Sverige och 
Storbritannien i venture capital, och vad gäller venture capital fanns det under 2006, 104 
aktiva VC-bolag i Sverige med ca 80 miljarder SEK i investerat kapital. Detta kan jämföras 
med hela Private Equitymarknaden i Sverige, där 214 miljarder fanns investerat. Figuren 
nedan visar hur den svenska venture capitalmarknaden utvecklats under åren 1980-2006. 
 
Figur 3. 

Development of the Swedish venture capital market 

Anders Isaksson, 2006, s. 29. 

 

 

3.1.2 Venture capitalbolagens inverkan på portföljföretagen 
EVCA genomförde under 2002 en undersökning i samarbete med NUBS, för att utreda hur 
stor roll VC-bolag spelade när det gäller utvecklingen av nystartade företag. I undersökningen 
deltog samtliga europeiska portföljföretag som finansierats med venture capital under 1995-
2001, och 57 % ansåg att de förmodligen inte hade fortsatt existera utan hjälp från VC-bolag. 
38 % ansåg vidare att deras verksamhet skulle ha utvecklats i en långsammare takt utan 
tillförseln av kapital som VC-bolagen tillhandahöll (EVCA, 2002, s. 6 ff.). Dessa siffror talar 
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tydligt om att existensen av VC
kompetenstillskott för nystartade företag, har en enorm positiv inverkan på företagens 
utveckling. Vidare visar en undersökning genomförd av 
portföljföretagen från de svenska 
omsättningstillväxt på 21,1 % samt en ökning i antalet anställda på 10,6 %, tack vare 
tillskottet av venture capital (SVCA &
 

3.2 Investeringsprocessen
 
För att läsaren skall kunna förstå vilka aspekter av investering
undersöka närmre, har vi valt att presentera hela investeringsprocessen. Investeringsprocessen 
är baserad på tidigare forskning av bland
både Isaksson och Lehtonen omfattar inves
är 1) Etablering av fond,

investeringskriterier, 3) Beslu

Avyttring. I denna process är varje del mycket viktig, eftersom varje fas bidrar till 
avkastningen av den investering som 
 
Figur 4. 

Investeringsprocessen 

3.2.1 Etablering av fond
Det första steget, vilket är ett avgörande steg i processen, är att VC
investerare som är villiga att satsa kapital i just deras fond. Utan en fond har inte VC
kapital att investera i portföljföretag. VC
eller flera projekt, och investerare i denna fond är ofta stora internationella pensionsfonder 
som har satt av en del av sitt kapital för högriskinvesteringar, som venture capital anses vara. 
Andra intressenter kan vara stora bolag 
teknologi eller andra tillgångar på lång sikt, och eventuellt köpa hela andelen i framtiden
(Isaksson, 2006, s. 45ff). För att VC
fonden, kräver de en viss avgift av hela fondens belopp. VC
kapital i fonden, och det är detta kapitalet som ger avkastning för VC
av processen genomgås dock inte av alla eftersom vissa VC
egna kapital och inte arbetar med den här typen av finansieringsstruktur.
 

1. 

Etablering av fond

2.

Sökande

EN STUDIE I HUR SVENSKA VENTURE CAPITALBOLAG PÅVERKAS AV FIN

VC-bolag och det faktum att de tillhandahåller finansiering och 
kompetenstillskott för nystartade företag, har en enorm positiv inverkan på företagens 
utveckling. Vidare visar en undersökning genomförd av SVCA och NUTEK att 
portföljföretagen från de svenska VC-bolagen under åren 2001-2006 hade en genomsnittlig 
omsättningstillväxt på 21,1 % samt en ökning i antalet anställda på 10,6 %, tack vare 

SVCA & NUTEK, 2007, s. 5 ff.).  

Investeringsprocessen 

För att läsaren skall kunna förstå vilka aspekter av investeringsprocessen vi
har vi valt att presentera hela investeringsprocessen. Investeringsprocessen 

på tidigare forskning av bland annat Isaksson (2006) och Lehtonen (2000). Enligt 
både Isaksson och Lehtonen omfattar investeringsprocessen i huvudsak fem

Etablering av fond, 2) Sökande efter möjliga investeringsobjekt och 

eslut om investering, 4) Den värdeskapande processen

. I denna process är varje del mycket viktig, eftersom varje fas bidrar till 
avkastningen av den investering som VC-bolaget gör.  

3.2.1 Etablering av fond 
a steget, vilket är ett avgörande steg i processen, är att VC-företaget aktivt söker 

investerare som är villiga att satsa kapital i just deras fond. Utan en fond har inte VC
kapital att investera i portföljföretag. VC-bolaget startar alltså en fond som ska finansiera ett 
eller flera projekt, och investerare i denna fond är ofta stora internationella pensionsfonder 
som har satt av en del av sitt kapital för högriskinvesteringar, som venture capital anses vara. 
Andra intressenter kan vara stora bolag som kan vara intresserade av portföljföretagets 
teknologi eller andra tillgångar på lång sikt, och eventuellt köpa hela andelen i framtiden

. För att VC-bolaget ska kunna hantera sina kostnader för
viss avgift av hela fondens belopp. VC-bolaget investerar också eget 

kapital i fonden, och det är detta kapitalet som ger avkastning för VC-företaget.
av processen genomgås dock inte av alla eftersom vissa VC-bolag opererar endast med sitt 
gna kapital och inte arbetar med den här typen av finansieringsstruktur. 

Sökande

3. 

Utredning och 
beslut om 
investering

4.

Värdeskapande
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bolag och det faktum att de tillhandahåller finansiering och 
kompetenstillskott för nystartade företag, har en enorm positiv inverkan på företagens 

SVCA och NUTEK att 
2006 hade en genomsnittlig 

omsättningstillväxt på 21,1 % samt en ökning i antalet anställda på 10,6 %, tack vare 

sprocessen vi har valt att 
har vi valt att presentera hela investeringsprocessen. Investeringsprocessen 

annat Isaksson (2006) och Lehtonen (2000). Enligt 
teringsprocessen i huvudsak fem olika delar, vilket 

ökande efter möjliga investeringsobjekt och 

en värdeskapande processen och 5) 
. I denna process är varje del mycket viktig, eftersom varje fas bidrar till 

 

företaget aktivt söker 
investerare som är villiga att satsa kapital i just deras fond. Utan en fond har inte VC-bolaget 

som ska finansiera ett 
eller flera projekt, och investerare i denna fond är ofta stora internationella pensionsfonder 
som har satt av en del av sitt kapital för högriskinvesteringar, som venture capital anses vara. 

som kan vara intresserade av portföljföretagets 
teknologi eller andra tillgångar på lång sikt, och eventuellt köpa hela andelen i framtiden 

unna hantera sina kostnader för att förvalta 
bolaget investerar också eget 

företaget. Den här fasen 
bolag opererar endast med sitt 

5.

Exit
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3.2.2 Sökande efter möjliga investeringsobjekt 
Inom denna fas söker VC-bolaget efter lämpliga investeringsobjekt. Isaksson (2006, s. 48-49) 
förklarar två tillvägagångssätt VC-företagen använder för att hitta dessa; proaktivt och 
reaktivt. Det proaktiva tillvägagångssättet innebär att VC-företaget aktivt letar efter nya 
objekt att investera i, till exempel på mässor, genom att involvera sig i nätverk eller andra 
innovationsstimulerande miljöer. Det reaktiva tillvägagångssättet innebär att VC-företaget 
passivt inväntar affärsplaner från entreprenörer. En annan metod inom det reaktiva 
tillvägagångssättet är att via utomstående parter få kontakter förmedlade mellan entreprenörer 
och VC-företag. Lehtonen (2000, s. 29) hävdar på grund av asymmetrisk information på 
marknaden, det vill säga att en part kan ha ett informationsövertag, att denna fas av 
investeringsprocessen är oerhört viktig och även kritisk vad gäller att finna det rätta 
investeringsobjektet. 
 

3.2.3 Utvärdering och beslutsfattande  
Ett investeringsbeslut i denna fas, bygger på förra fasen, det vill säga sökandet efter möjliga 
investeringsobjekt. När VC-företaget har funnit möjliga investeringsobjekt som passar dess 
preferenser och således passar in i deras portfölj, påbörjas en grundlig due diligence. Detta 
innebär att det tilltänkta portföljföretaget genomgår en noggrann granskning. Enligt Yung tar 
en Due Diligence i genomsnitt 97 dagar att genomföra innan möjligheten för första finansiella 
stöd ges till portföljföretaget (Yung, 2009, s. 97). Samtidigt gör VC-bolaget, beroende av 
företagskulturen i det tilltänkta portföljbolaget, ofta en jämförelse med tidigare projekt baserat 
på olika variabler. Detta kallas utvärderingsfasen. Sedan följer värderingsfasen, där VC-
bolaget värderar företaget med syfte att utreda huruvida det kan bli en lönsam investering 
eller ej. De metoder som används för värdering indelas i två kategorier; värdering av 

tillgångar och värdering av framtida betalningsströmmar (Wramsby & Österlund, 2004, s. 
74). 
 Tyebjee och Bruno (1984, s. 1053) utökar denna värdering till att omfatta tre 
olika steg; evaluering, risk- och avkastningsvärdering, samt beslutsfattande. I det första steget 
utvärderas produkten, marknaden och ledningen, medan man i de två efterföljande stegen gör 
en värdering av risk och avkastning. I tredje steget fattar VC-bolaget ett beslut huruvida de 
ska investera i företaget eller ej (Tyebjee & Bruno, 1984, s. 1051). 

 

3.2.4 Den värdeskapande processen  
Det värdeskapande arbetet sker vanligtvis som ett samarbete mellan VC-företaget och 
entreprenören. Eftersom VC-företaget bidrar med mer än pengar, nämligen kompetens, 
förväntas samarbetet ge en högre avkastning än de två företagen skulle klara på egen hand. 
Således innebär den värdeskapande processen ett operativt arbete för att öka värdet i 
företaget. I denna fas finner vi ett problem som beskrivs inom den så kallade agentteorin 
(Jensen & Meckling, 1976). Detta problem syftar på den risk som kan uppkomma genom att 
VC-bolaget och portföljföretaget har olika intressen och mål med verksamheten. Denna risk 
beskrivs närmare under avsnitt 3.5.1.  
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Eftersom VC-företagets involvering i portföljföretaget innefattar att sitta med i företagets 
styrelse, kan de på så sätt bidra med 
för företaget och dess aktiviteter
styrelsemedlemmarna från VC
kontakter och hitta ett nätverk, 
(Langeland, 2007, s. 1144 ff.
styrelsemedlemmar, är att de då får 
fondens investerares intressen.
 VC-företagen går in 
likviditet, och det förväntas sällan någon avkastning under investeringsfasen. Ett eventuellt 
överskott skjuts oftast in som eget kapital för att företa
värdeskapandet en ökning av 
på investeringen förrän de sälj
 

3.2.5 Avyttring 
Investeringarna som genomförs
(2000, s. 1) löper dessa investeringar
investerare får betalt för sina investeringar. Det finns flera olika sätt för VC
lämna portföljföretaget, och vi har genom insamland
varianter av avyttring, även kallad exit
 

Figur 5. 

Exitstrategier 

 Initial Public Offering 
sig av, vid högt värderade portföljföretag
portföljföretaget noteras på börsen
sälja dem när de vill. Denna exitstrategi kan ofta ta lå
behåller sin aktiepost för en lång period efter börsnoteringen, och fortsätter arbetet i styrelsen 
för att bidra till en ökande aktiekurs

Reconstr., 
bankrupcy, 
liquidation
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involvering i portföljföretaget innefattar att sitta med i företagets 
bidra med hjälp till portföljföretaget att sätta upp en långs
s aktiviteter (Lehtonen, 2000, s. 31ff)

från VC-företaget underlätta för portföljföretaget vad gäller att
ett nätverk, eftersom VC-företaget ofta har kontakte

1144 ff.). En annan orsak till att de tillför kompetens via 
är att de då får en ökad kontroll i företaget, och kan agera utifrån VC

investerares intressen. 
företagen går in i portföljföretaget i en fas där företaget 

och det förväntas sällan någon avkastning under investeringsfasen. Ett eventuellt 
överskott skjuts oftast in som eget kapital för att företaget ska fortsätta växa. Därför avser

 värdet på företaget, och investerare tjänar vanligtvis ingenting 
på investeringen förrän de säljer sina aktier (Isaksson, 2006, s. 56-59). 

som genomförs av VC-företag ämnar vara relativt kortsiktiga. Enligt 
) löper dessa investeringar oftast mellan 5-7 år, och det är i den sista fasen 

för sina investeringar. Det finns flera olika sätt för VC
, och vi har genom insamlandet av teorier kommit fram till fem

varianter av avyttring, även kallad exit.  

 
Initial Public Offering (IPO) är den vanligaste exitstrategi VC

portföljföretag (Cumming & Johan, 2008, s. 214)
portföljföretaget noteras på börsen. I detta fall får de olika ägarna aktier i företaget och kan 

Denna exitstrategi kan ofta ta lång tid, eftersom VC
ller sin aktiepost för en lång period efter börsnoteringen, och fortsätter arbetet i styrelsen 

en ökande aktiekurs (Lehtonen, 2000, s. 87). En annan variant av exit är en 
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buyback
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involvering i portföljföretaget innefattar att sitta med i företagets 
sätta upp en långsiktig plan 

). Samtidigt kan 
underlätta för portföljföretaget vad gäller att knyta 

företaget ofta har kontakter i branschen 
till att de tillför kompetens via 

kontroll i företaget, och kan agera utifrån VC-

företaget har problem med 
och det förväntas sällan någon avkastning under investeringsfasen. Ett eventuellt 

et ska fortsätta växa. Därför avser 
tjänar vanligtvis ingenting 
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s.k. Trade Sale, vilket innebär att VC-företaget säljer hela företaget till en tredje part utan att 
börsnotera företaget. Oftast är köparen ett större företag som är intresserad av teknologin i 
portföljföretaget.  
 Vid en exit via Buyback eller management buy-out (MBO) köper entreprenören 
tillbaka VC-företagets andel av företaget. Detta är dock inte särskilt vanligt i Sverige, 
eftersom entreprenören sällan har finansiella medel att genomföra en sådan handel (Isaksson 
2006, s. 62).  En annan variant av exit är en s.k. Secondary Sale, vilket innebär att VC-
företaget säljer ut endast sin andel av portföljeföretaget till en tredje part, medan 
entreprenören behåller sina aktier (Cumming & Johan, 2008, s. 197). 
 Det sista exitalternativet, vilket definitivt innebär sämsta möjliga resultat för alla 
involverade parter, är konkurs i portföljföretaget samt en nedskrivning av bolaget, alternativt 
rekonstruktion av företaget. Alla portföljföretag överlever inte hela investeringsprocessen, 
trots den grundliga utvärderingen som sker innan investeringen, samt hårt arbete under 
processen. I de fall portföljföretaget inte lyckas generera ett stabilt kassaflöde, kan konkurs 
vara en utväg. Enligt Cumming och Johan (2008, s. 214) är nedskrivningar betydligt vanligare 
för små än för större investeringar.  
 

3.3 Investeringskriterier 
 
“Always consider investing in a grade A man with a grade B idea. Never invest in a grade B 

man with a grade A idea”.  (Bygrave & Zacharakis, 2003, s. 12) 
 
 När ett VC-bolag letar efter investeringsobjekt har de investeringskriterier, både 
medvetna och omedvetna. VC-bolag kan gå igenom flera hundra förslag på investeringsobjekt 
mellan varje genomförd finansiering (Kirsch et. al., 2009, s. 490). Tidigare forskning visar att 
VC-bolag generellt sett varit mer intresserade av ledningen i portföljföretaget än själva 
produkten eller idén som företaget har. I en undersökning gjord av Franke et. al. har fyra 
forskare granskat tidigare forskning som gjorts inom detta område, och i hela 8 av 13 
undersökningar de granskat har ledarskapsegenskaper i portföljföretaget varit bland de tre 
kriterierna med högst betydelse för att VC-bolaget ska välja att investera i företaget. Under de 
senaste åren kan man tydligt se att även erfarenhet av branschen, har blivit ett allt viktigare 
kriterium (Franke et. al., 2008, s. 461ff). Tyebjee och Bruno kom i sin forskning fram till 
slutsatsen att det finns fem kriterier som är avsevärt viktiga för att en investering ska äga rum; 
marknaden, produkten samt differentiering av denna, ledarskapskapacitet hos entreprenören, 

företagets miljö samt cash-out-möjligheter (det vill säga möjligheter till exit) (Tyebjee & 
Bruno, 1984, s. 1059) 
 Tidigare forskning ger dock, generellt sett, inga entydiga svar på vilka kriterier 
VC-bolagen föredrar när de väljer investeringar. Orsaken kan vara att många investerare inte 
följer specifika kriterier, utan arbetar utifrån ”magkänslan” de får av projekten. Trots det 
konkluderar Lehtonen (2000) att de tre huvudfaktorer VC-bolagen undersöker när de 
utvärderar ett företag, är teamets kompetens, produkten och marknaden. Inom dessa faktorer, 
hämtade från Lehtonen samt Tyebjee och Bruno, finns det flera aspekter, av vilka vi har valt 
att utreda fem stycken. I slutet av detta kapitel finns även en sammanfattande bild som visar 
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hur de fem faktorerna sammanfogas under de fyra huvudkategorierna kompetens, produkt, 
marknad samt finansiella faktorer.  
 

3.3.1 Portföljföretagets ledning och dess erfarenhet av branschen 
Citatet hämtat från Bygrave och Zacharakis (2003), som inleder kapitel 3.3, ger en skarp bild 
av hur viktig portföljföretagets ledning samt entreprenören själv, är för att en investering ska 
ske. Teorin hävdar att ett VC-bolag hellre investerar i ett företag med en bra ledning, med en 
sämre idé, än i ett företag med en bristande ledning och en god affärsidé. Tyebjee och Bruno 
(1984) kom i sin forskning fram till snarlika resultat, redan drygt 20 år tidigare. I den mer 
färska undersökning som genomfördes av Franke et. al. (2008) framgår att fem av de tio mest 
använda kriterierna är direkt relaterade till humankapitalet i portföljföretaget. Forskning från 
1996 uppvisar ett liknande resultat, där företagets ledning samt entreprenörens 
ledaregenskaper, branschkunskap och erfarenhet var den avsevärt viktigaste faktorn när ett 
VC-bolag undersökte ett tilltänkt portföljföretag (Muzyka et. al., 1996, s. 277). 
 Anledningen till att dessa faktorer spelar sådan stor roll, är på grund av den 
komplexitet som genomsyrar marknaden för ett nystartat företag. Om entreprenören har 
erfarenhet, utbildning och kunskap om marknaden, minskar detta risken för en eventuell 
missbedömning angående kostnader och utvecklingspotential för företaget. En ledare med 
god erfarenhet och branschkännedom har, med stor sannolikhet, även ett brett kontaktnät 
vilket underlättar anskaffningen av resurser till ett lägre pris än om företaget hade behövt 
köpa in dessa på marknaden (Wiklund & Shepherd, 2008, s. 716ff). 
 

