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Sammanfattning 
Det finns i dagsläget för lite riskkapital i Sverige. Det krävs fler insatser som syftar till 

att forskning kan generera fler företag och det i sin tur skulle bidra till att Sveriges 

näringsliv samt den offentliga sektorn utvecklas. Finansiering är en nödvändighet i varje 

företag. VC-bolag är en viktig finansieringskälla för småföretag i startgroparna. Små 

företag har som regel ingen tur när det gäller lån från banker. Om riskkapital inte hade 

funnits hade många av dagens stora bolag aldrig bildats eller stannat i utvecklingen. De 

huvudsakliga skälen till att riskkapital såsom VC-investeringar stimulerar 

samhällsekonomin är att bolagen enligt undersökning växer fortare, dessa bolag skapar 

då arbetstillfällen och investerar i forskning och utveckling.  

Samhällets investeringsvilja minskar dock i dåliga tider och investerarna söker sig till 

tryggare alternativ. I och med det borde även synen på VC-investeringar förändrats och 

VC-bolagen borde i det rådande klimatet söka tryggare alternativ, dock hämnar det nya 

företags och idéers framfart. 

Studien undersöker ett antal VC-bolag och andra relevanta personer inom branschen för 

att utforska hur finanskrisen påverkat VC-bolagens investeringsstrategier. 

Respondenterna som intervjuats i studien har alla valts ut baserat på den kunskap vi 

antagit att de ska förfoga över utifrån deras arbetstitel. Vi har så långt det varit möjligt 

strävat efter att intervjua respondenter som sitter på ledande positioner i sina respektive 

bolag samt arbetar med VC-investeringar alternativt analys av VC-bolag på daglig 

basis. Vi har använt oss av ett deduktivt angreppssätt och belyser problemformuleringen 

ur VC-bolagens perspektiv. Den kvalitativa studien har genomförts via 

semistrukturerade intervjuer med respondenter över hela Sverige. 

Respondenterna hade mycket intressant information att delge oss och menade att de i 

det stora hela inte förändrat sina investeringsstrategier något till följd av finanskrisen. 

Vid mer djupgående samtal visade det sig trots det att många saker förändrats och även 

att det föreligger ett nytt stadium för VC. Studien visar också att VC befinner sig i en 

mognadsprocess och är på väg att förändra sitt mest bemärkta karaktärsdrag. VC-

bolagen söker alltmer efter tryggare investeringar och investerar därför i senare skeden 

för att reducera risk. Finanskrisen har tydligt minskat nyinvesteringarna till förmån för 

följdinvesteringar.  

Eftersom studien är kvalitativ och endast berör sex respondenter runt om i Sverige är 

det omöjlig att generalisera resultatet till hela den ursprungliga populationen. Däremot 

finn det tydliga tecken på att studiens resultat är överförbart till många inom 

populationen. Vi har genom studiens empiriska del fått mycket entydiga svar och 

samma intentioner finns hos i princip samtliga respondenter som deltagit. 
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Kapitel 1 Inledning 

1 Inledning 

I syfte att introducera läsaren till studien presenterar vi en bakgrund som resulterar i 

en problemformulering. Vi redogör för studiens syfte och dess avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 
Små och medelstora företag är viktiga för ett lands ekonomi. Ett resultat av finanskrisen 

är att folk flyr till riskfria placeringar och statspapper istället för att investera i mer 

riskfyllda alternativ. Kapitalet saknas inte, vad som saknas är förtroende och tillit. En 

lösning på tillgången till riskkapital kan vara en lösning på finanskrisen. Vikten av 

investerare som vågar satsa i riskfyllda nya tillväxtföretag ökar dessutom allteftersom 

kreditmarknaden blir allt motigare, vilken den i högsta grad blivit den senaste tiden. 

(Wolin, 2008) Det finns i dagsläget för lite riskkapital i Sverige. Det krävs fler insatser 

som syftar till att forskning kan generera fler företag och det i sin tur skulle bidra till att 

Sveriges näringsliv samt den offentliga sektorn utvecklas. (Brogren, 2009, s. 14) 

 

Dagens venture capital(hädanefter VC)-bransch härstammar från USA under 1940-talet. 

Det dröjde dock till 1980-talet innan det tog fart ordentligt och man såg en ökning av 

aktivitet inom branschen. Det är under just det årtiondet som grunden till VC-branschen 

lades. Börsuppgången och allmänhetens generellt ökande intresse för aktiemarknaden 

tillsammans med ett ökande intresse för småbolag och deras möjligheter till notering var 

alla bidragande faktorer. Intresset som uppstod bidrog till ökning av kapitaltillgången 

som kunde användas till VC. Den uppgång som inträffade i början av 1980-talet började 

stanna av och avta i och med ett allt sämre börsklimat. Nedgången höll i sig fram till 

långt in på 1990-talet och inte förrän slutet av 90-talet/början av 2000-talet vände det. 