3.3.2 Produkt och affärsplan  
Enligt tidigare forskning av Shepherd (1999) anses ett tilltänkt portföljföretags agerande för 
att förhindra att ett annat företag stjäl deras affärsidé eller produkt, som ett viktigt kriterium 
för investering. Om företaget är framgångsrikt i att skapa hinder via exempelvis patent eller 
utvecklingen av en högteknologisk produkt, är detta ett gott tecken. Detta stärks även av 
Tyebjee och Bruno (1984), som hävdar att om företaget skapar hinder för konkurrenter, 
skapar de samtidigt ett överläge för sig själva vilket är positivt vad gäller tillväxtmöjligheter. 
 Dessa konkurrensfördelar är således en viktig aspekt för VC-företaget att ta i 
beaktning. Enligt SVCA (2009, s. 42) kräver VC-bolaget alltid en skriftlig beskrivning och en 
genomtänkt affärsplan där entreprenören på ett tydligt sätt förklarar vilka skäl som ligger till 
grund för att just deras affärsidé skall kunna bidra till en lönsam investering och en stark 
tillväxt av företaget. I senare forskning råder dock delade meningar om hur viktig 
affärsplanen är i dagens läge. Enligt Kirsch et. al. (2009, s. 488ff) ser vissa VC-bolag endast 
affärsplanen som en skiss över företagets idé, och eftersom VC-bolaget aktivt kommer att 
arbeta tillsammans med portföljföretaget och således involveras i driften av företaget och 
utvecklingen av denna, är en kristallklar affärsplan inte alltid avgörande för en investering. 
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3.3.3 Geografiskt läge 
Shachmurove (2007) visar i sin forskning om hur geografi påverkar möjligheterna till 
kapitalanskaffning, att geografiskt läge är ett viktigt investeringskriterium. 
Marknadsförutsättningarna skiljer sig radikalt mellan olika regioner, och således kan ett 
företag som har sin verksamhet i glesbygden ha sämre konkurrensmöjligheter än ett företag 
som är verksamt i en storstad, där företaget och dess ledare har större tillgång till ett gediget 
kontaktnät och bättre tillväxtmöjligheter. Denna teori stärks även av en undersökning utförd 
av NUTEK i samarbete med ALMI och SWECO EuroFutures (2008). Den undersökningen 
visar även att professionella investerare i första hand prioriterar affärsidéer i kärnmarknader – 
det vill säga i mer tätbefolkade områden – än i glesbygden. Detta stärker således antagandet 
om att geografiskt betingade konkurrensnackdelar på ett högst märkbart sätt påverkar 
möjligheterna till att få finansiering, trots att entreprenörens affärsidé i sig har goda 
förutsättningar för att bli framgångsrik. 
 

3.3.4 Konjunkturläge och marknad 
Detta kriterium härleds delvis från den kunskap om branschen och marknaden, som 
entreprenören eller företagsledningen har. Entreprenören måste noggrant ha undersökt 
marknaden för att kunna undvika eventuella hot, samt ta vara på de möjligheter som finns 
(Wiklund & Shepherd, 2008, s. 716ff). Ser man marknaden ur ett helhetsperspektiv är det 
självklart flera andra faktorer som spelar en stor roll i huruvida en investering skall 
genomföras eller ej. Tyebjee och Bruno (1984) fastslår i sin forskning att VC-bolagen 
undersöker vilka tillväxtmöjligheter det finns på marknaden, innan de genomför en 
investering – detta för att säkerställa en god framtida avkastning. En annan faktor att beakta, 
enligt Shepherd (1999, s. 623), är huruvida entreprenören är en pionjär, det vill säga den 
första aktören med just sin specifika affärsidé, eller om han/hon är en efterföljare. Generellt 
sett så är efterföljare bättre på att utreda marknaden och undvika eventuella hot. Enligt 
SVCA’s kvartalsrapport för Q3 2008, som tidigare nämnts i denna uppsats, skapar 
konjunkturläget så som det ser ut nu, hinder för många VC-bolag som inte har tillräckligt med 
kapital för att finansiera sina investeringar. För andra VC-bolag kan dock en lågkonjunktur 
innebära bra möjligheter för investeringar, och en god framtida avkastning då portföljbolaget 
förhoppningsvis säljs eller noteras med god vinst i ett bättre konjunkturläge.  
 

3.3.5 Risk och avkastning 
De finansiella kriterierna anses inte vara av högsta vikt för att en investering skall genomföras 
(Franke et. al., 2008). Dock förhåller det sig så, enligt Franke et. al., att risk och förväntad 
avkastning för investeringen, är de viktigaste faktorerna vad gäller den finansiella aspekten. 
Det råder dock delade meningar huruvida de finansiella prognoserna som det tilltänkta 
portföljbolaget ofta gör när de ansöker om finansiering, är viktiga. Medan Franke et. al (2008) 
hävdar att så är fallet, så tyder forskning från Silva (2004) på det motsatta till följd av att de 
prognoser som utförs i verksamhetens tidiga skede, ofta bara är grova utkast för att undersöka 
företagets break-even punkt. 
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3.3.6 Sammanfattande bild av investeringskriterierna 
 

Figur 6. 

Flödesschema, investeringskriterier 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
Av flödesschemat går att utläsa att det geografiska läget är ett kriterium som rör både 
produkten/affärsidén, marknaden och de finansiella faktorerna. Detta på grund av att det 
geografiska läget kan vara en av faktorerna i företagets affärsidé, medan den samtidigt är 
avsevärt viktig vad gäller marknaden och de möjligheter det geografiska läget innebär. Det 
geografiska läget kan även påverka de finansiella faktorerna så som risk och avkastning. 
 

3.4 Finanskrisen 
 
Sverige präglas idag av den lågkonjunktur, tillika finanskris, som svept in över världens 
ekonomier. I den senaste rapporten från Konjunkturinstitutet, som sammanfattar läget i 
svensk ekonomi, rapporteras att ekonomin är mycket svagare än normalt. Såväl företag i 
tillverkningsindustrin som i hushållssektorn och detaljhandeln bidrar till ett negativt resultat i 
svensk ekonomi. Detta i kombination med att de svenska hushållens syn på ekonomin som 
helhet, är mycket dyster (Konjunkturinstitutet, Konjunkturbarometern Mars 2009, s. 5). Vad 
gäller de privata tjänstenäringarna ligger denna bransch på en neutral nivå, dock med en 
mycket pessimistisk framtidstro. Rapporten sammanfattar det aktuella läget i svensk ekonomi 
som mycket dyster, med en fortsatt konjunkturavmattning. Detta är dock inga nya rön, läget 
inom den svenska ekonomin har varit kritiskt under en relativt lång period. Startskottet för 
den ekonomiska kris som genomsyrar världens ekonomier härstammar dock till stor del från 
USA, där bolånemarknaden sprack delvis pga. fallande huspriser och enorma lånesummor. I 
augusti 2008 hade denna kris nått OECD-området och även Sverige. Sverige befann sig då 
enligt rapporten i en lågkonjunktur (Konjunkturinstitutet, augusti 2008). I den prognosen från 
Konjunkturinstitutet, spådde man en avmattning i ekonomin under de kommande åren, med 
kraftiga sänkningar i landets BNP. Man förutsåg även en sänkning av reporäntan under 2009 
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till 3,75 %, men aktuella siffror från Riksbanken visar att reporäntan under perioden 2009-01-
01 till 2009-04-09 var 1,5 % i genomsnitt (Sveriges Riksbank, 2009), vilket talar sitt tydliga 
språk – Riksbanken arbetar hårdare med att försöka få Sverige ur lågkonjunkturen, än man 
trodde att de skulle behöva göra. Vidare prognostiserade Konjunkturinstitutet en ökning av 
Sveriges BNP med 1,4 % mellan 2008 och 2009 (Konjunkturinstitutet, augusti 2008), med en 
stark tro på att Sveriges ekonomi skulle klara sig relativt smärtfritt genom den globala 
lågkonjunkturen.  
 Enligt färska prognoser från Konjunkturinstitutet förväntas dock Sveriges BNP 
sjunka med 0,9 % under 2009 (Konjunkturinstitutet, december 2008). Allt talar för att Sverige 
på intet sätt har tagit sig ur lågkonjunkturen och finanskrisen, och den globala 
konjunkturnedgången samt vågen av pessimism har fått, och kommer att fortsätta få, stora 
effekter på Sveriges reala ekonomi. Detta trots expansiv ekonomisk politik samt sänkningar 
av reporäntan. Kredit och finansieringsvillkoren inom näringslivet har till följd av 
lågkonjunkturen stramats åt, vilket skapat stora problem för företag att finansiera sin 
verksamhet. Dessa problem innebär dels att tillgången till likviditet för företagens dagliga 
verksamhet minskar, dels att investeringsverksamheten avtar. Konjunkturinstitutet har sedan 
november 2008 utvidgat sin Konjunkturbarometer till att även omfatta indikatorer på hur 
företagen upplever tillgången av finansiering till verksamheten. 35 % av de 1 887 företag som 
blivit tillfrågade i denna studie, svarar att de upplever det som avsevärt svårare att finansiera 
sin verksamhet. 25 % av dessa uppger att finansieringsproblemen främst beror på sämre 
möjligheter att finansiera med eget kapital (Konjunkturinstitutet, Konjunkturbarometern Mars 
2009, s. 13). 
 

3.4.1 Finanskrisens inverkan på Riskkapitalbranschen 
Rent generellt förhåller det sig så att hela Private Equity-branchen har minskat sina 
aktiviteter, och under det tredje kvartalet 2008 var det totala summan av investerat kapital 
globalt $82.3 miljarder, vilket är den lägsta nivån sedan det första kvartalet 2005 (Schachter, 
2008). På den svenska marknaden spår riskkapitalbolagen en fortsatt försämring av 
konjunkturen under de kommande tolv månaderna, detta enligt den tredje kvartalsrapporten 
som gavs ut av SVCA under 2008. Som tidigare nämnts anser de riskkapitalbolag som har 
tillräckliga likvida medel för att finansiera investeringar, att den rådande lågkonjunkturen 
skapar köplägen, medan de bolag som drabbats hårdare av krisen avvaktar med investeringar. 
Vad gäller värderingarna av alla privata företag, finns åsikter bland riskkapitalbolagen om att 
dessa sjunkit avsevärt jämfört med 2007. Hur mycket dessa nivåer sjunkit diskuteras, men 
troligtvis har värdet rent generellt sjunkit med 50 – 70 % mellan 2007 och 2008 (SVCA, 
2008). 
 Vad gäller investeringsaktiviteterna, fördelat på buyoutfinansiering och venture 
capital, genomfördes 147 investeringar i landet under det tredje kvartalet 2008, med ett 
sammanlagt belopp av ca 9,6 miljarder SEK. Detta är, enligt SVCA, relativt högt i jämförelse 
med de tidigare kvartalen 2008. Som en jämförelse med tidigare år kan sägas att det under det 
sista kvartalet 2007, genomfördes 212 investeringar av ett totalt värde av 4,6 miljarder SEK 
(SVCA, 2007). Inom venture capitalbranschen (dvs. under sådd-, uppstarts- och 
expansionsfasen) genomfördes under sista kvartalet 2007, 197 investeringar till ett 
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sammanlagt belopp av 1,2 miljarder SEK. Detta kan jämföras med tredje kvartalet 2008, då 
110 investeringar gjordes till ett sammanlagt belopp av 2,5 miljarder SEK. Dessa 
investeringar gjordes både i svenska nystartade företag, samt i utländska. Undersöker vi 
venture capital-investeringarna, det vill säga de investeringar som gjordes under sådd-, 
uppstarts- och expansionsfaserna - de faser VC-bolag investerar i - av svenska venture 
capitalbolag, både i enbart svenska och utländska bolag, ser det ut på följande sätt: 
 

Figur 7 och 8.  
Investerat belopp inom venture capital i Sverige samt internationellt (Venture Capital) 

SVCA, 2008 

 

 
 
 
 Som figurerna visar har flest investeringar gjorts i branschen konsumentvaror 

och detaljhandel följt av data- och konsumentelektronik och life sciences, medan minst 
investeringar gjorts inom finansiella tjänster. Generellt sett så har investeringarna inom 
Venture Capital – dvs. investeringar i de tidiga faserna av ett företags verksamhet, ökat under 
2008, jämfört med buyoutfinansieringen som istället minskat (SVCA, Kvartalsrapport 2008). 
Inom Venture Capital ökade investeringarna sammanlagt med ca 72 % under kvartal 3, i 
jämförelse med kvartal 2. Den trend som genomsyrat 2008 är att investeringen skett framför 
allt inom expansionsfasen, då sådd- och uppstartsfaserna anses mer riskfyllda med tanke på 
den rådande finanskrisen.  
 
Figur 9. 

Investerat belopp fördelat på venture och byuout 

SVCA, Kvartalsrapport 2008 
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 Denna förskjutning till senare faser av verksamheten har resulterat i att 
såddfinansieringen har minskat avsevärt, detta innebär alltså att entreprenören själv måste 
finansiera den första, mest kritiska fasen av verksamhetens utveckling. De företag som har 
störst chans att få tillgång till kapital via 
detaljhandeln och konsumentvaror 
 Svenska Riskkapitalföreningen hävdar dock att det investerade beloppet i 
svenska bolag under 2008 är högre i jämförelse med 2007. Dock råder det tvivel om huruvida 
framtida anskaffat kapital inom hela Private Equity
i sådd-, uppstarts- och expansionsfasen, eller buyout. Enligt en undersökning gjord av 
NUTEK och SVCA (2008, s.
% av det framtida anskaffade kapitalet kommer att gå till att finansiera buyout. Detta ställs 
emot SVCA’s egna antaganden om att det investerade beloppet i Sverige för portföljbolag i 
tillväxtfaserna kommer att öka, medan buyout
 
 

Figur 10. 

Förväntad allokering av anskaffat kapital

SVCA, 2008 

 Man kan dock med säkerhet hävda att det rådande marknadsläget och 
lågkonjunkturen kommer att påverka såväl portföljbolagen som 
omfattning och på vilket sätt de har upplevt d
utröna.  
 

3.5 Risker inom venture capitalbranschen
 
Venture capitalinvesteringar är rent generellt förknippade med en hög avkastning, främst vid 
exit. Detta medför ofta att investeringen också har en hög risk
investeringsprocessen, så utvärderar 
utröna huruvida det är en bra investering eller ej. 
att VC-bolag ofta har en god känne
avkastningskrav.  
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Denna förskjutning till senare faser av verksamheten har resulterat i att 
ddfinansieringen har minskat avsevärt, detta innebär alltså att entreprenören själv måste 

finansiera den första, mest kritiska fasen av verksamhetens utveckling. De företag som har 
störst chans att få tillgång till kapital via VC-bolag, är de som är verksa
detaljhandeln och konsumentvaror (se figur 7 och 8).  

Svenska Riskkapitalföreningen hävdar dock att det investerade beloppet i 
svenska bolag under 2008 är högre i jämförelse med 2007. Dock råder det tvivel om huruvida 
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s. 24), där samtliga riskkapitalbolag i Sverige deltog, spås att 95
mtida anskaffade kapitalet kommer att gå till att finansiera buyout. Detta ställs 

emot SVCA’s egna antaganden om att det investerade beloppet i Sverige för portföljbolag i 
na kommer att öka, medan buyoutfinansieringen förväntas minska.
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Denna förskjutning till senare faser av verksamheten har resulterat i att 
ddfinansieringen har minskat avsevärt, detta innebär alltså att entreprenören själv måste 

finansiera den första, mest kritiska fasen av verksamhetens utveckling. De företag som har 
bolag, är de som är verksamma inom 

Svenska Riskkapitalföreningen hävdar dock att det investerade beloppet i 
svenska bolag under 2008 är högre i jämförelse med 2007. Dock råder det tvivel om huruvida 

kommer att gå till investeringar 
och expansionsfasen, eller buyout. Enligt en undersökning gjord av 
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finansieringen förväntas minska. 
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 En vanlig form av riskhant
(2009) s.k. syndikering. Detta är en form av investering då två eller ett flertal 
samtidigt investerar i samma 
utveckla kompetensen i portföljf
VC-bolag an rollen som huvudansvarig för investeringen samt hanterar den löpande 
kontrollen av portföljföretaget. Detta 
syndikering är således att de 
med investeringen.  
 

Figur 11. 

Syndikeringsfinansiering i jämförelse med vanlig finansieri

 VC-bolag ställs 
Det finns exempelvis en risk 
var tänkt från början. Även konsumenternas efterfrågan och konsum
förändras, vilket således påverkar hela marknaden (Shepard 1999).
befinner sig i ett ”normalt” läge, finns det 
ha granskat ett antal teorier inom ämnet risk och
det finns tre typer av risker som präglar venture capitalbranschen. Dessa risktyper är; 
agentrisk, innovationsrisk och affärsrisk
litteratur samt vetenskapliga 
Meckling (1976), Mason och Harrisson (
Sweeny (2005). Då vi ville undersöka olika typer av risk, kombinerade vi dessa teorier för att 
utröna de tre huvudsakliga risktyper som finns inom venture capitalbranschen.
finns en överhängande risk på den
så som ekonomiskt klimat och efterfrågan. Dessa tre huvudsakliga teorier sammanfogas i 
slutet på detta kapitel, med syfte att skapa en helhetsbild av den riskmiljö 
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En vanlig form av riskhantering är, enligt Isaksson (2006) och Human Capital 
(2009) s.k. syndikering. Detta är en form av investering då två eller ett flertal 

 portföljbolag, med syfte att sprida risker samt samordna och 
utveckla kompetensen i portföljföretaget. Enligt Isaksson (2000, s. 6) tar sig vanligtvis ett 

bolag an rollen som huvudansvarig för investeringen samt hanterar den löpande 
öljföretaget. Detta VC-bolag blir då en s.k. lead investor.
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3.5.1 Agentrisk 
En typ av risk som VC-bolag ställs inför, är agentrisken – denna härstammar från agentteorin 
– en teori som första gången avhandlades av Jensen och Meckling 1976. Kärnan i denna 
riskklass, är det problem som uppkommer vid separationen av ägarskap och kontroll när en 
utomstående part – VC-bolaget – ger en annan part – portföljföretaget – uppgiften att utföra 
något som den utomstående parten kan dra fördel av. Denna teori kan appliceras på relationen 
mellan VC-bolaget och portföljföretaget, enligt forskning av Arthurs och Busenitz (2003). 
Teorin hävdar att agenten, det vill säga portföljföretaget, inte alltid handlar i linje med det 
som är överenskommet mellan agenten och VC-bolaget. Detta eftersom det ligger i VC-
bolagets intresse att skapa största möjliga framgång för företaget, och således generera en god 
avkastning för VC-bolaget. (Jensen & Meckling, 1976) Det kan även finnas olika aspekter 
och mål med portföljföretagets verksamhet – medan VC-bolaget vill en sak, kan 
entreprenören vilja något helt annat. Det finns, enligt teorier av Wramsby och Österlund 
(2004, s. 31), en inbyggd intressekonflikt mellan agenten och principalen. Denna 
intressekonflikt kan bland annat komma som ett resultat av att portföljföretaget och VC-
bolaget har olika tidshorisonter för verksamheten. Det kan alltså skapas en osynlig barriär 
mellan entreprenörens respektive VC-bolagets vilja. Vidare kan en informationsasymmetri 
växa fram, om den person som representerar vardera sida endast återger ett fragment av de 
fakta som finns, vid de tillfällen då dessa parter möts – till exempel vid styrelsemöten eller 
informella möten. Denna informationsasymmetri kan uppkomma från båda håll, eller enbart 
från det ena hållet – till exempel kan entreprenören och dennes företag planera för framtiden, 
utan att VC-bolaget blir varse om vad som sker. Detta är förstås ett stort problem i de fall det 
inträffar. På grund av denna informationsasymmetri samt hur stor roll den faktiskt spelar vad 
gäller risk, beskrivs denna närmare i nästkommande stycke. 
   

3.5.1.1 Informationsasymmetri 

Informationsasymmetri, vilket innebär att en av parterna har information den andra inte har, är 
en viktig aspekt att beakta vad gäller den riskmiljö VC-företaget samt portföljföretaget 
befinner sig i. Viktigt att beakta inom denna aspekt är relationen mellan principalen – den 
som anlitar någon att utföra en tjänst – och agenten – den som utför tjänsten. Det problem 
som informationsasymmetri ger upphov till är att VC-företagen ständigt måste övervaka 
portföljföretagen noggrant, enligt forskning av Gompers (1995). Gompers förklarar även att 
VC-bolag investerar i en av företagets tidiga faser och ofta inom high-tech där 
informationsasymmetrin är högst. I uppstartsfasen har sällan entreprenörer varken en 
affärsplan eller en redovisning att läsa information från, vilket resulterar i att en investering i 
ett sådant företag innebär en stor risk. Det enda VC-företaget kan lita på, är entreprenörens 
information samt sin egen erfarenhet. I detta skede kan informationsasymmetri uppkomma. 
Det innebär att entreprenören har information om produkten, företaget eller marknaden som 
investeraren inte har. Det finns huvudsakligen två olika slag av 
informationsasymmetriproblem; adverse selection och moral hazard. Adverse selection 
handlar om den informationsklyfta som finns redan när avtalet om investering ingås, medan 
moral hazard syftar på informationsproblem som uppkommer efter att avtalet ingåtts. 
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Lehtonen förklarar dessa två begrepp som ”ett själviskt beteende för att maximera egen nytta, 

oavsett effekt handlingen har på andra” (Lehtonen, 2000, s. 71). 
 Ofta har entreprenören en stark tro på sin produkt, och kan undanhålla 
information för investerare, i det fall entreprenören tror att VC-bolaget inte skulle investera i 
entreprenörens verksamhet om de skulle ha tillgång till all information. I detta fall har 
entreprenören mer information om produkten och marknaden, än vad VC-bolaget har. Om 
entreprenören utnyttjar denna informationsasymmetri till sin fördel, och ljuger eller 
tillbakahåller information som i normala fall skulle innebära att VC-bolaget inte skulle 
genomföra en investering i företaget, kallas det adverse selection eller moral hazard, 
beroende på om det händer före eller efter kontraktstidpunkten (Sanders & Boivie, 2004). 
Verktygen som principalen – i detta fall VC-bolaget - har till sin hjälp, är due diligence samt 
de styrelserepresentanter som agerar som agenter för VC-bolaget i portföljföretagets styrelse. 
Det är detta som är grunden i principal- och agentteorin; en investerare, kallad principalen, 
anlitar agenten att agera på vägnar av principalen, för att maximera värdet för principalen 
(Gauld, 2007). De problem som eventuellt uppstår inom denna teori, kallar man principal- och 
agentproblem. Inom denna teori befästs vikten av att VC-företag, under processen där de letar 
efter potentiella investeringsobjekt, måste förhålla sig till att entreprenören kanske inte är helt 
uppriktig. Enligt 2003 års vinnare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till 
Alfred Nobels minne, George A. Akerlof, ger det faktum att entreprenören håller tillbaka 
information och därmed gör sig skyldig till moral hazard, inte bara upphov till en kostnad för 
att investeringen misslyckas, utan även ett inkomstbortfall för VC-bolaget (Akerlof, 1970, s. 
495). Detta bortfall är den inkomst VC-bolaget skulle ha kunnat erhålla om investeringen 
varit lyckad. En annan aspekt av informationsasymmetri är infallsvinkeln Harding (2002) 
visar i sin forskning. Harding menar att det redan från början finns ett ”informationsgap” 
mellan entreprenören och eventuella investerare, och VC-bolag agerar som agenter för resten 
av den aktuella marknaden. VC-företagen legitimerar entreprenören och ger portföljföretaget 
trovärdighet bland investerare.  Vid detta tillfälle är investerare i VC-fonden, som till exempel 
pensionsfonder och liknande, principalen i principal- och agentteorin, medan VC-företaget är 
agenten, som försöker maximera principalens värde (Harding, 2002, s. 65ff). 
 

3.5.2 Innovationsrisk 
Innovationsrisken präglar främst VC-bolag som investerar i företag som utvecklar 
högteknologiska produkter, på grund av komplexiteten i dessa projekt (Reid & Smith, 2001, s. 
17-18). Enligt författarna härstammar denna risk främst från de risker som direkt påverkar 
innovationen – exempelvis risk som avser teknologi eller olika regleringar av denna.  Risker 
som avser teknologi kan till exempel vara att produkten, när den är färdigställd, inte passar 
dess tilltänkta ändamål. Denna risk kan även härröra från det faktum att ny teknik ofta är dyr 
att utveckla och tillverka, och företaget löper då en risk att dess utvecklingskostnader för 
produkten blir högre än vad som prognostiserades, vilket således innebär att mer kapital än 
planerat måste skjutas till. Detta kan skapa ett problem för VC-bolaget, då situationen kan 
kräva att ytterligare kapital tillförs. Risken gällande regleringar av teknologi kan drabba VC-
bolag på så sätt att innovationen i portföljföretaget ”hämmas”, i de fall det tillkommer 
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regleringar avseende den teknologiska marknaden och dess produkter, enligt forskningen av 
Reid och Smith (2001). 
 

3.5.3 Affärsrisk 
Affärsrisken härstammar från marknaden som helhet. En av de risker inom denna kategori, 
som VC-bolag ställs inför, är att marknaden är osäker och det finns en hög konkurrens bland 
företagen. En stor utmaning som VC-bolaget måste bemöta, är att skapa en sammankoppling 
mellan portföljföretagets specifika strategi och produkt, samt det värde dessa ämnar utmynna 
i på sikt (Frigo & Sweeny, 2005). Den komplexa omgivningen som både VC-bolaget och dess 
portföljföretag befinner sig i, ställer krav på båda dessa parter. Å ena sidan måste 
entreprenören kunna ta vara på de möjligheter marknaden och konkurrensklimatet erbjuder, 
för att expandera företaget och utveckla produkter som möter marknaden och dess efterfrågan 
på ett tillfredställande sätt. VC-bolagen, å andra sidan, måste ha sådan förståelse och insikt i 
marknaden och den specifika branschen som portföljföretaget är verksam inom, att de kan 
hjälpa portföljföretaget att finna rätt strategi (Reid & Smith, 2001; 2003). Granskar man 
teorierna som en helhet, kan man utläsa att de huvudsakliga faktorer som påverkar 
affärsrisken är marknaden i sig, timing, tillväxtmöjligheter för företaget samt möjligheter för 

exit. Alla dessa faktorer influeras av hur marknaden och ekonomin för tillfället ser ut, och 
makromiljön som helhet är svår – för att inte säga omöjlig – för endast ett specifikt VC-bolag 
och dess portföljföretag att påverka. Om en lågkonjunktur präglar ett land, vilket är fallet i 
dessa tider, kan detta exempelvis påverka VC-bolaget på så sätt att deras exit måste skjutas 
upp under en period. VC-bolaget kan då tänkas löpa även risken att inte få den förväntade 
avkastningen, som investeringen syftade till.   
 

3.5.4 En sammanfattande bild av riskmiljön 
De teorier som avhandlas i detta kapitel, samt de risker som beskrivits i avsnitten ovan, 
möjliggör en sammanställning av en komplett riskmiljö för VC-bolagen. De faktorer som 
diskuterats existerar både inom ett mikro- och ett makroperspektiv, vilket sammanslaget 
bildar en miljö där VC-bolagen utsätts för risker både inifrån och utifrån. För att bidra till 
förståelse för detta, se figuren nedan. Bilden på nästa sida sammanfattar de risker som 
existerar i den miljö VC-bolagen befinner sig i. På nästkommande sida finns även en enkel 
förklaring till denna. 
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Figur 12. VC- samt portföljföretagens
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4. Praktisk Metod 
 

I detta kapitel förklarar vi vårt praktiska tillvägagångssätt i denna uppsats. Vi redogör för 

hur urvalet av respondenter gått till, hur den kvalitativa studien genomfördes samt hur vi 

bearbetat den data vi erhållit. Dessutom avhandlas kritik mot våra primära källor.  

 

4.1 Urval 
 
När vi valde intervjuobjekt till vår studie, utgick vi från ett antal kriterier. Tidigare i uppsatsen 
har vi avgränsat oss till svenska privata VC-bolag. Således har statliga garantier för 
företagsfinansierig uteslutits. Vi har även uteslutit affärsänglar, vilket innebär så kallat 
informellt venture capital. Vi har dessutom begränsat oss till venture capitalbolag som 
huvudsakligen är aktiva inom ett företags tre första faser, sådd-, uppstarts- och expandering. 
En del av de undersökta företagen har en viss verksamhet även under de senare faserna, 
exempelvis inom buyout, men dessa har dock sin huvudsakliga verksamhet inom de första 
faserna. Vidare har begränsat oss till VC-bolag som har en verksamhet inom Sverige, för att 
kunna utröna hur den svenska marknaden påverkats. Vissa av dessa företag har dock viss 
finansieringsaktivitet i övriga världen, men vi har dock framfört syftet med studien till dessa 
och gjort dem införstådda med att det är verksamheten på den svenska marknaden som skall 
undersökas. 
 Utifrån dessa urvalskriterier fick vi fram ungefär 20 företag, med hjälp av 
Svenska Riskkapitalföreningens databas av aktiva riskkapitalbolag. Vi har noggrant undersökt 
de företag som vi fick fram genom databassökningen, för att dessa med säkerhet skulle 
matcha våra kriterier. När vi kontaktade företagen bad vi att få prata med antingen den person 
som var VD, eller Investment Manager, för att få tillgång till den personen med mest kunskap 
om hela företaget. På grund av tidsbrist från några av de tilltänkta respondenternas sida, fick 
vi inte tillgång till alla dessa, men vi är mycket nöjda med de intervjuer vi fick till stånd. Ett 
problem vi upptäckte i ett tidigt skede var en önskan från respondenterna att vara anonyma i 
undersökningen, på grund av en rädsla för att känslig information skulle läcka ut och kunna 
skada företagens rykte. Detta på grund av att en stor del av de undersökta företagen är 
börsnoterade och således känsliga för sådant, då negativa rykten eller spekuleringar i dålig 
likviditet till exempel kan påverka deras aktiekurs. Vi fattade med anledning av detta beslutet 
att låta alla respondenter i undersökningen vara anonyma för att tillvägagångssättet skulle 
vara konsekvent genom hela undersökningsprocessen. Till viss del kan detta vara en nackdel 
för vår studie, då fördelen med en icke anonymiserad undersökning är att den tenderar att 
uppfattas som mer intressant och verkligt (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 193). Dock har man 
en mycket större möjlighet att ta vara på känsliga data vid en anonymiserad studie. Detta var 
något vi observerade vid genomförandet av intervjuerna. Respondenterna var mycket säkra i 
sina svar och upplevdes som öppna även vid känsliga frågor, då de fått informationen om att 
de skulle få vara anonyma i studien. Anonymiseringen har resulterat i fiktiva namn på 
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respondenterna i kapitel 5. Respondenterna i undersökningen var enbart män, vilket förklarar 
de fiktiva namn de fått i empirikapitlet. 
 

4.2 Utformning av intervjumallen 
 
Vid utformningen av en intervjumall bör man analysera hur man utformar och placerar 
frågorna. Enligt Holme och Solvang (1997, s. 174) bör man inte inleda en intervju med 
kontroversiella frågor, då detta kan medföra att situationen blir låst. Istället kan man börja en 
intervju med frågor av en enklare art, exempelvis rena faktafrågor, och föra in svårare frågor 
allteftersom intervjun fortskrider. Holme och Solvang (1997) menar även att man bör avsluta 
intervjun med oproblematiska frågor. När vi skapade vår intervjumall utgick vi ifrån detta, för 
att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att intervjuerna skulle bli lyckade. I det skede 
då vi skapade intervjumallen hade vi en god kännedom om de teorier som var relevanta, samt 
vad vi borde undersöka. Utifrån den kunskap vi samlat på oss tack vare teorin, skapade vi 
frågor som var starkt relaterade till de områden vi ville undersöka. Empirin kommer inte att 
presenteras i samma ordningsföljd som frågorna, dels på grund av att det skapar en något 
ostrukturerad bild och dels på grund av att vi ville samla kvalitativa respektive kvantitativa 
resultat i skilda avsnitt. Utformningen av empirin diskuteras vidare i avsnitt 4.4. 
 

4.3 Insamling av primärdata 
 
Intervjuer kan generellt sett delas upp med utgångspunkt från det svarsutrymme som 
respondenterna ges under intervjun (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 115ff). Svarsalternativen 
kan då vara helt standardiserade och således strukturerade, eller helt ostrukturerade där 
respondenten ges mer frihet till att formulera sina svar. Våra intervjuer har utgått ifrån en 
intervjumall där frågorna följt en specifik ordning och där även vissa frågor har ställts med ett 
antal svarsalternativ, och således varit strukturerade. Ett visst mått av frihet har dock 
genomsyrat vår studie, på så vis att vissa frågor varit av en mer öppen karaktär. Dock har 
dessa öppna frågor följt ramen för intervjun, vilket således innebär att de ställts i den specifika 
ordning de var ämnade att göra. De frågor i intervjumallen som är av en mer strukturerad 
karaktär har skapats utifrån teorin och utformats på ett sådant sätt att de ska underlätta vår 
analys, samt bidra till både kvalitativ och kvantitativ data. Detta för att underlätta en 
jämförelse mellan de undersökta företagen och även för att kunna koppla detta tillbaka till 
teorin. De frågor som är av en mer öppen karaktär, är utformade på ett sådant sätt att de ska 
underlätta vår analys av de delar av teorin som berör rena uppfattningar och tolkningar av 
marknadsläget, samt förutsättningarna för företagens verksamhet. Även här är frågorna 
utformade på ett sådant sätt att de ska kunna kopplas tillbaka till teorin för att sedan bekräfta 
eller förkasta denna samt skapa nya teorier, då vi använder oss av en kombination av 
deduktivt och induktivt angreppssätt.  
 Intervjuernas standardisering var, utifrån denna förklaring, relativt hög med 
undantag för de öppna frågorna. Samtliga respondenter i vår undersökning godkände 
inspelning av intervjuerna, vilket underlättade arbetet för oss. Vi kunde då vid intervjutillfället 
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koncentrera oss fullständigt på intervjun, och sedan gå tillbaka och lyssna igenom 
inspelningen för att kunna transkribera den. 
 

4.4 Bearbetning av data 
 
De data vi samlade in via våra intervjuer har vi tolkat och bearbetat för att kunna presentera i 
empiriavsnittet. Till vår hjälp under denna process hade vi inspelningarna av intervjuerna som 
vi gjort. Dessa lyssnade vi igenom väldigt noggrant för att kunna ta vara på all information 
och för att undvika att missa väsentliga detaljer som skulle kunna vara avgörande för studiens 
resultat. När vi bearbetat all information ställde vi upp den under sex underrubriker; om 

företaget, bransch och stadier, finansiella aspekter, förändringar i investeringsprocessen, 

företagets syn på risk samt framtidsutsikter. Denna uppställning syftar till att skapa en bra och 
lättöverskådlig struktur där läsaren enkelt kan jämföra empiriavsnittet med den teoretiska 
referensramen. Anledningen till att empirin inte är uppställd i samma ordningsföljd som 
intervjumallen, är på grund av att denna inte helt och hållet följer en logisk ordning. Orsaken 
till ordningen på frågorna i intervjumallen, diskuterades i avsnitt 4.2 ovan. 
 Vid bearbetningen av de data vi samlat in, upplevde vi ett problem med de svar 
vi strävat efter att kunna kvantifiera. Detta visade sig vara svårare än vi hade väntat oss, då 
respondenterna i undersökningen inte alltid kunna rangordna svarsalternativen på de frågor 
där vi strävat efter en rangordning. Detta gick dock förhållandevis bra, och vi fick en andel 
kvantitativa data som fungerat som ett komplement till all kvalitativ data vi samlat in och 
bearbetat. 
 

4.5 Access 
 
Samtliga intervjuer i denna studie har skett via telefon. Samtliga respondenter fick tillgång till 
intervjumallen samt ett följebrev där studien presenterades, innan intervjutillfället. 
Intervjuerna tog i genomsnitt 30 minuter att genomföra, men detta varierade självklart mellan 
de olika intervjuerna. En anledning till att intervjuerna inte tog särskilt lång tid i anspråk, var 
att samtliga respondenter hade fått se intervjumallen i förväg och således kunnat förbereda 
sig.  Trots detta inledde vi varje intervju med en kort förklaring om syftet med studien. 
Samtliga respondenter är anonymiserade i studien, något som vi upplevt som en klar fördel då 
detta kan ha påverkat studien positivt genom den öppenhet som anonymisering automatiskt 
medför. Vi har genomgående intervjuat personer med djup insikt om sitt yrke och vi anser att 
det som sades under intervjuerna var av god giltighet.  
 

4.6 Kritik mot primära källor 
 
Genomgående under processen med intervjuerna, har vi haft en känsla av att respondenterna 
varit ärliga och öppna med sina svar. Samtliga respondenter hade avsatt tid för 
intervjutillfället och upplevdes inte som stressade. Vi har under studiens gång lagt märke till 
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att det finns ett stort intresse bland dessa företag att berätta om hur deras respektive 
verksamhet påverkats av finanskrisen, samt vilka följder detta har fått för det specifika 
företaget. Eftersom vi intervjuat personer som innehar poster så som VD och Investment 
Manager, har vi upplevt att dessa personer har god kännedom om marknaden och om deras 
respektive verksamhet. Det faktum att dessa personer har en gedigen överblick gällande 
företaget, har enligt oss bidragit till att svaren i allra högsta grad är giltiga och värdefulla.  
 Självklart finns en risk vid insamlingen av primärdata, som kan härröras från att 
respondenterna kan ha uppfattat en fråga fel eller att vi som författare har tolkat 
respondenternas svar på ett felaktigt sätt. Eftersom vi använt oss av en diktafon vid varje 
intervju, samt transkriberat intervjuerna efteråt, anser vi dock att denna risk inte är 
överhängande. I de fall vi inte förstått ett svar från en respondent, har vi bett dem utveckla 
svaret på ett sådant vis att vi förstått innebörden. Vid de fall respondenterna inte har förstått 
våra frågor, har vi utvecklat dessa på ett sådant sätt att respondenten förstått vad vi menat och 
kunnat svara på frågan.  
 Vi upplever att det kan finnas en risk vid en icke anonymiserad studie, då denna 
skulle kunna ge upphov till att de undersökta VC-bolagen vid intervjutillfället vill lyfta fram 
sin verksamhet på ett positivt sätt trots att verkligheten kanske inte är alltför positiv. Eftersom 
vår studie är anonymiserad har vi minimerat denna risk och respondenterna har kunnat tala 
öppet om sina svårigheter och sina tolkningar av den situation som finanskrisen medfört. 
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5. Empiri 
 

I detta kapitel presenteras resultatet av de intervjuer vi genomfört. Syftet med kapitlet är att 

ge läsaren en överskådlig bild av det resultat vi kommit fram till. I föregående avsnitt ges en 

grundlig förklaring till hur vi gått tillväga vid insamling och bearbetning av data. Där 

presenteras även de kriterier vi utgick ifrån när vi letade efter respondenter till 

undersökningen. Empiriavsnittet är uppdelat i sex underrubriker, för att underlätta för 

läsaren vid jämförelse av teorin och empirin. Varje del i empiriavsnittet inleds med en kort 

beskrivning av det undersökta företaget, dock med en viss begränsning eftersom våra 

respondenter är anonyma. Avslutningsvis i detta kapitel finns en sammanfattning av de 

kvantitativa data vi samlat in, där läsaren får en helhetsbild av dessa med tillhörande 

förklarande figurer. Syftet med detta upplägg är att även få in den kvantitativa delen av 

undersökningen i empirin, då intervjuerna till största delen resulterade i kvalitativa resultat. 

 

5.1 Företag A 
 

”jag tror att man kommer sig upp ur träsket… det tror jag verkligen!” 
 Investment Manager för Företag A, maj 2009 

 

5.1.1 Om företaget 
Företag A är ett väletablerat företag inom riskkapitalbranschen inom Sverige. Företaget 
arbetar aktivt med utveckling av sina portföljföretag under 3-5 år för att sedan, när tiden är 
mogen, realisera innehavet via en börsnotering (IPO) eller en försäljning (trade sale). 
Företaget arbetar aktivt för att maximera sina aktieägares avkastning och investerar därför i 
olika branscher med syftet att skapa en väl diversifierad portfölj med en minimerad risk. 
Huvudsakligen investerar företaget inom Life Science och internetteknologi. Ett av deras 
huvudsakliga investeringsmål är att deras insats ska ge ett betydelsefullt ägarinflytande, där 
personer från företaget på en operativ nivå arbetar med att utveckla portföljföretaget. Vid en 
investering tillför företag A vanligtvis mellan 1 och 25 miljoner SEK till portföljföretaget. 
 