(Nyman, 2002, s. 19ff) 

Finansiering är en nödvändighet i varje företag. I högteknologiska företag i uppstartsfas 

är det extra viktigt. De företagen måste i princip gå igenom fyra finansieringsstöd för att 

förvandla idé till en kommersiell produkt och färdiga företag. (Papadimitriou & 

Mourdoukoutas, 2002, s. 105) 

VC-bolag är en viktig finansieringskälla för småföretag i startgroparna. VC-bolagen kan 

hjälpa till att utveckla produkten lika mycket som man kan hjälpa företagen 

marknadsföra produkterna. Små företag har som regel ingen tur när det gäller lån från 

banker. Den överhängande risken för misslyckande gör det svårt att få tillgång till 

kapital via vanliga lån hos en bank. VC-bolagen hjälper till reducera problemet genom 

att erbjuda kapital till riskabla företag som ännu inte startats upp, men som har en 

intressant affärsidé. Skulle finanskrisen och den rådande lågkonjunkturen satta sina spår 

i VC-bolagen och deras investeringsstrategi skulle det uppstå ett gap och de små 

företagen med innovativa produkter skulle få än mindre tillgång till kapital vilket kan 

sätta sina spår på den ekonomiska tillväxten. VC-bolagen har en stark positiv påverkan 

på tillväxt och teknisk utveckling. (Block & Sandner, 2009, s. 296) Om riskkapital inte 

hade funnits hade många av dagens stora bolag aldrig bildats eller stannat i 

utvecklingen. De huvudsakliga skälen till att riskkapital såsom VC-investeringar 

stimulerar samhällsekonomin är bolagen enligt undersökning växer fortare, dessa bolag 

skapar då arbetstillfällen och investerar i forskning och utveckling. Ett senare steg är att 

bolagen etablerar sig internationellt. (Nyman, 2002, s. 20ff)  
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VC-bolagens primära uppgift är att utveckla de företag man investerar i till den grad att 

de blir intressanta objekt för externa investerare. När uppdraget är slutfört är det dags att 

realisera vinsten vilket sker genom en exit. Realiseringen görs i syfte att frigöra kapital 

till framtida investeringar. (Isaksson, 1997, s. 1) Det är här som finanskrisen kan påvisa 

en viss förändring i VC-bolagens strategier. Det är svårt att uttala sig om finanskrisens 

inverkan på VC-bolagens exitstrategier, men det är inte en för avlägsen tanke att 

nyinvesteringar minskar då det blir svårare att avyttra de tilltänkta bolagen, till följd av 

den minskning av kapital som finanskrisen orsakat, i tid vilket innebär att VC-bolagens 

fria kapital skulle minska i och med en indirekt reducering av avkastningen på de redan 

existerande investeringarna.  

 

Det är allmänt känt att VC-investerarna spelar en mycket viktig roll i den globala 

ekonomin. De är viktiga för innovation och ekonomisk tillväxt. VC-investerarna består 

till viss del på finansiella institut men till största delen består dem av investerare med 

mycket kvalificerad erfarenhet av företagsverksamhet. De har ofta ”prior business 

experience”. Litteraturen ger VC-investeraren en mycket stor och viktig roll. En VC-

investerare ger mer än bara finansieringsmöjligheter. De tillför även andra mervärden 

för den som lyckas knyta åt sig kapital från dem. Detta benämns för ”value-adding 

activities”. Det sträcker sig alltså långt bakom vad en vanlig finansiär normalt bidrar 

med. Dessa aktiviteter berör olika områden såsom kontroll, support och ekonomisk 

styrning. Det är också en anledning till att VC-investerarna är så viktiga i den 

ekonomiska tillväxten. Erfarenheten inom företagsverksamhet är en mycket viktig 

faktor inom gynnsamma investeringar. Det är visat att aktivitet från investerarnas håll är 

positivt korrelerat med den totala framgången för portfolion med olika företag. Desto 

mer aktivitet man kan erbjuda förutom att fungera som en finansieringskälla, desto 

större chans till lönsamhet finns det. Aktiviteten som VC-investerarna bidrar med i de 

investeringar de väljer att göra är således enormt viktig. (Bottazzi, 2008) 