5.1.2 Bransch och stadier 
Företag A investerar, som tidigare nämnts, vanligtvis inom Life Science och 
internetteknologi. Detta är inte något som förändrats till följd av finanskrisen, snarare är det så 
att företaget fortsättningsvis strävar efter att hålla sin portfölj diversifierad inom dessa 
branscher för att minska risken vid investeringarna. Anders menar att Life Science och 
internetteknologi är två branscher med många delsegment vilket möjliggör en god 
riskspridning. Företaget går vanligtvis in i de två första faserna vid investeringar, det vill säga 
sådd- och uppstartsfasen. Förutom detta har Företag A även två helägda portföljfbolag som 
nått ett moget utvecklingsstadium. Detta komplement har tillförts på grund av att företaget vill 
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väga upp risken som är sammankopplad med investeringar i de tidiga faserna. De två helägda 
bolagen genererar positiva kassaflöden som således fungerar som ett skydd mot negativa 
kassaflöden från de nya portföljföretagen som befinner sig i kritiska faser. Företaget har även 
planer på att förvärva ytterligare ett bolag, vilket de kan äga till 100 %. Detta hävdar de ej är 
till följd av finanskrisen, utan detta arbete med att förvärva eller behålla mogna bolag startade 
redan under 2003.  Anders förklarar: ”… det blir mer liksom, något helt annat, för att väga 

upp risken med de tidiga investeringarna”. 
 

5.1.3 Finansiella aspekter 
Vad gäller Företag A’s resurser i form av fonder och kapital, har dessa bibehållits på en 
konstant nivå trots den rådande finanskrisen. Anders jämförde de resurser företaget har idag 
med resurserna under första kvartalet 2008, det vill säga innan finanskrisen bröt ut, och 
hävdar att dessa är oförändrade. Detta beror, enligt Anders, till stor del på att företaget inte 
äger fonder i någon stor utsträckning, utan istället återinvesterar kapital som de får vid exit, i 
lämpliga investeringsobjekt. När vi talar om företagets avkastningskrav och huruvida dessa 
har förändrats till följd av finanskrisen säger Anders: ”nej… det är ju mer långsiktigt. Men det 

är oförändrat”. Med detta menar Anders att de kortsiktiga avkastningskraven är oförändrade, 
eftersom bolaget ämnar engagera sig i sina portföljföretag under en relativt lång tid, och då 
påverkas inte de långsiktiga avkastningskraven på grund av en - i hans mening - relativt 
kortsiktig kris i ekonomin. Anders hävdar att företagets genomsnittliga investeringsbelopp per 
investeringsobjekt inte heller har förändrats något på grund av finanskrisen, utan att de 
fortfarande går in med minst 1 och maximalt 25 miljoner SEK, under portföljföretagets hela 
livstid. 
 

5.1.4 Förändringar i investeringsprocessen 
När vi diskuterade de viktigaste kriterierna för att Företag A ska investera i ett portföljföretag, 
så hävdade Anders att det var svårt att svara på. ”Man bedömer ju någon slags helhet… men 

alltså, det vi tittar först på det är nog bransch och affärsidé”, säger Anders. Han hävdar att 
man, efter att ha utrett huruvida det tilltänkta portföljföretaget uppfyller de kriterierna, snabbt 
kan bestämma sig för om det är något att satsa på. Anders säger ”då kan man snabbt 

bestämma sig för om det är något vi tycker att vi begriper och tror på. Är det fel bransch, så 

är det väl kanske över huvud taget inte något vi ska hålla på med…”. Företag A kan då på ett 
enklare sätt sålla bort företag som inte passar deras portfölj.  
 Anders menar att marknads- och konjunkturläget inte alls är något som företaget 
beaktar när de planerar en investering. Vad gäller risk och avkastning anser Anders att det är 
”trubbiga” begrepp och företaget förlitar sig därför inte på förväntad avkastning och risk för 
ett specifikt investeringsobjekt, utan ser istället till hur branschen som helhet ser ut vad gäller 
avkastning och tillväxt. Om branschen som det tilltänkta portföljföretaget är aktiv inom 
generellt sett har en hög tillväxt, så är detta ett gott tecken, säger Anders. Dock medför detta 
att investeringar inom dessa branscher ofta innebär en hög risk, tillägger han. Anders menar 
att investeringskriterierna för Företag A inte har förändrats något i samband med finanskrisen, 
utan att det fortfarande är branschen och affärsplanen som är det viktigaste. Dock har 
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företaget just nu stopp för nya investeringar och fokuserar istället på följdinvesteringar i sina 
portföljföretag. Vad gäller företagets due diligence av ett tilltänkt portföljföretag, har denna 
inte blivit grundligare till följd av finanskrisen. Anders hävdar att detta alltid varit något som 
företaget arbetat hårt med. En del av investeringsprocessen som dock förändrats till följd av 
finanskrisen, är den värdeskapande processen. Ander säger: ”man vrider och vänder på fler 

saker i bolaget för att skapa ett större värde och tillväxt”. När vi talar om företagets exit-
strategier berättar Anders att de har märkt av en förändring även där. Han säger: ”strategin 

kanske inte har ändrats, men eftersom vi har bristande likviditet och det är svårt rent allmänt, 

så är man ju förstås mer kortsiktig”. Med detta menar Anders att Företag A är mer benägna 
att avyttra portföljföretag de egentligen har för avsikt att behålla, på grund av den situation 
som råder på marknaden. Han hävdar att företaget i princip tvingas till att avyttra bolag på 
grund av finanskrisen och den likviditetsbrist företaget upplevt som en följd av denna. På 
frågan om i hur stor utsträckning planerade avyttringar av portföljföretag har skjutits upp till 
följd av finanskrisen, svarar Anders att det finns svårigheter även där, han säger: ”vi har två 

bolag som just nu är noterade på aktietorget, men det är stora poster och det är inget som är 

särskilt lättsålt. Så till viss del kan man säga att vi är påverkade på det viset”. Detta innebär 
alltså att även om företaget vill - eller blir tvungna att - avyttra portföljbolag, så är det inte 
säkert att de blir sålda. Av den anledningen har inga planerade avyttringar skjutits upp, utan 
det är snarare så att Företag A har blivit mer benägna att avyttra portföljföretag, dock med 
svårigheter att få dessa sålda. 
 

5.1.5 Företagets syn på risk 
Anders menar, när vi diskuterar företagets syn på risk, att det är många risker som Företag A 
måste ta hänsyn till. Han hävdar dock att den absolut mest överhängande risken är 
innovationsrisken. ”Vi har ju många utvecklingsprojekt och en stor risk med dem är att när 

de är klara, så är det något annat som efterfrågas på marknaden”, säger Anders. Han menar 
också att det kan finnas en risk med att man valt fel företag att investera i, redan från början. 
Dessutom spelar timingen en stor roll, vilket gör att de riskklasser Företag A ser allvarligast 
på är inom kategorierna innovations- respektive affärsrisk. Riskläget har inte förändrats något 
i samband med finanskrisen, risker är något företaget konstant beaktar och måste ta hänsyn 
till. Vad gäller informationsasymmetri och den risk detta medför, så menar Anders att Företag 
A redan från början är medvetna om att detta kan uppstå. Han säger: ”till viss del är det ju så 

att entreprenören håller tillbaka information, men det vet vi ju redan om på något vis”. Han 
hävdar även att detta är något som kan vara till Företag A’s fördel, vid de fall de har ett 
informationsövertag, istället för entreprenören.  
 När vi diskuterade syndikeringsfinansiering, hävdade Anders att detta inte är 
något de använder sig av för att minimera risken med en investering. Företag A använder sig 
av denna strategi i väldigt liten utsträckning och denna form av finansiering är inget de har 
lagt större vikt vid i samband med lågkonjunkturen.  
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5.1.6 Framtidsutsikter 
Vad gäller den förväntade allokeringen av kapital för Företag A, berättar Anders att företaget 
har infört ett stopp för nya investeringar. De investeringar de fokuserar på i nuläget är 
följdinvesteringar i de företag de redan har i sin portfölj. Han berättar att företaget även har 
några mogna bolag i sin portfölj, vilka inte har lika stort behov av nytt kapital som de 
portföljföretagen som befinner sig i någon av de tidiga faserna (sådd-, uppstarts- och 
expansionsfasen). Anders menar att det är just i de nyare bolagen dessa följdinvesteringar 
kommer att göras under de närmsta två åren. Vad gäller utsikterna för de kommande fem åren, 
så berättar han att företaget strävar efter att ha genomfört ett buyoutförvärv inom den 
tidsramen. Han tror även att företaget kommer att ha börjat allokera kapital till nya objekt 
inom fem år, vilka troligtvis kommer att göras inom företag som befinner sig i sådd- och 
uppstartsfaserna. 
 När vi talar om hur venture capitalbranschen påverkats generellt sett av 
finanskrisen, svarar Anders att det är en svår fråga eftersom det finns så många delar av 
branschen. Han nämner exempelvis de företag som är aktiva inom buyoutfasen och deras 
problem med höga belåningar. Han syftar då på de företag som inte enbart sysslar med 
venture capital. När det gäller rena VC-bolag, säger han: ”en effekt av finanskrisen är ju att 

många bra idéer kanske går under, på grund av att de inte hittar finansiering”. Dock tror 
Anders att framtidsutsikterna för branschen inom de kommande två åren är goda och att det 
finns bra möjligheter för branschen att återhämta sig. Vad gäller utsikterna på fem år är han 
väldigt säker på att marknaden ska ha vänt. ”Det vänder nog rätt så snart. Jag tror att man 

kommer sig upp ur träsket… om fem år? Ja, det tror jag verkligen”, avslutar han. 
 
 

5.2 Företag B 
 

”vi frågar oss: kan den här affären tjäna pengar här och nu?” 
Grundare och partner Företag B, maj 2009 

 

5.2.1 Om företaget 
Företag B är ett relativt ungt företag inom venture capitalbranschen, som har specialiserat sig 
inom de tidigare faserna, det vill säga sådd- och uppstartsfasen. Företaget investerar främst 
inom internetbranschen och deras genomsnittliga investeringsbelopp ligger på 0,5 miljoner 
SEK, och maximalt investeringsbelopp är 4 miljoner SEK. Företaget har en långsiktig 
investeringshorisont och eftersom de är relativt unga, har företaget inga planerade avyttringar 
inom de närmsta åren. De räknar med en tidshorisont på sju till åtta år för varje projekt och 
har därmed många år kvar till första planerade avyttring. Företag B arbetar mycket aktivt med 
sina portföljföretag och är med i den operativa driften av företagen. 
 



 

 
 51 

 THE VENTURE ADVENTURE – EN STUDIE I HUR SVENSKA VENTURE CAPITALBOLAG PÅVERKAS AV FINANSKRISEN 

BARDAL & ERIKSSON 

5.2.2 Bransch och stadier 
Som nämnts tidigare, investerar företag B främst inom internetbranschen och i olika projekt 
som använder internet som plattform, både inom segmenten business-to-consumer respektive 
business-to-business. Björn förklarar att anledningen till att företaget har specialiserat sig 
inom denna bransch, är på grund av att de har god kunskap om just detta område. ”Vi har valt 

att inte diversifiera oss i så hög grad, utan ville hellre specialisera oss på den här 

branschen”, tillägger han. Företaget investerar inom de två första faserna i ett portföljföretags 
livstid och de tillför både kapital och kompetens. Företagets branschspecifikationer har inte 
förändrats till följd av finanskrisen, Däremot har företag B börjat leta efter projekt som har 
kommit längre i utvecklingen än de gjorde tidigare, exempelvis inom expansionsfasen, 
tillägger Björn. 
 

5.2.3 Finansiella aspekter 
När vi diskuterar hur företag B’s resurser har minskat till följd av finanskrisen, berättar Björn 
att företaget inte har några fonder, utan istället baserar investeringarna på eget kapital. ”Vi 

jobbar mer som ett rent investmentbolag”, förklarar Björn. Av denna anledning har inte det 
kapital de förvaltar minskat. Björn tillägger att det dock är svårare att skaffa nytt kapital för 
att finansiera nya investeringar, till följd av finanskrisen. Vid frågan om företagets 
avkastningskrav förändrats, förklarar Björn att de formella avkastningskraven inte förändrats, 
men vad gäller de informella kraven så har det skett en förändring. ”De formella kraven är 

samma, fast man inte alltid följer dem i full utsträckning… istället ser man lite mellan 

fingrarna om man gillar ett case”, tillägger Björn med ett skratt. Det genomsnittliga 
investeringsbeloppet för företag B, har inte förändrats. Det är fortfarande 0,5 miljoner och 
maximibeloppet för en investering är fyra miljoner. 
 

5.2.4 Förändringar i investeringsprocessen 
När vi diskuterar vilka investeringskriterier som företag B har, svarar Björn att de avsevärt 
viktigaste kriterierna är portföljföretagets ledning och deras kompetens. I andra hand kommer 
risk och den förväntade avkastningen av investeringen. Detta är inte något som förändrats 
med anledning av finanskrisen, utan detta är fortfarande de viktigaste kriterierna för att ett 
investering ska genomföras.  
 Vad gäller företagets utredning av tilltänkta portföljföretag, bekräftar Björn att 
denna blivit grundligare till följd av finanskrisen. Han förklarar: ”På grund av mindre 

konkurrens om de goda projekten som finns, kan man nu göra en mer noggrann due 

diligence”. Han tillägger att marknaden svalnat på grund av likviditetsbrist och att detta leder 
till att de företag som har kapital för att investera, kan ta längre tid på sig att utföra grundliga 
utredningar av det tilltänkta portföljföretaget och marknaden. Detta anser företag B vara 
positivt, då det minskar risken för investeringen, vilket samspelar väl med det faktum att 
företaget anser risk och avkastning vara ett av de viktigaste kriterierna för en investering. 
 Vid frågan om företagets involverar sig mer i den värdeskapande processen nu, 
jämfört med innan finanskrisen, svarar Björn att så inte är fallet. Björn är dock tydlig med att 
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understryka att företag B’s involverande i just denna process, alltid varit starkt. Därför ser 
företaget ingen anledning till att utöka denna. 
 När vi diskuterar företagets strategi när det gäller exit-fasen, förklarar Björn att 
denna strategi inte har förändrats. ”Men att man måste ha en längre horisont när det gäller 

investeringar nu. VC-branschen kräver mer uthållighet nu eftersom det är svårt att avyttra 

portföljföretag i dagsläget”, säger han. Björn klargör dock att deras strategi redan från början 
har varit att ha en lång investeringshorisont, och att företaget i dagsläget inte har några 
planerade avyttringar. Således har inte avyttringen av portföljföretag skjutits upp till följd av 
finanskrisen.  
 

5.2.5 Företagets syn på risk 
Björn tycker det är svårt att rangordna vilken typ av risk ser allvarligast på och att det varierar 
beroende på vilken typ av projekt det handlar om. Efter att ha tänkt genom frågan menar han 
att agentrisken är väldigt allvarlig och förklarar: ”generellt skulle jag säga att risken med 

entreprenören är störst, men det behöver inte alls vara så i de enskilda fallen.” Björn berättar 
att företag B även blivit mycket mer medvetna om makroklimatet och affärsriskerna, och 
Björn berättar att de nu resonerar på följande sätt: ”kan den här affären tjäna pengar här och 

nu? Förut kunde vi vara mer beredda på att investera mer i förväntat värde och att ha en lång 

plan, han tillägger: ”sådana affärer har lägre attraktivitet i dag. Man vill på något sätt ha en 

affär där man kan börja tjäna pengar från första dag”. Således ser sig företaget nu om efter 
portföljbolag som kan generera ett stabilt kassaflöde redan i ett tidigt skede. Detta är en stor 
förändring till följd av finanskrisen, menar Björn. Han berättar även att företaget har börjat 
leta efter projekt och företag som kommit längre i utvecklingen, i större utsträckning än de 
gjorde tidigare. ”Vi tittar mer efter företag inom uppstartsfasen, som börjat generera intäkter, 

istället för rena såddcase”, förklarar Björn, och tillägger att detta är ett aktivt val för att 
minska risken och göra investeringen säkrare. 
 Vad gäller informationsasymmetri kan Björn berätta att denna upplevs på flera 
sätt. Ibland kan entreprenören ha mer kunskap om branschen och produktens potential än vad 
VC-bolaget har och det kan leda till att företag B inte vågar investera i produkten även om 
den generella risken är begränsad. Företaget investerar hellre i branscher där de faktiskt har ett 
informationsövertag, men även där kan problem med informationsasymmetri uppstå. Björn 
berättar att det ofta har hänt att han har blivit uppfattad som arrogant och elitistisk, när han har 
berättat för entreprenörer att deras idé inte är genomförbar. Eftersom företag B har 
specialiserat sig inom en viss bransch, har de en gedigen kunskap inom området och detta är 
inte alltid något som accepteras av entreprenörerna. 
 När vi diskuterar syndikeringsfinansiering, berättar Björn att detta inte är något 
som företag B använder sig inte i högre grad nu, jämfört med tiden innan finanskrisen. 
Företag B använde sig inte av denna riskminimeringsmetod i särskilt stor utsträckning innan 
finanskrisen, och detta har heller inte förändrats. 
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5.2.6 Framtidsutsikter 
Vad gäller den förväntade allokeringen av kapital under de närmaste två åren, svarar Björn att 
de har för avsikt att fortsätta med sådd- och uppstartsfinansiering, men de har även planerat 
att investera inom expansionsfasen. Planen för de nästa fem åren är att fortsätta med dessa 
faser och Björn ser ingen förändring i den strategin. Som tidigare nämnts, är detta ett aktivt 
val som företag B gör för att begränsa risken, eftersom investeringar inom senare skeden 
innebär mindre risk och generellt sett mer intäkter. 
 Vad gäller branschen som helhet och hur den har blivit påverkad av finanskrisen 
och lågkonjunkturen, hävdar Björn att han tycker att företag som opererar med eget kapital 
och som sitter med likvida medel inte har blivit negativt påverkade i lika stor utsträckning 
som företag som opererar med andra tillvägagångssätt för att skaffa kapital. Vissa av de som 
har kapital nu kan även göra klipp eftersom konkurrensen har minskat och priserna på 
investeringsobjekten har gått ned. Björn är dock optimistisk på lång sikt. Om två år menar han 
att branschen fortfarande har det tufft, men att konkurrensen kommer att öka igen och 
profitabiliteten med denna, Björn är därför rätt säker på att branschen om fem år kommer att 
ha återhämtat sig och fungera som normalt igen. 
 
 
 

5.3 Företag C 
 

”… det går att plocka ut riktigt bra russin ur kakan” 
VD Företag C, maj 2009. 

 

5.3.1 Om företaget 
Företag C är ett relativt nystartat VC-bolag med fokus på handel, konsumentprodukter och  
- tjänster, samt till viss del internetteknologi. Företaget tillför aktivt kompetens och kapital till 
portföljföretag under de tre första faserna av ett företags livstid, det vill säga sådd-, uppstarts- 
och expansionsfasen. Dock är de två första faserna övervägande. Vid en investering tillför 
företag C i genomsnitt 2 miljoner SEK till portföljföretaget. Maximibeloppet vid en 
investering är 5 miljoner SEK. 
 

5.3.2 Bransch och stadier 
Företag C investerar, som nämns i beskrivningen av företaget, inom handel samt 
konsumentvaror och -tjänster. Anledningen till att företaget specialiserar sig på dessa 
branscher, är enligt Carl att de företag som rör sig inom de branscherna passar företag C’s 
portfölj. Carl förklarar: ”projekten ska ligga i linje med den strategi vi har för vår totala 

verksamhet, vilket innebär att vi sållar bort ganska mycket. Vi specialiserar ju oss inom dessa 

branscher för att vi vet att vi är duktiga på just dem”. Företaget går vanligtvis in väldigt tidigt 
i ett portföljföretags verksamhet med både kapital och kompetens, vilket innebär att de oftast 
investerar inom sådd- och uppstartsfaserna. Dock finns det fall då de även investerar inom ett 
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företags expansionsfas, vid de fall det kan anses lämpligt efter en noggrann övervägning från 
företag C. Enligt Carl har företaget inte börjat undersöka andra branscher, snarare är det så att 
de blivit mer noggranna med att hålla sig inom de branscher de vet att de har kunskap om. 
Carl beskriver det på detta vis: ”vi har ju många projekt på bordet som är jättebra och som 

har stora tillväxtmöjligheter, men som inte är vår grej – och då gör vi det inte! Det tror jag 

att vi blivit mycket mer noggranna med nu, än vad vi var tidigare”.  

 

5.3.3 Finansiella aspekter 
När vi diskuterar företag C’s resurser, förklarar Carl: ”vi har en situation där vi – till skillnad 

från många andra – inte har någon stor portfölj, utan istället en kassa”. Han förklarar att det 
aktierelaterade innehav företaget haft, självklart har minskat, men idag har företaget en 
noggrann förvaltning som inte är baserad på fonder i särskilt stor utsträckning. Carl säger: 
”initialt så har ju allt minskat till följd av finanskrisen, men inte sedan vi aktivt började jobba 

med förvaltningen av kapitalet. Det är ju möjligen det faktum att räntorna gått ned, som 

påverkat oss – och då är det ju klart att det blir dålig avkastning”. Eftersom företaget är 
relativt nytt på marknaden samt har en förvaltning i form av en kassa istället för stora fonder, 
har inte resurserna påverkats i någon särskilt stor utsträckning. Avkastningskravet för 
investeringar har inte heller påverkats nämnvärt, enligt Carl. Han hävdar ett företag C’s 
utgångspunkt för investeringar är i just lågkonjunktur, vilket innebär att bolaget upplever att 
det är enkelt att göra goda affärer i detta läge. Carl förklarar att de dock har förståelse för att 
bolagets portföljföretag möter en hård marknad i samband med lågkonjunkturen: ”… 

självklart möter en tuff marknad just nu, och det har vi ju förståelse för… men på lång sikt så 

skulle ju potentialen kunna vara stor för dessa bolag, så jag skulle säga att våra 

avkastningskrav är oförändrade”. Men detta menar han att den rådande finanskrisen inte 
påverkar det långsiktiga avkastningskrav företag C har, då företaget förväntar sig att krisen är 
övergående.  
 När vi frågar Carl om företag C’s genomsnittliga investeringsbelopp förändrats 
till följd av finanskrisen, svarar han att beloppet i kronor inte förändrats. Företaget investerar 
som mest 5 miljoner SEK i ett portföljföretag, och det har de fortsatt med trots 
lågkonjunkturen. Dock har företag C märkt att den ägarandel man får för ett visst belopp, 
förändrats. Detta har kommit som ett resultat av att värderingsprinciperna när det gäller 
företag, har ändrats. Carl förklarar: ”om man resonerar på det viset att man vill ha 20 % av 

ett bolag, då behöver man ju faktiskt inte sätta in ett jättestort belopp… då är det snarare så 

att vi hellre tar 40 % i ett bra bolag, än 20 %... om vi får det för samma pris”. Carl menar att 
företag C har märkt att branschen fått en sundare syn på värderingar, till följd av finanskrisen, 
och att marknaden gått från ett läge där företagsvärderingar till stor del innehöll luft, till att 
marknaden nu är mer realistisk och kritisk till allt för höga värderingar av företag. ”Det där 

är ju förstås jättejobbigt för innovatörerna och entreprenörerna”, tillägger Carl. 
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5.3.4 Förändringar i investeringsprocessen 
 
Företag C är, som tidigare nämnts, relativt nya i venture capitalbranschen. Trots detta har de, 
enligt Carl, upplevt en förändring i de investeringskriterier de har. Innan finanskrisen var de 
överlägset viktigaste kriterierna ett tilltänkt portföljbolag skulle uppfylla som följer; 
portföljföretagets ledning och entreprenörens personlighet, bransch och produkt/teknologi. 
Carl berättar att företaget även ser till att investera i bolag som befinner sig inom Sveriges 
gränser, med anledning av att det är viktigt för VC-bolaget att ha god kännedom om 
marknaden – och det har de om den svenska marknaden. Carl hävdar att den skillnad i 
investeringskriterier som företaget upplevt, är att den rådande situationen i ekonomin kräver 
att företag C är mer uppmärksamma på huruvida det tilltänkta portföljföretagets verksamhet 
befinner sig inom ramarna för företag C’s strategi och branschspecifikationer. Carl förklarar 
att de blivit mer noggranna på att sålla bort projekt och företag som inte befinner sig inom de 
branscher de vanligtvis investerar i, på grund av att de vill säkerställa att de verkligen har 
kunskap om den specifika branschen. Carl säger: ”i goda tider så tror man att alla projekt är 

bra och man kan gå in i lite vad som helst… men så är det inte nu”. Han hävdar dock att de 
fortfarande ser till att projektet uppfyller de grundläggande kriterier de hade redan innan 
finanskrisen, men att de således blivit mer grundliga vad gäller utredningen av företaget innan 
en investering sker.  
 Vad gäller företagets due diligence av tilltänkta portföljföretag, så säger Carl att 
de har en grundlig modell för utvärderingar. Detta är dock något som företaget arbetar hårdare 
med nu, för att försäkra sig om att det tilltänkta portföljbolaget kan generera ett stabilt 
kassaflöde. Han förklarar: ”i bästa fall så går det att hitta ett sätt att testa affärsmodeller på 

en mindre marknad. Kan man göra det, då har man i princip gjort en praktisk due diligence”. 

Carl tillägger att det i goda tider finns mer optimism på marknaden, vilket gör att företag 
kanske inte tar sig den tid som egentligen behövs, för att undersöka ett tilltänkt portföljföretag 
innan en investering kommer till stånd. Företag C har således arbetat fram en strategi som 
innebär att de, i de fall det är möjligt, testar hur ett projekt fungerar på en mindre marknad för 
att undersöka om de kan generera den andel intäkter från riktiga kunder som krävs för att 
projektet och företaget ska bli framgångsrikt. ”Detta gjordes inte för ett par år sedan”, 

tillägger Carl. Vad gäller marknads- och konjunkturläget, hävdar Carl att företaget inte 
använder sig av detta kriterium vid en investering, eftersom läget i ekonomin är det samma 
för alla aktörer. 
 Den del av investeringsprocessen som handlar om värdeskapande aktiviteter har 
inte förändrats i särskilt stor utsträckning, enligt Carl. Han förklarar: ”eftersom vi går in så 

tidigt i företagen så är det ju en stor del av vårt arbete redan då”. Han tillägger dock att de 
lägger mer tid på kapitalanskaffning och likviditetsberäkningar för portföljföretaget nu, i 
jämförelse med tiden innan finanskrisen. Företag C har även märkt att krisen i sig kräver att 
man som VC-bolag måste lägga ned mer tid på portföljföretagets verksamhet och det 
operativa arbetet i denna. ”Vi bygger ju ett värde genom att bygga en bra verksamhet. Man 

kan ju inte bygga ett värde bara genom att göra en Power Point-presentation och en bra 

logga… det fungerar inte så”, säger han  
 När vi talar om företagets exit-strategi, så hävdar Carl att denna inte förändrats 
till följd av finanskrisen. Han förklarar att företag C’s strategi att äga en andel i ett 
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portföljföretag under en relativt lång tid, och därför krävs det att man har mer tålamod nu när 
det är lågkonjunktur. ”Finanskrisen har medfört att man måste ha större tålamod – och vad 

jag menar med det är att man som finansiär måste ha mer uthållighet i de projekt man går in 

i, vilket innebär att om man gör en investering så måste man kunna vara beredd på att ta 

konsekvenser”. Han tillägger att han med konsekvenser syftar på följdinvesteringar, som kan 
behövas i portföljföretag som inte möter de finansiella mål man strävat efter. Carl 
understryker även det han tidigare nämnt, att företaget är mer noggranna med vilka bolag de 
investerar i nu, eftersom de vet att de kommer att ha innehavet under en lång tid. Vad gäller 
planerade avyttringar har företag C inga sådana för tillfället, och därför kan Carl heller inte 
säga att de påverkats nämnvärt av finanskrisen vid avyttringar av bolag. 
 

5.3.5 Företagets syn på risk 
När vi diskuterar företagets syn på risk, samt vilken risk de anser vara överhängande, 
förklarar Carl: ”innan vi gör en investering så måste vi göra vår hemläxa, då måste man 

fundera på vilka av riskerna som man kan försöka säkerställa och undvika”. Carl menar att 
innovations- och affärsrisken går att undvika, genom att ta reda på hur marknaden ser ut och 
säkerställa att det faktiskt finns en efterfrågan på en viss produkt eller tjänst. Sedan anser 
företag C att det även viktigt att, som Carl tidigare poängterat, hitta affärsmodeller som går att 
testa i liten skala innan de lanseras på marknaden. Detta för att försäkra sig om att det finns en 
efterfrågan och att man får den andel av intäkter från kunder som man strävar efter, och på så 
sätt minska risken i investeringen. Carl anser att agentrisken är den svåraste riskklassen för 
VC-bolag. Han förklarar det på följande vis: ”den är väldigt svår på grund av att den 

påverkar såna saker som inte alls går att förutse… det kan vara såna små saker som att folk 

skiljer sig eller blir sjuka eller så händer det andra saker”. Vid frågan om riskläget för 
företaget har förändrats till följd av finanskrisen, hävdar Anders att så har skett. Carl förklarar 
att den största förändringen har skett inom frågan om värderingar av bolag. ”Förväntningar 

på vad bolag presterar och vad bolag är värda har ändrats väldigt mycket under det senaste 

året… väldigt mycket. Och det här har ju inte alla fattat, vilket kan innebära att man får 

väldigt konstiga diskussioner med portföljföretagen”, förklarar han. Han tillägger även att om 
man får dessa diskussioner i ett tidigt skede, så är det lättare att lösa de konflikter som kan 
uppstå mellan portföljföretaget och företag C, än om dessa problem uppkommer i ett senare 
skede. Han menar att den största risken även nu under finanskrisen, till följd av detta, är 
agentrisken. Han förklarar också att det råder skilda meningar mellan VC-bolag och 
entreprenörer, gällande vad bolag är värda och hur stort belopp man egentligen kan tillföra. 
En annan risk som företag C ser allvarligare på till följd av finanskrisen, är den typ av risk 
som härrörs från kapitalmarknaden. Carl förklarar: ”den är så mycket mer försiktig nu än vad 

den var… och det är ju den stora risken för att entreprenörsprojekt som är kapitalberoende. 

När vi räknar på kapitalanskaffning och sådant på projekt, så måste ju vi se att vi kan 

generera ett kassaflöde”. Vidare berättar han att det finns en stor risk i att kapitalanskaffning 
inte kommer på plats, eller förskjuts, på grund av finanskrisen. ”… det går inte att komma 

med glada kalkyler och få in jättemycket pengar idag, det går inte”, tillägger han. 
 Vad gäller informationsasymmetri, så kan detta kopplas samman med det 
faktum att värderingsprinciperna har förändrats. ”Vi har gått från ett läge där det var mycket 
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luft i värderingarna, och alla tyckte att det var bra, till att man kanske gått tillbaka till en 

realitet som kanske till och med drar åt andra hållet och undervärderar idéer”, anser Carl. 
Han hävdar att informationsasymmetri är en möjlighet lika mycket som ett problem. Carl 
anser att ett VC-bolag tillför så mycket mer än bara kapital, och detta kräver att man redan 
från början måste vara överens med portföljföretaget om hur det operativa arbetet ska skötas, 
för att undvika agentrisk och informationsasymmetri, samt de konflikter som hör dessa till. 
 

5.3.6 Framtidsutsikter 
Vad gäller den förväntade allokeringen av kapital under de kommande två respektive fem 
åren, svarar Carl att företag C kommer att allokera kapitalet inom sådd- och uppstartsfaserna 
under de kommande två åren. På fem års sikt planerar företaget att genomföra 
följdinvesteringar inom senare faser av deras portföljbolags utveckling och även fortsätta med 
nyinvesteringarna inom de två första faserna.  
 Carl pratar mycket om hur hela venture capitalbranschen påverkats av 
finanskrisen och lågkonjunkturen, och om hur alla riskkapitalister med portföljer ser över sina 
innehav i dessa tider. Han diskuterar även storbankerna och det faktum att kriterierna för 
utlåning har blivit mycket hårdare, vilket medför att många entreprenörer vänder sig till 
riskkapitalbranschen istället för till bankerna. Detta i kombination med att det råder skilda 
meningar om vad ett företag är värt idag, jämfört med för några år sedan, skapar en svår 
situation. ”När dörren till banken är stängd, så blir det ju inte lättare för 

riskkapitalbranschen direkt. Bankerna måste ju tillfriskna och vakna… det tror jag är 

jätteviktigt”, tillägger han.  
 Angående branschens situation på två års sikt, säger Anders att företag C 
kommer att fokusera mycket på de innehav de har, vilket han även antar att andra bolag inom 
branschen kommer att göra. Även om företag C inte upplever något problem med minskade 
fonder, så upplever företag C att man nu bör analysera marknaden ordentligt. ”Den här krisen 

har gjort att man ser om sitt hus på ett sätt man inte gjort förut”, förklarar han. Carl hävdar 
bestämt att han tycker att det ”gärna får vara lite lågkonjunktur i sex månader till… så 

kanske man kommer till sans och börjar inse att man kanske inte ska gå in med 100 miljoner i 

företag som inte kommit så långt, utan att man kanske ska värdera det på ett mer realistiskt 

sätt…”. Han är övertygad om att det kommer att vara hårda tider för alla inom venture 
capitalbranschen under ett år framöver, men att det går att finna goda projekt även under 
denna tid, ”det går att plocka ut riktigt bra russin ur kakan”, säger han.  
 På fem års sikt tror Carl att marknaden kommer att befinna sig i ett likadant läge 
som det var i innan finanskrisen bröt ut. Han jämför med tidigare kriser i den svenska 
ekonomin, såsom ”IT-bubblan” i början på 2000-talet och den ekonomiska krisen i början på 
1990-talet. Med en viss cynism säger Carl: ”det är klart att det kommer att bli likadant igen! 

Om det händer om fem år det vet jag inte… men just nu är vi ju i en nedåtgående trend, och 

botten har vi nog inte sett än”. Vidare säger Carl att han tror att det vi upplever nu är en 
naturlig avsvalkning av marknaden, som har varit lite för het under de senaste åren. Med 
värderingar som mestadels är uppbyggda på luft, för höga förväntningar gällande framtida 
omsättning och kassaflöden för portföljföretagen samt en överoptimism på marknaden, 
kommer förr eller senare en explosion av den bubbla som byggts upp. Carl säger: ”sådana 
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här kriser kommer ju alltid för att luften måste pysa ut ur systemet… och man får komma ihåg 

att riskkapitalisterna för inte alls längesedan tjänade väldigt mycket pengar”. Han ser dock 
stora möjligheter för de bolag som faktiskt har råd att investera under lågkonjunktur, eftersom 
de kan göra väldigt goda affärer genom att investera när marknaden är så sval som den är nu, 
och sedan tjäna stora pengar på att marknaden sedan går uppåt. Angående branschens framtid, 
skrattar han och säger avslutningsvis: ”tyvärr får man vara lite cynisk, men så är det. Jag tror 

inte att vi lär oss att vi ska vara försiktiga i framtiden”.  

 

 

5.4 Företag D 
 

”risken har ju naturligtvis ökat lite, för det är klart att det finns ju större sannolikhet för en 

total härdsmälta nu än det var tidigare”. 
Partner Företag D, maj 2009. 

 

5.4.1 Om företaget 
Företag D är ett stort och väletablerat VC-bolag som främst investerar i telekom och mobila 
system. Företaget investerar helst under ett företags uppstartsfasen men går också ibland in i 
ett tidigare skede med såddfinansiering. Företagets investeringsbelopp kan variera mellan 
cirka 10 till 100 miljoner SEK. De har kontor på utvalda strategiska ställen i världen nära de 
marknader de har specialiserat sig på. 
 

5.4.2 Bransch och stadier 
Företaget investerar, som tidigare nämnts, inom telekom och mobila system. 
Investeringsteamet har en gedigen kunskap inom dessa branscher och en klar specialisering är 
tydlig. Dock har de den senare tiden börjat undersöka möjligheterna inom andra branscher för 
att bredda sin affärsplattform. Detta för att de anser sig själva inneha kunskaper som är 
applicerbara på även andra marknader än de marknader de redan är involverade i. Detta skulle 
också leda till att organisationen blir robustare och kan skapa ett större värde. David berättar 
att det är den enda möjliga ändringen i deras investeringsstruktur han kan anta händer i 
framtiden och han tillägger att de inte planerat några investeringar inom andra stadier av 
processen än tidigare. 
 

5.4.3 Finansiella aspekter 
När vi diskuterar de finansiella aspekterna av företag Ds verksamhet, verkar det först på 
David som om deras verksamhet inte har påverkats i avsevärt grad av finanskrisen. Han 
avvisar både frågan huruvida företagets fonder har minskat och huruvida deras 
avkastningskrav har ändrats något. Men eftersom intervjun fortlöper berättar han att det 
faktiskt krävs mer kapital till varje enskilt projekt nu än det gjorde innan finanskrisen. Han 
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uppskattar att de har ökat investeringsbeloppet per projekt med cirka 10 %, men att detta inte 
innebär en förändring i investeringsstrategin, utan snarare en direkt följd av finanskrisen. 
 

5.4.4 Förändringar i investeringsprocessen 
David berättar att det första företag D undersöker när de utvärderar ett nytt projekt, är vilka 
finansiella och strategiska möjligheter den specifika investeringen skulle kunna ge dem. Detta 
betyder att de måste granska produkten eller teknologin och värdera framtidsläget. David 
berättar även: ”sen är det ju otroligt viktigt att förstå att den här produkten som det här 

bolaget vill ta till marknaden har både en initial och en långsiktigt bevarande 

konkurrensfördel och är berättigad i marknaden”. Detta är företagets grundförutsättning i 
utvärderingsprocessen, när de granskar nya projekt.  
 Teamet i portföljföretaget spelar en nyckelroll i venture capital enligt David, och 
han berättar att det speciellt i tidiga skeden är mycket som beror på de iblandade personerna, 
och fortsätter med att säga: ”tittar man i senare skeden är det lättare att byta ut personer och 

det är en högre grad av professionalism i organisationen”. Han anser att detta, tillsammans 
med produkten, är den viktigaste faktorn. Den sista faktorn som David berättar om är timing. 
Han berättar att något av det svåraste med att bygga upp ett portföljföretag är att timingen 
måste anpassas till marknaden. Han säger även att det kan vara fruktansvärt svårt att bygga 
upp ett företag i den skala som krävs inom tre till fyra år, så att teknologin eller produkten kan 
nå marknaden i rätt tid.  I princip har inte detta förändrats till följd av finanskrisen, men som 
David säger; ”man kan väl säga att å ena sidan, så har väl ribban gått upp lite. Jag menar att 

tröskeln för att investera i ett bolag är högre över hela linjen.” Han fortsätter med att säga att 
han tror det finns stora möjligheter för att göra bra affärer just nu, eftersom det är så mycket 
mindre konkurrens om de goda projekten. David hävdar vidare att deras due diligence inte har 
blivit grundigare till följd av finanskrisen, men berättar vidare att deras involverande i den 
värdeskapande processen i portföljföretaget har trappats upp under det sista halvåret. Han 
berättar: ”man måste anpassa strategin och öka beredskapen. Och det innebär ju att vi måste 

spendera mer tid med att jobba med de befintliga innehaven.” 
 När vi frågar om företagets exit-strategi har ändrats något med anledning av 
finanskrisen berättar han: ”nej, det tycker jag inte. Det är mer att det slår fast att den exit-

strategi som vi har, att den är den rätta både på kort och lång sikt”. Senare berättar han att 
företaget är helt inriktade på trade sales, som enligt teorin innebär att de säljer hela sin andel 
till en tredje part. David hävdar att deras inriktning gör att de inte är så beroende av perfekt 
timing och att de har tid med att skjuta upp planerade avyttringar en viss tid och att deras 
möjligheter för exit inte försvinner om de skjuter upp deras planerade avyttringar, i väntan på 
ett bättre marknadsläge. David erkänner dock att det i dagens läge är svårt att göra bra exits 
och att det under de tre sista kvartalen i princip har varit omöjligt att göra avyttringar, men 
fortsätter med att berätta att: ”vi har ju inte i den här situationen sett något fall som vi har 

investerat i, där det liksom har helt ändrat förutsättningarna eller stört logiken i 

investeringen”. 
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5.4.5 Företagets syn på risk 
Som flera av de andra respondenterna tycker David att det är svårt att rangordna de tre olika 
risktyperna som existerar, men att affärsrisken är något de försöker undvika genom att göra en 
grundig utvärdering innan investeringen. Han berättar också om att de måste ta hänsyn till 
konkurrenssituationen på lång sikt och att det kan påverka möjligheten för exit. Dessa faktorer 
kan vi direkt koppla till affärsrisken och det är tydligt att detta är den risk företag D ser 
allvarligast på. När vi frågar om riskläget har förändrats under det senaste halvåret svarar 
David: ”risken har ju naturligtvis ökat lite, för det är klart att det finns ju större sannolikhet 

för en total härdsmälta nu än det var tidigare”. David nekar dock till att vissa typer av risk 
har blivit viktigare nu, utan det är den samlade riskbilden som har ändrats. 
 Informationsasymmetri upplevs inte i företag D som något stort problem. Det 
existerar, men det är något man måste leva med, enligt David. När det gäller 
syndikeringsfinansiering berättar David att de inte använder sig av det i verkligheten, men att 
de nu är mer positiva till det än tidigare. Han tillägger att de även är mer öppna för den 
möjligheten nu än de har varit tidigare, och han tror detta är något genomgående för 
branschen generellt.  
 