1.2 VC- och riskkapital 
Utvecklingen i ekonomin runt om i världen, främst USA präglar den svenska 

kapitalmarknadens utveckling. Olika engelska uttryck blandas med svenska och det kan 

lätt uppstå förvirring. Ett exempel är att man kallas riskkapitalist om man är verksam 

inom private equity eller VC, vilket är en aning missvisande. (Nyman, 2002, s. 15) 

Private equity är en undergrupp till riskkapital som består av investeringar i onoterade 

företag. Private equityföretag består av två förgreningar, VC samt buyout företag. VC 

står för investeringar i tillväxtföretag, små och medelstora, när de befinner sig i deras 

tidiga faser, medan buyout är investeringar i företags senare skede och i företag med 

oftast starka kassaflöden. (SVCA, 2009) I studien kommer vi inte att gå in på 

buyoutföretag utan koncentrerar oss på VC. VC-investeringar kan delas upp i informella 

och formella VC. Skillnaden mellan de två är att informella VC består av investeringar 

från förmögna privatpersoner som investerar sin egen förmögenhet i t illväxtföretagen, 

ofta refererade till som affärsänglar, medan den formella är vinstdrivande VC-bolag 

som investerar bolagets medel i nystartade företag. (Isaksson, 2006, s. 16ff) 
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Figur 1: VC- är en del av riskkapitalet  

(Isaksson, 2006, s. 16)  

Med VC-investeringar följer inte bara kapitalinsats utan även ett aktivt ägandeskap, som 

kan visa sig genom exempelvis styrelseposter eller dylikt. (Isaksson, 2000, s. 1) Det 

bidrar till att företag förutom kapital får tillgång till VC-bolagens kompetens, nätverk, 

ägarstyrning samt kredibilitet (SVCA, 2009). Vilket ger företagen bättre förutsättningar 

att utvecklas, faktum är att företag som är backade av VC-bolag växer anmärkningsvärt 

snabbare än företag som inte är backade av VC. Samtidigt kan ägandeskapet också vara 

ett sätt att reducera risken för VC-bolagen. (Isaksson, 2006, s. 56)  

 

Det finns en rad olika finansieringsformer som ett VC-bolag kan använda sig av. 

Normalt investerar bolagen genom att bli ägande av aktier. Det finns två sorters aktier 

som kan utfärdas. Aktier med särskild rösträtt samt aktier som ger särskild rätt till 

bolagets tillgångar eller vinst. Aktier med särskild rätt till bolagets tillgångar och vinster 

brukar benämnas preferensaktier. När det finns aktier med särskild rätt brukar det också 

finnas stamaktier som gör att man kan skilja dessa från just preferensaktierna. Utöver 

aktier som finansieringsform kan även konvertibla skuldebrev samt teckningsoptioner 

finansiera företagen. Andra lite ovanligare finansieringsformer kan vara 

vinstandelsbevis som innebär att räntan bestäms efter bolagets vinst eller utdelning, det 

är dock högst ovanligt inom VC. (Nyman, 2002, s. 54ff)   

 

Företagen som VC-bolag investerar i benämns portföljbolag med anledning att VC-

bolag sprider sina risker i en portfölj av investeringar. Det aktiva ägandeskapet ska leda 

till att portföljbolaget utvecklas maximalt och att VC-investerarna kan realisera sin 

investering. Realisation sker när man avyttrar verksamheten genom någon av de 

exitstrategier som kommer att tas upp längre fram i arbetet. Avyttringen sker när 

samarbetet inte skapar något mervärde. Målsättningen är oftast att kunna avyttra sin 

investering mellan 5-7 år. Innan avyttringen/exit förekommer det inte någon utdelning 

till VC-bolaget utan allt överskott brukar som regel återinvesteras i företaget för att 

generera fortsatt tillväxt. Det innebär att all eventuell vinst som VC-bolagen gör 

kommer från avyttringen. Det är vinsten som uppstår vid avyttringen som utgör 

avkastningen på investeringen. (Isaksson, 2000, s. 1ff) 

 

Då det är avyttringen som styr avkastningen är det viktigt för VC-bolagen att verkligen 

välja ut plommonen i korgen, dvs. de företag eller idéer som verkligen kommer att 

utvecklas och bli framgångsrika.  I och med att VC-bolag investerar i tidiga stadier ökar 

risken för misslyckande. Uppskattningsvis är det 1 av 10 investeringar som visar sig 

vara lönsamma. Dessa 10 % måste även vara extremt lönsamma för att för att 

Andra investeringar, tex på 

börsen. 