5.4.6 Framtidsutsikter 
Vad gäller företagets allokering av kapital under de kommande åren kan David berätta att de 
planerar att fortsätta i samma skede, det vill säga inom uppstartsfasen, men att de även 
funderat på att utöka verksamheten till att gälla flera branscher. Som vi har beskrivit i detta 
kapitel anser företag D att de har kompetens inom flera branscher än företaget är inriktat på 
nu, och skulle kunna skapa värde inom nya affärsområden.  
 När vi pratar om branschen generellt och Davids uppfattning om hur andra 
aktörer har blivit påverkad av den rådande krisen, svarar han att han tror att många som 
investerar i venture capital-fonder, som till exempel pensionsfonder, har haft svårt med att 
fullgöra sina förpliktelser gentemot VC-fonder och -företag eftersom de inte har råd att 
behålla sina andelar längre. Det har i sin tur lett till stor aktivitet på andrahandsmarknaden för 
venture capital-projekt, vilket har resulterat i att många VC-bolag har fått nya partners, men 
det verkar som att det har hänt i högre grad på den amerikanska marknaden än den svenska, 
berättar han. De andra två faktorerna som branschen har märkt är svårigheter med att resa 
kapital till nya fonder och projekt samt svårigheten med att göra en bra exit. På tal om att 
finna kapital till nya fonder, säger David: ”om det var svårt förut, så är det jättesvårt nu”.  
Vad gäller exit så försvåras denna av att priserna på portföljbolag är låga nu, och eftersom 
exiten avgör avkastningen på hela investeringen är det i princip omöjligt att sälja med ett bra 
resultat. David är dock säker på att de företag som är i investeringsläge nu har bättre 
förutsättningar för att producera bättre resultat. 
 På två års sikt tror David att det fortfarande kommer att vara svåra tider för 
branschen. Han spår att det kommer att ta längre tid än så, innan ekonomin vänder. Han tror 
dock att det finns tillräckligt bra entreprenörer i Sverige som startar nya projekt och det 
kommer att påverka förutsättningarna till det bättre. ”Det är klart att om fem år då har man ju 

uppfattningen att det ska vara väsentligt mycket bättre än det är nu”, berättar David och 
avslutar med: ”om det är så att de investeringar som görs nu kan producera ett så bra 
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resultat som man hoppas, då tror jag det finns förutsättningar för att man ska kunna få en 

mycket bättre situation än i dag. Om två, tre år har man inte tillräckligt bra resultat, men om 

fyra, fem år då har man bättre förutsättningar”. 

 

 

5.5 Företag E 
 

”det är nästan frågan om liv eller död för dem… många goda idéer 

 försvinner för att de inte får kapital!”  
 VD Företag E, maj 2009. 

 

5.5.1 Om företaget 
Företag E är ett väletablerat VC-bolag som engagerar sig i tillväxtföretag med goda idéer, de 
söker aktivt efter företag med en unik produkt eller tjänst med hög tillväxtpotential som har 
anknytning till universitet eller andra forskningsrelaterade verksamheter i Sverige. Företaget 
tillför både kompetens och kapital i sina portföljföretag och hjälper även till med kontakter 
och nätverk. Företaget eftersträvar ett minoritetsägande i portföljföretagen och planerar 
avyttringen av bolaget redan i ett tidigt skede, tillsammans med entreprenören. Vanligtvis har 
företaget en investeringsprognos på 3 år, vilket innebär att de avyttrar bolaget efter denna tid. 
Vanligtvis sker försäljningen av bolaget till ett annat riskkapitalbolag, som ämnar äga andelar 
i portföljföretaget under en längre tidsperiod. Företaget tillför minst 1 och maximalt 3 
miljoner SEK vid en investering. 
 

5.5.2 Bransch och stadier 
Företag E investerar inom bio- respektive medicinteknik, data/IT samt kemi och material. Att 
företaget investerar i just dessa branscher, är inget medvetet val, utan snarare en tillfällighet 
då de upplever att de projekt som bedrivs inom de områdena är de med högst kvalitet. 
Företaget har, enligt Erik, inte börjat söka efter andra branscher att investera i, som en följd av 
finanskrisen. Dock har de förändrat branschpreferenser med anledning av att de investerat 
inom bio- och medicinteknik i stor utsträckning tidigare, och börjat sträva efter att istället få 
en spridning inom ett större segment. Detta på grund av att företaget inte vill ha så långa 
ledtider på sina investeringar, samt att de vill skapa en bättre spridning i sin portföljd, enligt 
Erik. Vidare berättar Erik att företaget E är ett företag som inriktar sig främst på sådd- och 
uppstartsfaserna. Han förklarar: ”vi investerar i väldigt, väldigt tidiga skeden och vi går också 

ur våra investeringar väldigt tidigt, och försöker sälja våra innehav till någon som är beredd 

att ha innehavet lite mer långsiktigt”. Han tillägger att detta inte är något som ändrats på 
grund av finanskrisen, företaget investerar fortfarande i dessa tidiga faser. 
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5.5.3 Finansiella aspekter 
Erik berättar att företagets resurser i form av fonder och kapital, inte förändrats på grund av 
finanskrisen, utan dessa befinner sig på samma nivå som de gjorde innan lågkonjunkturen. 
Inte heller avkastningskraven har förändrats, utan dessa upplever Erik som helt oförändrade. 
Han förklarar att företaget är medvetna om att de möter en extremt stor risk vid en 
investering, eftersom de går in så pass tidigt i portföljföretagens utveckling. Detta vägs dock 
upp av det faktum att de oftast får en god avkastning och att de ofta förvärvar ägarandelar till 
ett väldigt lågt pris, tack vare att företagen befinner sig i ett så pass tidigt skede av sin 
utvecklingsprocess. Erik berättar att avkastningskravet för en investering inte är något de 
anser har förändrats, företaget har samma tidshorisont vad gäller investeringarna och samma 
preferenser vad gäller avkastningen. Inte heller investeringsbeloppet har förändrats, detta 
ligger på samma nivå som tidigare och Erik anser inte att de blivit påverkade av 
lågkonjunkturen på det sätt att de måste sänka det belopp de tillför vid investeringar.  
 

5.5.4 Förändringar i investeringsprocessen 
När vi diskuterade de viktigaste kriterierna för att företag E ska investera i ett projekt eller ett 
portföljföretag, var Erik väldigt säker i sitt svar. ”Portföljföretagets ledning och 

entreprenörens personlighet väger väldigt tungt… vi lägger väldigt stor vikt vid personens 

förmåga, för att vi har konstaterat att det är individen som avgör om projektet går bra eller 

inte”, berättar han. Han tillägger att produkt och teknologi, marknads- och konjunkturläge, 
avkastning och affärsplan även är viktiga kriterier som företaget undersöker innan de 
investerar i ett portföljbolag. Dessa rangordnade han även i denna ordning. Han hävdar att det 
som tydligast har förändrats till följd av finanskrisen, är att de nu undersöker möjligheterna 
till avyttring av det tilltänkta portföljbolaget, väldigt grundligt. Han förklarar: ”det kriteriet 

har kommit in som en allt viktigare parameter, ju sämre läge det är ute hos köparna, desto 

svårare är det att avyttra ett portföljföretag”. När Erik talar om marknads- och 
konjunkturläget så förklarar han att exitmöjligheterna är starkt sammankopplade till hur 
marknaden och ekonomin ser ut – om marknaden är dålig, så är det svårt att avyttra bolag. 
Vad gäller produkten så vill företag E att denna ska ligga inom ramarna för den strategi 
företaget har, det vill säga att den möter deras branschspecifikationer väl. En välskriven 
affärsplan är också något som företag E vill se innan de investerar i ett portföljföretag, 
tillägger han.  
 När vi diskuterar företagets due diligence och om denna blivit grundligare på 
grund av finanskrisen, svarar Erik att så har skett. Även här är frågan om en möjlig exit, alltså 
en avyttring av portföljföretaget, viktig. Han beskriver det på detta vis: ”vi diskuterar 

exitfrågan mer med grundarna till bolaget, än vad vi gjorde tidigare, och detta är ju en 

positiv utveckling – alltså, att man medvetandegör forskarna om att vi inte är någon 

permanent kompis till dem, utan att vi så fort vi fått upp detta bolag på banan, går ur bolaget 

för att investera i något nytt”. Vidare förklarar han att företag E tittar mer på vilka möjliga 
köpare som kan finnas, när tiden är kommen för att avyttra bolaget, och detta gör de redan i 
ett tidigt skede. Erik poängterar även att det företag E’s arbete består av, är att medverka till 
att bolaget mognar samt tillföra den kompetens bolaget behöver för att växa till sig och blir ett 
kommersiellt bolag så småningom. Detta arbete medför att bolaget är redo för en avyttring 
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inom 3-5 år, vilket är företag E’s investeringshorisont. I övrigt har företag E inte blivit 
grundligare i det utredande arbetet av ett tilltänkt portföljföretag, förändringen ligger enbart i 
att de blivit noggrannare med att analysera vilka företag som kan vara lämpliga köpare vid en 
exit samt hur dessa påverkas av marknaden. Den del av investeringsprocessen som innefattar 
det rent operativa arbetet med att skapa ett värde i portföljföretaget, har inte förändrats till 
följd av finanskrisen. Erik säger: ”jag hoppas och tror att vi redan innan finanskrisen 

arbetade tillräckligt bra med detta, så nej – det arbetet har inte förändrats”. 

 Vid frågan huruvida företag E’s exit-strategier har förändrats till följd av 
finanskrisen, så svarar Erik att själva strategin inte förändrats, dock har det rent praktiska 
arbetet förändrats. Detta är något som även nämnts tidigare i intervjun, och Erik förklarar 
närmare: ”det finns ett par försäljningar vi har haft på gång, som skjutits upp på grund av 

finanskrisen. Det är två bolag det rör sig om, och det är en ganska stor andel med tanke på 

att vi har 16 portföljföretag sammanlagt”. Erik anser att detta beror på att de riskkapitalbolag 
som är fokuserade på senare delar av investeringsfaserna, exempelvis buyout, har fått lida mer 
av finanskrisen än vad företag som är inriktade på sådd- och uppstartsfaserna har gjort. Dessa 
kan då inte förvärva portföljbolag i lika stor utsträckning som förr. 
 

5.5.5 Företagets syn på risk 
Erik berättar, när vi diskuterar företagets syn på risk, att innovationsrisken är den absolut 
största risken i ett normalt marknads- och konjunkturläge. Han tillägger dock att agentrisken 
även är en stor risk oavsett hur läget på marknaden ser ut, då denna risk härleds från kärnan i 
portföljföretagets verksamhet, det vill säga entreprenören eller portföljföretagets ledning. När 
vi diskuterar denna risktyp säger Erik: ”entreprenörens personlighet är så pass viktig… men 

om det uppstår problem så har man oftast goda möjligheter att åtgärda dem”. Detta leder oss 
in på frågan om informationsasymmetri, och huruvida detta är ett problem under 
investeringsprocessen. Erik hävdar att det är en viktig fråga att beakta och att det absolut kan 
vara ett problem under processen. ”Vi försöker ju verkligen gräva så att vi får fram de 

uppgifter vi inte har, och vi försöker även delge grundarna till portföljföretaget den 

information och uppfattning vi har om marknaden eller produkten”, säger han. Företag E har 
dock inte upplevt att någon av parterna undanhåller information för den andre. Han hävdar 
vidare att agentrisken och informationsasymmetri enkelt kan förebyggas genom att företag E 
för en god dialog med entreprenören eller ledningen för portföljföretaget redan i ett tidigt 
skede av investeringsprocessen, samt även under tiden bolagen arbetar tillsammans. De 
förändringar företag E har sett i samband med finanskrisen, är att affärsrisken blivit större. 
Erik resonerar kring timing och de krav som finns på en ny produkt, exempelvis att den ska 
passa marknaden, för att kunna generera intäkter till företaget. Erik säger: ”agentrisken är 

något som går att lösa… men om affärsidén eller produkten inte alls passar marknaden, då är 

man illa ute. Det har man inte möjlighet att påverka”. Sammantaget hävdar Erik således att 
affärs- och innovationsrisken ökat i samband med finanskrisen, och även här diskuterar vi 
möjligheterna till exit och det faktum att de försämrats. 
 Vid frågan om företaget använder sig av er syndikeringsfinansiering nu, jämfört 
med tiden innan finanskrisen, svarar Erik att så inte är fallet. Detta är inte en metod de 
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använder för att undvika den risk lågkonjunkturen medfört, dock är det något de vanligtvis 
sysslar med oberoende av konjunkturläget.  
 

5.5.6 Framtidsutsikter 
Företag E kommer, enligt Erik, att fortsätta allokera sitt kapital inom sådd- och 
uppstartsfaserna. Detta är något även företagets ledning är överens om, och detta kommer 
således inte att förändras. Företaget har valt att rikta in sig mot just dessa faser med anledning 
av att de har god kunskap om företag som befinner sig inom det första skedet av utvecklingen. 
Vi diskuterar vilka förändringar som skett inom venture capitalbranschen, och Erik berättar 
att han anser att företag som investerar i de första stadierna – det vill säga sådd-, uppstarts- 
och expansionsfaserna – inte påverkats i lika stor utsträckning som de bolag som är inriktade 
på senare faser. Han berättar att detta är något som företaget märkt av, då de vanligtvis 
avyttrar sina portföljföretag till andra riskkapitalbolag, vilka således investerar i senare 
skeden. Erik förklarar: ”de är väldigt loja… de samlar in information om bolag, men de är 

inte intresserade av att handla. Så det är de som är verksamma inom de senare faserna som 

påverkats mest av den här krisen”.  
 Vad gäller framtidsutsikterna för branschen som helhet, spår Erik att de 
kommande två åren kommer att vara synbart turbulenta samt att de kommer att präglas av den 
kris vi upplever nu. Erik säger: ”det är en viss återhållsamhet i investeringarna, delvis 

beroende på att det inte är lika lätt att tjäna pengar i bolag längre”. Han tror dock att 
branschen kommer att ha återhämtat sig från krisen på fem års sikt, och han spår en explosion 
på marknaden till följd av att många VC-bolag inte kan avyttra bolag nu, vilket gör att de 
skjuter upp avyttringarna. Detta kommer, enligt Erik, att få till följd att en mängd avyttringar 
kommer att ske samtidigt, när marknaden börjar återgå till sitt normala läge. Detta kommer då 
att pressa upp priserna på bolagen igen, och det är möjligt att vi hamnar i ett läge där företag 
övervärderas. ”Jag tror att många bolag är undervärderade idag på grund av en rädsla för 

marknadsutvecklingen, man vågar liksom inte tro på siffrorna längre…”, säger Erik och 
tillägger att han tror att de VC-bolag som har kapital idag, utnyttjar den situation som råder på 
marknaden. Han berättar om entreprenörer som nästan ”går på knäna” och i princip ger bort 
aktieandelar, enbart för att få tillgång till det kapital de behöver för sin överlevnad. ”Får 

dessa små företag bara upp försäljningen till en någorlunda rimlig nivå, vilket de kommer att 

få, då har den som då investerat i dessa bolag gjort ett jätteklipp”, säger han och tillägger 
”det är nästan frågan om liv eller död för dem… många goda idéer försvinner för att de inte 

får kapital!”.  

 

5.6 Sammanfattande bild av kvantitativ data 
 
I följande avsnitt presenteras figurer av de insamlade data som är lämpliga att kvantifiera och 
som är relevanta för studien. Detta för att ge en lättöverskådlig och jämförande bild över hur 
samtliga respondenter besvarat dessa frågor. 
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5.6.1 Fråga 4 
Frågan avser huruvida de undersökta företagen har förändrat sina preferenser vad gä
investeringsfaser. Av 5 respondenter svarar 3
investera i andra faser med an
uppstarts- och delvis expansionsfasen. 2
förvärvat mogna bolag för att generera ett positivt kassaflöde eller av annan anledning.
figur 13 på nästkommande sida.
 
Figur 13. 

Förändrade preferenser: investeringsstadie

 

 

5.6.2 Fråga 10 
Fråga 10, som har två delfrågor, avhandlar vilka investeringskriterier som är viktigast att det 
tilltänkta portföljföretaget uppfyller för att en investering ska ge
upplevde respondenterna svårigheter med att rangordna de olika kriterierna, varför dessa data 
inte kommer att presenteras i en rango
portföljföretagets ledning/entreprenörens personlighet so
investeringskriteriet. Av dessa 4 respondenter uppgav 1
viktigaste kriterierna och 1 
respondenter som uppgav portföljföretagets ledning/ent
viktigaste kriteriet, uppgav att det endast var detta som var viktig
investeringen. 1 av de 5 respondenterna uppgav att bransch och affärsidé var det viktigaste 
kriteriet för investeringar. 
 Under finanskrisen hävdade 
var oförändrade. 1 respondent uppgav dock alternativet ”övrigt”, och förklarade att ett viktigt 
kriterium för detta företag hade blivit möjligheterna till exit. I övrigt tittade företaget på 
samma kriterier som innan finanskrisen.
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tilltänkta portföljföretaget uppfyller för att en investering ska genomföras. Vid denna fråga 
upplevde respondenterna svårigheter med att rangordna de olika kriterierna, varför dessa data 
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5.6.3 Fråga 11 
Fråga 11 syftar på vilken typ av risk som företaget anser vara mest kritisk. Detta både innan 
och under finanskrisen. Även här upplevde respondenterna ett problem med att rangordna 
alternativen, varför dessa data inte presenteras i rangordnad form. Den avsevärt mest 
allvarligaste risktypen enligt 3 av 5 respondenter agentrisken. 1 av 5 anser att 
innovationsrisken är den allvarligaste, och 1 anser att affärsrisken är den avsevärt viktigaste 
risken att beakta.  Av de 75 % som svarade att agentrisken var allvarligast, var det 1 
respondent som ansåg att innovationsrisken även var en allvarlig risk.  
 2 av de 5 respondenterna i undersökningen anser att riskklimatet förändrats 
avsevärt. Dessa två respondenter ansåg att agentrisken var den mest kritiska risken innan 
finanskrisen, och under finanskrisen anser de att denna i kombination med innovations- 
respektive affärsrisken är allvarligast. 
 

5.6.4 Fråga 18 
Fråga 18 avser respondenternas tolkningar av framtidsutsikterna för venture capitalbranschen 
under de kommande två respektive fem åren. För att kvantifiera dessa data har vi valt att 
använda oss av tre variabler för att beskriva framtidsutsikterna; positivt, oförändrat och 

negativt. 

  
 
Figur 14 och 15 

Framtidsutsikter: 2 respektive 5 år 

 

 
 
 

Av figurerna ovan går att utläsa att 4 av 5 respondenter anser att framtidsutsikterna under de 
kommande två åren är oförändrade för branschen. 1 respondent ansåg att utsikterna var 
positiva inom denna tidsperiod. Vad gäller framtidsutsikterna på fem års sikt, ansåg samtliga 
respondenter att dessa är positiva. 
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6. Analys 
 

I detta kapitel analyserar vi de fem intervjuer vi genomfört, samt kopplar samman dessa med 

vårt teoriavsnitt. Utöver sammankopplingen med tidigare teorier finns även utrymme för 

skapandet av nya teorier, baserat på det faktum att vår studie delvis är induktiv. Vi har delat 

upp analysen i olika avsnitt för att skapa en lättöverskådlig bild, som enkelt går att jämföra 

med teoriavsnittet. Detta kapitel syftar även på att bygga en grund för de slutsatser som 

presenteras i nästa kapitel. 

 

 

6.1 Förändringar i investeringsprocessen 
 
För en förklaring av hur investeringsprocessen ser ut hänvisar vi till figur 4 på sida 28. Denna 
figur kan underlätta förståelsen för denna del av analysen. Alla steg i detta avsnitt avhandlas 
inte i den ordning som figuren på sida 28 visar, detta på grund av vi endast strävade efter att 
undersöka de faser som anses mest kritiska i investeringsprocessen. Således utelämnas fas 2; 
sökande efter möjliga investeringsobjekt. Detta för att denna fas bygger vidare på fas 3: 
utredning och beslutsfattande, vilken analyseras grundligt i detta avsnitt. 
 

6.1.1 Anskaffning av kapital 
Ingen av respondenterna i undersökningen har upplevt att företagets kapital har minskat till 
följd av finanskrisen. Dock förhåller det sig så att anskaffningen av nytt kapital från privata 
investerare eller företag, har blivit svårare på grund av det rådande läget i ekonomin. En 
förklaring till detta finner vi i teoriavsnittet som avhandlar finanskrisen. Den senaste 
rapporten från Konjunkturinstitutet slår fast att läget i ekonomin är mycket svagare än 
normalt, och detta har fått till följd att de svenska hushållens och företagens syn på ekonomin 
är mycket dyster. Detta gör att man kan anta att konsumtionen i samhället minskar samt att 
människor i allmänhet blir försiktigare vad gäller investeringar. Samtliga respondenter hävdar 
dock att kapitalet behållits på en konstant nivå genom hela den period som genomsyrats av 
finanskrisen. Respondenterna framhäver dock att villkoren för anskaffning av nytt kapital har 
försämrats avsevärt. Detta kan kopplas samman med det faktum att det råder en stark 
pessimism på marknaden samt en ovilja att investera i riskfyllda projekt i dessa osäkra tider.  
 

6.1.2 Investeringskriterier 
Majoriteten av de undersökta företagen hävdar att portföljföretagets ledning och 
entreprenörens personlighet är det i särklass viktigaste kriteriet för en investering. Samtidigt 
verkar alla undersökta företag ha särskilda preferenser vad gäller den bransch som företaget 
skall vara aktiv inom, för att en investering ska ske. Några av de undersökta företagen hävdar 
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att de blivit mer noggranna med att kontrollera så att det tilltänkta portföljföretaget befinner 
sig inom rätt bransch, vilket har lett till att sådana projekt som de skulle ha kunnat tänka sig 
att investera i om ekonomin befunnit sig i ett normalt läge, nu har sållats bort till följd av 
finanskrisen. Två av respondenterna uppgav att de har börjat undersöka möjligheterna till exit 
och avyttring, redan vid utvärderingen av det tilltänkta portföljföretaget, och att detta har 
blivit ett allt viktigare kriterium. Dock bekräftas inte detta av de övriga respondenterna, detta 
kan ha berott på att detta kriterium inte fanns som alternativ i den intervjumall vi utgick ifrån 
vid undersökningen. Dock kan detta stärkas av Tyebjee och Brunos forskning (1984) som 
hävdar att möjligheterna till exit är ett viktigt kriterium. 
 Resultatet av undersökningen bevisar att teorierna av Bygrave och Zacharakis 
(2003), Tyebjee och Bruno (2008), Lehtonen (2000) samt Muzyka et. al. (1996) kan fastslås i 
denna studie. Teorierna kring detta beskriver hur viktigt portföljföretagets ledningsteams 
kompetens, erfarenhet, branschkunskap, personlighet och ledaregenskaper är för att företaget 
ska lyckas på marknaden. Vissa delar av Tyebjee och Brunos forskning kan dock förkastas i 
denna studie, då denna visar att marknaden, produkten samt differentiering av denna är 
mycket viktig. I vår studie kan inte detta fastslås, utan det är humankapitalet som är det 
överlägset viktigaste kriteriet. Vi kan dock stärka teorierna av Wiklund och Shepherd (2008) 
som avhandlar vikten av entreprenörens erfarenhet av branschen, för att kunna hantera den 
komplexitet som genomsyrar ett nystartat företags verksamhet.  
 Vad gäller de övriga kriterierna kan vi fastslå att dessa varierar mellan VC-
bolagen i vår studie, och vi kan inte utifrån vår småskaliga undersökning ge ett entydigt svar 
vad gäller de övriga kriterierna. Precis som nämns i teoriavsnittet, baseras en investering ofta 
på ”magkänslan” hos VC-bolaget. En respondent framhäver affärsplanen som det viktigaste 
investeringskriteriet, detta stärks av tidigare forskning av Shepherd (1999) samt Tyebjee och 
Bruno (1984), dock inte av senare forskning inom detta område. Vi uppfattar majoriteten av 
våra respondenters svar som entydiga med teorierna från Kirsch et. al. (2009), som hävdar att 
affärsplanen endast ses som en skiss över företagets idé och av den anledningen inte behöver 
vara kristallklar eller anses vara av stor vikt. Samtliga respondenter berättade att de är mycket 
aktiva i det operativa arbetet med portföljföretaget, vilket innebär att affärsplanen kan 
förändras under arbetets gång, i ett samarbete mellan VC-bolaget och portföljföretaget.  
 Vad gäller geografiskt läge, är detta inte något som våra undersökta företag 
anser vara av stor vikt för att en investering ska genomföras. Den enda respondenten i 
undersökningen som utmärker sig vad gäller detta kriterium, är företag E, som är 
specialiserade på en viss region inom Sverige. I övrigt kan vi anta att geografiskt läge inte är 
av stor betydelse för huruvida en investering skall genomföras. 
 Konjunkturläget är något som majoriteten av de undersökta företagen inte anser 
vara av stor vikt, av den anledningen att marknads- och konjunkturläget ser likadant ut för 
samtliga bolag. Dock svarar en av våra respondenter att företaget har infört ett 
investeringsstopp, med anledning av det konjunkturläge som råder. Av respondenterna fanns 
det även ett företag som hävdade att de har sin utgångspunkt i lågkonjunktur. Detta företag 
har goda kapitaltillgångar och kan därför genomföra goda affärer nu när priserna är låga, för 
att sedan sälja av sina innehav i högkonjunktur och få en mycket god avkastning. Detta stärks 
av rapporten från SVCA (2008), där det hävdas att dagens konjunkturläge skapar bra 
möjligheter för investeringar för de VC-bolag som har likviditet. 
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 De finansiella kriterierna anses enligt teorin (Franke et. al., 2008) inte var av 
högsta vikt för att en investering ska genomföras. Detta kan stärkas av de svar vi fått genom 
undersökningen. Dock har respondenterna svarat att de har interna avkastningskrav som 
måste uppfyllas för att investeringen ska vara av intresse. Avkastningen ses inte som ett 
kriterium för en investering, utan snarare som en självklar förutsättning för att investeringen 
över huvud taget ska äga rum. Vad gäller risken så har vi genomgående i undersökningen 
uppfattat att samtliga respondenter anser att risken med venture capitalinvesteringar alltid är 
hög, dock har den stigit något till följd av finanskrisen. Dock ses inte denna faktor som ett 
investeringskriterium, utan snarare som ett problem som företaget i stor utsträckning försöker 
undvika genom olika strategier. Vad gäller förändringar inom riskmiljön avhandlas dessa 
närmare under avsnitt 6.2. 
 

6.1.3 Utvärdering och due diligence 
Majoriteten av de undersökta företagen hävdar att deras due diligence och utvärdering av 
tilltänkta portföljföretag delvis förändrats till följd av finanskrisen. De respondenter som 
hävdar att arbetet i utredningsfasen inte förändrats, förklarar att de redan innan finanskrisen 
hade en grundlig strategi för detta arbete vilket lett till att de inte behövt se över denna. Det 
faktum att entreprenörer verkar vara medvetna om att det är svårare att få tillgång till kapital 
nu, har gjort att konkurrensen minskat och företagen kan ta längre tid på sig att genomföra en 
grundlig due diligence för att utreda om företaget är ett lämpligt investeringsobjekt. Tre av 
respondenterna bekräftar att deras due diligence har förändrats i stor utsträckning, och 
förbättrats. Således kan man fastställa att utredningsfasen i investeringsprocessen har blivit 
viktigare till följd av finanskrisen. Detta eftersom företagen känner sig tvungna att utreda 
möjliga investeringsobjekt grundligare, för att undvika misslyckade investeringar. Detta har vi 
inte kunnat finna några teorier om, men utifrån vår studie kan vi ändå se att en förändring har 
skett till följd av finanskrisen. 
 

6.1.4 Den värdeskapande processen 
Generellt sett kan vi utifrån empirin fastslå att den värdeskapande processen är oerhört viktig i 
dagsläget. Majoriteten av företagen anser sig arbeta hårdare i denna fas nu, jämfört med tiden 
innan finanskrisen. Genomgående i studien kan vi se att samtliga respondenter lagt mycket 
vikt vid denna fas även innan finanskrisen, men att den spelar en allt större roll i dagsläget. 
Ett av företagen i studien förklarar att ett av instrumenten som kan användas för att skapa ett 
större värde i portföljföretaget, är att skjuta till mer kapital, således har detta företag ökat sina 
följdinvesteringar med ca 10 %. Ett annat företag berättar att de utarbetat en strategi som 
innebär att de testar affärsidéer i liten skala innan de lanseras på marknaden, i den mån det är 
möjligt. Detta var också en ren följd av finanskrisen, och utfördes således inte för ett par år 
sedan. Det rent operativa arbetet har förbättrats, enligt majoriteten av respondenterna. Detta 
har vi inte funnit någon tidigare teori angående, vilket kan förklaras med att den finanskris vi 
upplever nu är av ett särskilt slag, det finns därför en väldigt liten andel forskning inom detta 
område.  
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6.1.5 Exit och avyttring 
Samtliga respondenter har upplevt någon form av problem vad gäller exitfasen i 
investeringsprocessen. Genomgående i studien finner vi att företagen stöter på problem vid 
det skede portföljföretaget börjar bli moget för en avyttring, med anledning av att de 
riskkapitalbolag som investerar i senare skeden av ett företags utveckling, inte har tillgång till 
samma mängd kapital som tidigare. Även exit-strategin IPO (Initial Public Offering), som 
innebär en börsnotering, har försvårats till följd av en generell ovilja att investera och en 
pessimism på marknaden. Denna pessimism och oro har lett till låga värderingar av företag, 
vilket innebär att VC-bolagen som vill avyttra ett portföljföretag inte får det pris och således 
inte heller den avkastning på investeringen, som de strävade efter vid investeringens början. 
En respondent i undersökningen berättade även att de varit tvungna att avyttra bolag de 
egentligen ville ha kvar under en längre tid, för att få in kapital. Detta medförde att VC-
bolaget inte fick den vinst de hade kunnat få vid försäljning i ett annat konjunkturläge. Flera 
av respondenterna betonar även vikten av att ha en långsiktig investeringshorisont, eftersom 
det kan ta längre tid innan man kan avyttra ett bolag än vad man hade planerat. Ingen av 
respondenterna hade upplevt en förändring i företagets strategi vad gäller exit, utan endast 
stött på problem som försvårade denna fas. 
 
 

6.2 Förändringar i företagens riskmiljö 
 
Under empiriprocessen har det framkommit att vissa förändringar har skett i företagens 
riskmiljö. Vi har observerat att denna förändring främst handlar om att respondenterna 
uppfattar risk på ett annat sätt en tidigare och har antagit nya åtgärder för att undvika risken 
vid investeringar. Denna del av uppsatsen syftar till att analysera de risker vi upptäckt, samt 
utreda hur företagen arbetar för att undvika dessa. 
 

6.2.1 Olika risktyper 
Majoriteten av våra respondenter anser att agentrisken är den allvarligaste risken i den 
riskmiljö företaget befinner sig i. Flertalet respondenter hävdar att de personliga relationerna 
mellan VC-bolaget och portföljföretaget är viktiga. Denna risk är svårare att undvika än andra 
risker, eftersom den rör personer och relationer samt påverkar sådana saker som är svåra att 
förutse. Denna risktyp härleds från agentteorin, vilken beskriver de problem som kan uppstå 
mellan agenten och principalen – i detta fall VC-bolaget och portföljföretaget. Detta innebär 
att den interna risken anses som hög, vilket med högsta sannolikhet kan sammankopplas med 
det faktum att majoriteten av respondenterna anser portföljföretagets ledning och 
entreprenörens personlighet vara det viktigaste investeringskriteriet.  
 De övriga två risktyperna; innovations respektive affärsrisken, uppges av två av 
respondenterna ha blivit allvarligare till följd av finanskrisen. Det företag som uppger 
innovationsrisken som den allvarligaste risktypen, har specificerat sig på medicinteknik och 
övrig teknik. Detta stärker den teori av Reid och Smith (2001) som hävdar att 
innovationsrisken främst präglar VC-bolag som investerar i företag som utvecklar 
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högteknologiska produkter. De övriga företag som investerar helt eller delvis i teknologi, 
hävdar också att innovationsrisken i kombination med affärsrisken är viktiga faktorer att 
beakta. Finanskrisen har tydligt påverkat både innovations- och affärsrisken, vilken resulterat 
i att dessa risktyper blivit allt allvarligare. Företagen upplever en svårighet i att lansera 
produkten på marknaden i rätt tidpunkt, till följd av de försämrade möjligheterna till exit. 
Detta gäller de företag som är fokuserade på ett portföljföretags första faser, och således inte 
är med vid lanseringen av en produkt. De riskkapitalbolag som verkar i senare faser, 
exempelvis buyout, har enligt respondenterna drabbats hårt av finanskrisen och en avyttring 
av ett portföljföretag där en tilltänkt köpare är ett riskkapitalbolag, har försvårats. Detta kan 
starkt kopplas samman med innovations- och affärsrisken. 
 Sammantaget kan sägas att den största risken som präglar VC-bolagen, är den 
interna agentrisk som påverkar verksamhetens kärna. Detta har inte påverkats nämnvärt av 
finanskrisen, dock har företagens makromiljö blivit en allt större riskfaktor. 
 

6.2.1.1 Informationsasymmetri 

Informationsasymmetri upplevs av respondenterna inte som ett problem vid investeringar. 
Samtliga undersökta företag hävdar att det snarare är ett faktum att entreprenören undanhåller 
en viss del information, och det är något alla företag i undersökningen är medvetna om. Vi 
kan fastställa att företagen specialiserar sig inom vissa branscher för att minimera risken att 
informationsasymmetri uppstår. Detta genom att VC-bolagen då skapar sig ett 
informationsövertag, genom den gedigna kunskap de samlar på sig om den specifika 
branschen. Med anledning av detta kan vi bekräfta teorierna kring informationsasymmetrins 
existens i venture capitalbranschen, dock upplevs den inte som ett problem av våra 
respondenter. Teorin av Wramsby och Österlund (2004) som säger oss att det finns en 
inbyggd intressekonflikt mellan VC-bolaget och portföljföretaget, kan dock inte stärkas. Vi 
kan anta att detta är något som förebyggs redan under utvärderingsfasen av en tilltänkt 
investering. Lehtonen (2000) hävdar att det finns två typer av informationsasymmetri: adverse 

selection och moral hazard. Vi kan således stärka att båda av dessa typer av 
informationsasymmetri är något företagen tar hänsyn till under investeringsprocessen. 
Adverse selection kan dock förebyggas eftersom den avser den informationsklyfta som finns i 
det tidiga skedet av en investering, medan moral hazard har större sannolikhet att uppträda 
under investeringens senare faser. De undersökta företagen tenderar att ha en nära kontakt 
med portföljföretagets ledning i det tidiga skedet av investeringen, detta gissningsvis för att 
undvika att moral hazard uppstår under investeringens gång. 
 

6.2.2 Företagens agerande för att undvika risk 
Samtliga respondenter uppger att due diligence är den vanligaste metoden för att undvika 
merparten av riskerna. Dock kan vi inte stärka teorin av Isaksson (2006) som hävdar att 
syndikeringsfinansiering är en vanlig metod för att undvika risk. Syndikeringsfinansiering är 
något som en del av respondenterna använder sig av, men denna metod framhävs då som ett 
sätt att underlätta arbetet för entreprenören genom att denne har flera VC-bolag att vända sig 
till. Risken ansågs inte vara en av anledningarna till att syndikeringsfinansiering användes, i 
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de fall företagen använde denna metod. Dock tror en av respondenterna att 
syndikeringsfinansiering har blivit allt vanligare i branschen för att reducera risk, men detta är 
inte något vi får bekräftat från övriga respondenter.  
 Sammanfattningsvis kan sägas att relationen mellan VC-bolaget och 
portföljföretaget är nyckeln till ett välfungerande samarbete där de tre risktyperna minimeras. 
Dock finner vissa av respondenterna det svårt att undvika affärsrisken, då denna rör 
makrofaktorer i företagets omgivning. Marknaden är svår att kontrollera, och det enda 
företagen kan göra för att undvika affärsrisken är att undersöka hur marknaden ser ut och 
försöka anpassa timingen av en produktlansering till ett bra marknadsläge. 
 

6.3 Framtidsutsikter för branschen 
 
Majoriteten av respondenterna i undersökningen anser att företagens värde har minskat till 
följd av finanskrisen. Dock råder det delade meningar om bolagen är undervärderade eller 
värderade på en realistisk nivå. Enligt en undersökning genomförd av SVCA (2008) har 
värdet på bolagen sjunkit med 50 – 70 % till följd av finanskrisen, och detta resultat kan 
stärkas med de antaganden som våra respondenter har angående bolagsvärdering. En 
respondent hävdar att för samma investeringsbelopp kan man nu få dubbelt så stor andel av 
ett portföljföretag än man kunde under perioden innan finanskrisen. De VC-företag i 
undersökningen som har tillgång till kapital, ansåg att detta är ett bra tillfälle i konjunkturen 
att genomföra riktigt bra affärer för att sedan avyttra portföljföretagen när konjunkturläget är 
mer positivt. Två av respondenterna i undersökningen hävdar att marknaden så småningom 
kommer att trappas upp till samma läge som vi befann oss i innan finanskrisen, vilket således 
kommer att leda till att företagen blir övervärderade igen och detta kan leda till en ”bubbla” 
som senare exploderar. En av respondenterna hävdade dessutom att branschen inte kommer 
att lära sig något av denna kris, utan att det beteende som genomsyrat marknaden och lett till 
den finanskris som nu råder, kommer att upprepas. Detta kan även härledas till det faktum att 
VC-företagen upplever svårigheter med att genomföra exit nu, detta innebär att allt fler 
företag kommer att genomföra exit när ekonomin vänt till ett positivt läge och detta tros leda 
till en explosion på marknaden. 
 Vad gäller framtidsutsikterna på två år, tror majoriteten av respondenterna på ett 
oförändrat läge inom branschen. Det finns dock förhoppningar om bättre tider bland vissa av 
respondenterna, men genomgående anser de att läget kommer att vara oförändrat. Detta beror 
på att konjunkturen troligtvis inte kommer att hinna vända inom en tvåårsperiod. Flera av 
respondenterna menar att det faktum att investeringsviljan i allmänhet är låg, medför att 
många goda idéer inte blir realiserade på grund av kapitalbrist. Majoriteten av respondenterna 
uppger att de förväntas allokera sitt kapital i redan existerande portföljföretag, istället för att 
placera detta i nya investeringar. Således kommer ett antal följdinvesteringar att genomföras 
under de kommande två år. Företagen uppger sig ha blivit mer noggranna med att ta hand om 
sina befintliga innehav för att skapa en god tillväxt i dessa. Enligt en undersökning från 
SVCA (2008) uppges 95 % av det framtida anskaffade kapitalet gå till buyoutinvesteringar. 
Detta har vi inte funnit belägg för, men eftersom vi enbart undersökt VC-bolag, som således 
investerar i tidiga skeden av ett företags utveckling, kan vi heller inte förkasta denna 
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undersökning. Dock kan vi stärka den tes som SVCA uppger i sin kvartalsrapport för Q3 
2008, om att expansionsfasen blivit en alltmer attraktiv fas att investera i, till följd av 
finanskrisen. Detta eftersom denna fas innebär mer säkra intäkter och mindre risk. 
 Framtidsutsikterna vad gäller ett femårsperspektiv, är genomgående positiva. 
Samtliga respondenter tror på en avsevärd förbättring och återhämtning av både marknaden 
och venture capitalbranschen. Två av respondenterna tror dock att en ny ”bubbla” likt den 
som byggdes upp inom IT-branschen i början på 2000-talet, kommer att skapas. Detta skulle 
då leda till att företag övervärderas igen. Generellt bland respondenterna så verkar det dock 
som att de är positiva och har en stark framtidstro, vilket är lovande för branschen. 
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7. Slutsatser  
 

I detta avsnitt är vår avsikt att presentera de slutsatser vi kommit fram till med utgångspunkt i 

vår problemformulering och vårt syfte. Vi behandlar vår problemformulering och vårt syfte 

på ett lättöverskådligt vis, för att läsaren ska kunna följa vårt resonemang och våra 

slutsatser. I detta kapitel besvarar vi även vår frågeställning samt diskuterar denna. 

Avslutningsvis i kapitlet presenterar vi våra egna reflektioner kring de resultat vi kommit 

fram till. 

 

Vårt syfte är att analysera hur ett VC-bolags investeringsprocess, kriterier för investeringar 
samt övriga aktiviteter förändrats till följd av finanskrisen, samt utreda i vilken grad så har 
skett. Vidare syftar denna uppsats till att utröna framtidsutsikterna för venture 
capitalbranschen. Dessa syften avhandlas i kronologisk ordning nedan. 
 

7.1 Slutsatser 

7.1.1 Investeringsprocess, kriterier samt övriga aktiviteter 
Vad gäller anskaffningen av kapital till nya investeringar kan vi med stor säkerhet hävda att 
denna blivit svårare, till följd av finanskrisen. Detta beror på en generell ovilja att investera 
samt kapitalbrist på marknaden. Kapitalet i VC-bolagen har dock hållits på en relativt 
konstant nivå trots finanskrisen. Investeringskriterierna har inte förändrats avsevärt på grund 
av finanskrisen, dock har VC-företagen blivit mer noggranna med att undersöka så att de 
tilltänkta portföljföretagen verkligen uppfyller företagets redan existerande kriterier för 
investeringar. Ett kriterium som dock har blivit allt viktigare, är möjligheterna till exit. 
Affärsplan, geografiskt läge samt marknads- och konjunkturläge var inget viktigt kriterium, 
enligt respondenterna i undersökningen. Majoriteten av respondenterna hävdar att företagets 
due diligence delvis förändrats på grund av finanskrisen, med stöd av detta kan vi dra 
slutsatsen att denna fas av investeringsprocessen blivit allt viktigare och företagen tar längre 
tid på sig i denna fas. Vad gäller den värdeskapande processen har även denna blivit viktigare, 
företagen investerar mer tid och pengar nu än tidigare, för att skapa en större tillväxt i 
företaget. Exit-strategierna har inte förändrats i något av de undersökta företagen, dock har 
företagen upplevt svårigheter i samband med avyttrandet av bolag. Detta på grund av låga 
värderingar och få potentiella köpare. Detta påverkas även av den kapitalbrist och pessimism 
som råder på marknaden. En längre investeringshorisont är viktigare nu än innan finanskrisen. 
 

7.1.2 Riskmiljön 
Vad gäller riskmiljön kan vi fastställa att den interna risken, det vill säga agentrisken, är den 
mest allvarliga risktypen. Dock har denna risk inte förstärkts till följd av finanskrisen, vilket 
affärs- och innovationsrisken gjort. Arbetet inom utvärderingsfasen har blivit viktigare till 
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följd av finanskrisen, och det är till stor del inom denna fas företagen kan arbeta aktivt med att 
minimera risken i investeringen. De strategier företagen i största utsträckning använder sig av 
för att hantera risken är att undersöka marknaden, skapa goda relationer med 
portföljföretagets ledning samt kontrollera timingen för produktlanseringar och exit. 
 

7.1.3 Framtidsutsikter för branschen 
Vi kan fastställa att framtidsutsikterna för venture capitalbranschen är goda. Undersökningen 
visar att det finns ett positivt tankesätt hos VC-bolagen vilket skapar goda förutsättningar för 
en positiv vändning för branschen. Det faktum att priserna på bolag är så pass låga nu, medför 
att de VC-bolag som har kapital kan investera väldigt billigt, vilket medför att de kan göra 
stora vinster när konjunkturen vänder. Man kan även anta att en övervärdering av bolag kan 
komma att inträffa på sikt, dock troligtvis inte inom fem år. Det mest troliga är att marknaden 
återgår till ett normalt läge med något högre värderingar på företag än idag. 
 
 

7.2 Besvarande av frågeställning 
 
Utifrån vårt syfte kan vi besvara vår frågeställning som är ”hur påverkar en lågkonjunktur de 

svenska venture capitalbolagens aktivitet, investeringsprocess samt kriterier för 

investeringar” och ”i vilken utsträckning kommer venture capitalbranschen att förändras 

under de kommande åren, och på vilket sätt?”. Kortfattat kan sägas att VC-bolagen opererar 
under högre osäkerhet nu jämfört med tiden innan finanskrisen. VC-bolagen arbetar därför 
mer med den operativa verksamheten i sina befintliga investeringar och genomför inte lika 
många nyinvesteringar, utan satsar istället på att skapa ett högre värde i redan befintliga 
innehav. De faser i investeringsprocessen som påverkats mest av finanskrisen är det 
värdeskapande arbetet och arbetet med avyttringar av bolag. Investeringskriterierna har inte 
förändrats märkbart under det senaste året, dock har VC-bolagen blivit mer noggranna vid 
undersökningen av ett tilltänkt portföljbolag, för att säkerställa att detta verkligen uppfyller 
VC-bolagets redan befintliga kriterier. Genomgående är företagets ledning och entreprenörens 
personlighet det viktigaste kriteriet för att en investering ska genomföras. Vad gäller 
framtiden kan sägas att den är positiv för venture capitalbranschen, inom ett femårsperspektiv. 
De kommande två åren antas dock bli turbulenta. I framtiden tros VC-bolag förflytta en andel 
av sina investeringar till senare faser, för att minimera risken i framtida investeringar.  
 

7.3 Egna reflektioner 
 
I det första skedet av uppsatsarbetet kändes detta som ett svårt och komplext ämne att 
undersöka. Vi ville undersöka om branschens spelregler hade förändrats, och på vilket sätt 
detta i så fall hade skett. Till en början kändes det nästintill omöjligt, men efter hand som 
uppsatsen utvecklades växte vår kunskap. Vi hade aningar om att branschen skulle ha 
förändrats, men inte i vilken utsträckning. När vi påbörjade vår sökning efter möjliga 
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respondenter, möttes vi av ett antal dystra besked – telefonsvarare som sa oss att numret inte 
längre var i bruk och artiklar som berättade om konkurser i branschen. Trots detta fann vi fem 
stycken respondenter som överraskande nog hade en väldigt positiv inställning till både 
studien och sin egen bransch. Det är klart man är positiv, tänkte vi, om man lyckats överleva i 
en bransch som är krisdrabbad. Efter att ha färdigställt denna studie har vi dock fått ett helt 
annat intryck. Kanske är det så att branschen faktiskt inte är döende utan i allra högsta grad 
levande. De slutsatser vi kan dra är att detta är en bransch där de starka aktörerna med väl 
utvecklade strategier överlever. Dessutom är det roligt att se att även en kris som denna 
skapar nya möjligheter. De företag som vågar satsa även i en lågkonjunktur, kan faktiskt göra 
riktigt goda vinster när marknaden sedan vänder. 
 Något som förvånade oss var de svårigheter till avyttring av portföljföretag som 
samtliga undersökta företag kunde berätta om. Undersökningen visar att det inom de 
kommande åren kan vara svårt för entreprenörer att anskaffa kapital för sina idéer, vilket på 
sikt skulle kunna drabba den svenska industrin hårt – men om konjunkturen följer den cykel 
den vanligtvis gör, borde vi snart befinna oss i ett läge där ekonomin är i balans och 
nyföretagande kan stimuleras igen. Det är uppenbart att venture capitalbranschen är väldigt 
konjunkturberoende, och det är nog inte sista gången vi ser en sådan svalkning av marknaden 
som vi upplever nu. Kanske kommer värderingarna på företag att stiga till skyhöga höjder 
inom ett par år, eller så kommer de att hamna på realistiska nivåer – det får framtiden utvisa. 
Det är en föränderlig bransch som ständigt konstrueras av de aktörer som rör sig inom den. Vi 
är, liksom de undersökta företagen, positiva till framtiden och vi har bara ett råd till de aktörer 
som finns kvar på marknaden: ”Keep calm and carry on!”. 

 

7.4 Förslag på framtida forskning 
 
I vår undersökning fick vi många indikationer på att de riskkapitalbolag som är verksamma 
under portföljföretagens senare utvecklingsskeden, har påverkats starkt av lågkonjunkturen 
och finanskrisen. Vi kan även tänka oss att entreprenörer drabbats hårt, detta grundar vi på det 
faktum att flertalet av våra respondenter i undersökningen hävdade att följdinvesteringar är 
mer attraktiva än nyinvesteringar, i det läge marknaden befinner sig i nu. Även den svenska 
industrin kan drabbas av detta på längre sikt. Vi tänker oss därför att dessa områden skulle 
vara intressanta att undersöka för att komplettera denna studie. 
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8. Studiens vetenskaplighet 
 

I denna del av uppsatsen redovisar vi hur väl vi anser att vår studie uppfyller 

sanningskriterierna reliabilitet, giltighet och praktiskt användbarhet.  
 

8.1 Reliabilitet 
 
Enligt Lundahl och Skärvad (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 152) menar man med reliabilitet 
”frånvaron av slumpmässiga mätfel”. Med det anser man att undersökningen inte påverkas av 
till exempel miljön den utförs i eller av vem som genomför undersökningen. Även om vissa 
av intervjuerna i vår studie kan ha blivit påverkade av tidsbrist anser vi inte att det har 
påverkat reliabiliteten. Alla intervjuer har blivit utförda via telefon och därför har 
respondenterna befunnit sig i olika miljöer, men det har i alla tillfällen varit respondenten som 
har valt tid för intervjun, och vi antar att de har valt en miljö där de känner sig avslappnade. 
Vi har vid varje intervjutillfälle befunnit oss i samma miljö i en lugn omgivning och vi anser 
risken för att vi har blivit påverkats av miljön som minimal. En annan faktor som kan påverka 
reliabiliteten är hur intervjun är utförd (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 152). Vi har följt en 
standardiserad intervjumall som säkerställer det faktum att alla respondenter har svarat på 
samma frågor. Vid osäkerhet hos respondenterna har vi kunnat berätta utveckla och förklara 
frågan på ett lättförståeligt sätt. Respondenterna har också fått intervjumallen skickat via e-
post innan intervjun och har således hunnit fundera genom frågorna innan intervjun, vilket 
kan leda till mindre stress och mer genomtänkta frågor. 
 

8.2 Giltighet 
 
Eftersom vi har valt att göra en kvalitativ undersökning med endast kvantitativa inslag, ökar 
det vår möjlighet att uppnå hög giltighet (Holme & Solvang, 1997, s. 94). Genom djupgående 
intervjuer med respondenter som alla innehar en övergripande roll i de respektive företagen 
uppnår vi hög giltighet, eftersom respondenterna har överblick över hela företagets 
verksamhet. Vi får en mycket större närhet till respondenterna vid en kvalitativ studie, jämfört 
med vad en kvantitativ sådan skulle ge oss. Eftersom vi har hittat dessa respondenter via 
Svenska Riskkapitalföreningens hemsida, anser vi att respondenterna och de företag de 
representerar är seriösa aktörer på marknaden och detta bidrar till en hög giltighet (Holme & 
Solvang, 1997, s. 95). 
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8.3 Praktisk användbarhet 
 
Vi anser att vår studie kan vara användbar för flera olika parter i venture capitalbranschen. 
Dels kan det vara intressant för VC-bolag att läsa om hur andra aktörer upplever och tolkar 
marknaden och hur de anser framtiden vara för branschen, dels kan entreprenörer genom 
denna undersökning skapa sig en bättre förståelse för hur deras investerare har blivit 
påverkade och för att villkoren vad gäller kapitalanskaffning har ändrats i stor utsträckning. 
Vissa av svaren i undersökningen skulle även kunna hjälpa entreprenörer att förbereda sig när 
de vänder sig till VC-bolag. Vi har dock inte så många respondenter i undersökningen, att vi 
kan ge absoluta och entydiga svar, men trots detta anser vi att undersökningen håller hög klass 
och att den är användbar i verkligheten.  
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10. Bilagor 
 

 

Bilaga 1: Följebrev 
 
Hej, 

 

Vi genomför en studie inom ämnet finansiering, till vår C-uppsats i företagsekonomi vid Umeå School 

of Business, med temat ”Hur hanterar Venture Capitalbranschen finanskrisen?”. Detta för att 

analysera och utreda hur branschen som helhet, samt enskilda aktörer, har påverkats av det 

ekonomiska läget i Sverige. Av denna anledning utför vi en kvalitativ undersökning, baserad på 

intervjuer. Vi skulle gärna se Er som en av respondenterna i undersökningen, pga. Ert aktiva arbete 

på den svenska Venture Capitalmarknaden. Intervjun i sin helhet beräknas ta 30-45 minuter, och 

innehåller djupgående intervjufrågor samt en del frågor när Ni ombeds rangordna alternativ. 

 

Undersökningen syftar till att analysera följande frågor; 

 

(1) Hur påverkar en lågkonjunktur de svenska venture capitalbolagens aktiviteter, 

investeringsprocesser samt kriterier för investeringar? 

 

(2) I vilken utsträckning kommer venture capitalbranschen att förändras under de kommande åren, 

och i så fall på vilket sätt? 

 

För studiens trovärdighet ser vi gärna att vi får använda Ert företagsnamn i undersökningen, men vill 

Ni vara anonyma så är detta självklart en möjlighet. Som tack för Er hjälp kommer ni att få ta del av 

resultatet av undersökningen. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

 

Mats Bardal 

Fia Eriksson 

  



 

 
 

Bilaga 2: Intervjufrågor 
 

 
1. Vilka branscher investerar företaget främst i? (flera alternativ får väljas) 

 

� Bioteknik  � Byggsektorn � Data/IT, hårvara 
� Data/IT, mjukvara  � Data/IT, tjänster � Elektronik 
� Energi/miljöteknik  � Energi, miljöteknik    � Finansiella tjänster 
� Halvledarteknik  � Industriell automation � Industriella produkter  
� Internetteknologi  � Jordbruk � Kemi och material 
� Kommunikation via media � Konsumentvaror � Läkemedel  
� Medicinsk teknik   � Sjukvård � Telekom, hårdvara 
� Telekom, operatör   � Tillverkning, övrigt � Tjänster, övrigt 
� Transporter   � Konsumentvaror, detaljhandel 
� Annan bransch:………………………………………………………………………… 
 
2. Har detta ändrats på grund av finanskrisen?  

 

 

3. Under vilket stadie går ni vanligtvis in i investeringsprocessen?  

 

 � Sådd- eller uppstartsfasen  
 � Expansionsfasen 
 �  Senare faser (buyout etc.) 
 
 
4. Har detta förändrats pga. finanskrisen? 

 

 

5. I hur stor utsträckning har företagets resurser/fonder minskat pga. finanskrisen? 

 

 

6. Har företagets avkastningskrav förändrats i samband med finanskrisen? 

 �  ökat avsevärt  

 �  ökat något 
 �  oförändrat 
 � minskat något 
 �  minskat avsevärt 
 
7. I hur stor utsträckning har företagets genomsnittliga investeringsbelopp (per 

investeringsobjekt) förändrats pga. finanskrisen?  

 �  ökat avsevärt 
 �  ökat något 



 

 
 

 �  oförändrat 
 �  minskat något 
 �  minskat avsevärt 
 
 
8. Har företagets exit-strategi förändrats till följd av finanskrisen? 

 

 

9. I hur stor utsträckning har antalet planerade avyttringar av portföljföretag blivit 

uppskjutna pga. finanskrisen?  

 

 

10. Rangordna de fem viktigaste kriterierna för investeringsobjektet, där 1 är det 

viktigaste: 

 10.1 Första kvartalet 2008, dvs. innan finanskrisen. 

 �  risk 
 �  avkastning 
 �  portföljföretagets ledning/entreprenörens personlighet 
 �  portföljföretagets erfarenhet inom branschen 
 �  geografiskt läge 
 �  produkt/teknologi 
 �  marknads- och konjunkturläge 
 �  affärsplan 
 � övrigt: ……………………………………………………………………. 
  
 10.2 Första kvartalet 2009, dvs. under finanskrisen 

 �  risk 
 � avkastning 
 �  portföljföretagets ledning/entreprenörens personlighet 
 �  portföljföretagets erfarenhet inom branschen 
 �  geografiskt läge 
 �  produkt/teknologi 
 �  marknads- och konjunkturläge 
 �  affärsplan 
 �  övrigt: ……………………………………………………………………. 
 
 
11 Vilken typ av risk ser företaget allvarligast på?  

 

a) Rangordna följande alternativ där 1 är den allvarligaste risken. 

 

 �  Agentrisk (mikrofaktorer inom portföljföretaget; t.ex. bristande kompetens 
 hos entreprenören eller portföljföretaget som helhet,  intressekonflikter mellan 



 

 
 

 Er och portföljföretaget,  informationsövertag/informationsasymmetri mellan 
 parterna. ) 
 
 �  Innovationsrisk (mikro - samt makrofaktorer; t.ex. affärsidé som visar sig 
 inte passa marknaden. Plötsligt behov av ytterligare kapital till portföljföretaget 
 pga. för höga utvecklingskostnader, regleringar på marknaden) 
 
 �  Affärsrisk (makrofaktorer; t.ex. fel timing, osäkert marknadsläge, 
 efterfrågebortfall, minskade tillväxtmöjligheter för portföljföretaget, minskad 
 möjlighet för Er att avyttra portföljföretaget) 
 
b) Har riskläget förändrats i samband med finanskrisen? 

 

 

12. Hur förväntar ni Er allokera Ert kapital under de närmaste: 

 

 12.1 -  2 åren? 

 

 �  sådd- och uppstartsfasen 
 �  expanderingsfasen 
 �  buyout 
 �  övrigt 
 
 12.2 -  5 åren? 

 

 �  sådd- och uppstartsfasen 
 �  expanderingsfasen 
 �  buyout 
 �  övrigt 
 
 

13. Har Er utredning (due diligence) av tilltänkta portföljföretag blivit grundligare till 

följd av finanskrisen? 

 

 

14. Upplevs informationsasymmetri som ett problem under investeringsprocessen. I så 

fall hur? 

 

 

15. Involverar Ni er mer i den värdeskapande processen av portföljföretaget nu, än 

innan finanskrisen? 

 

 



 

 
 

16. Använder Ni er mer av syndikeringsfinansiering nu, än innan finanskrisen, för att 

minimera risk? 

 

 

17. Hur anser Ni att Venture Capitalbranschen som helhet blivit påverkad av 

finanskrisen? 

 

 

18. Hur tror Ni att framtiden ser ut inom; 

 a) 2 år   b) 5 år 
 
 
 
 
 
 
 