Private equity 

VC-investeringar 
 

Andra investeringar i onoterade bolag 

Riskkapital 

Informella Formella 
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investerarna ska få den avkastning som de kräver, och även täcka upp de förluster som 

uppstår till följd av de 90 % som inte blir lönsamma. (Ohlsson, 2006, s. 36)   

1.3 Problemdiskussion 
En av de allra mest unika företeelser under Sveriges ekonomiska historia de senaste 

seklerna är tillväxten. Sveriges befolkning har vuxit sig nära fyra gånger större och 

samtidigt har även inkomsten och produktionen per invånare vuxit konstant. Sverige har 

tidigare varit ett av de länder som haft den starkaste tillväxttakten över hela världen. 

Första halvan av 1800-talet bjöd Sverige inte på speciellt bra tillväxt. Därefter kunde 

dock tillväxten ta fart i samband med industrialiseringen och industrisamhällets 

progression, vilket gav bra tillväxt fram till 1975. Det året tillhörde Sverige ett av 

världens rikaste länder! Efter 1975 har dock Sverige tappat mark både i förhållande till 

historiska värden och till andra länder. (Schön, 2007, s. 13ff)  

Under 2008 drabbades många länder, däribland Sverige, av en stor minskning i 

efterfrågan och produktion. Till grund för minskningen låg den finansiella oron som då 

förvandlades till en enda stor ekonomisk kris. Den svenska regeringens respons på det 

ekonomiska läget blev en expansiv finanspolitik, exempelvis låga styrräntor, som under 

våren 2009 började ge resultat. Så var även fallet runt om i omvärlden. Framför allt 

kunde man märka att fallet i efterfrågan nu stoppades upp. Tillväxten mätt i BNP 

kommer att öka successivt framöver. Vad gäller arbetslösheten däremot har den 

ekonomiska krisen slagit desto hårdare, man räknar med en stabilisering på 

arbetsmarknaden först 2011. Vid den tidpunkten kalkylerar man att arbetslösheten 

ligger på hela 12 procent. Tillfrisknandet ur krisen beror till största del på expansiva 

finanspolitiken. Förutom det finns också en inneboende konjunkturdynamik. Efter 

denna kristid med små investeringar kommer behovet av investeringar i framtiden vara 

mycket stor. Dock är företagens kapitalstock i dagsläget generellt sargad och svag, 

vilket leder till att ekonomins långsiktiga potentiella tillväxt minskar. 

(Konjunkturinstitutet, 2009, s. 7) 

I minst 100 år har svenska politiker och näringslivet strävat efter en hög ekonomisk 

tillväxt. Vår ekonomi grundar sig i att produktionen och konsumtionen hela tiden stiger. 

Ett stort antal av våra riksdagsvalda politiker är överens om att många problem i dagens 

samhälle, såsom arbetslöshet, vården samt skolan, kan övervinnas med en högre tillväxt. 

Tillväxt är älskat av såväl höger- som vänsterpartierna och inte minst av 

näringslivsideologierna. (Lagergren, Palmlund, Sundberg & Bäckstrand, 2001, s. 17ff) 

Det är viktigt att investera pengar i företag inte bara på börsen. Nils Karlsson, VD på 

forskningsinstitutet Ratio förklarar varför: 

- ”Kapital som bara cirkulerar runt på börsen eller på fastighetsmarknader har 

ingen koppling till entreprenörskap och är alltså inte jobbskapande”  

(Herin, 2009, s. 12ff) 
 

Det finns många risker när man startar ett nytt företag. Utvecklingen och expansion av 

ett oerfaret och nytt företag är riskfyllt. Till en början har man inga intäkter utan endast 

kostnader samt utgående kassaflöden. Tiden till dess att man börjar inkassera 

kassaflöden kan vara lång. Dessutom är det en lång period fram tills dess att man har ett 

positivt kassaflöde och ett så pass starkt kassaflöde att man kan täcka alla sina 

kostnader. Fram tills att man når det stadiet, måste företaget helt och håller leva på 
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kapital. Finns däremot inget kapital att ta ifrån, då kan inte heller företaget fortsätta sin 

verksamhet. Därför krävs ett riskkapital. (Carlsson, 1998, s. 35ff) 

Om Sverige skall kunna nå tillväxt krävs först och främst att arbetet kan utvecklas och i 

och med det bli produktivare. För att en produktionsökning ska vara möjlig krävs i 

första hand investeringar, innovationer och institutioner. Investeringarna behövs i syfte 

att produktiva resurser ska kunna expandera och med mål att utnyttja resurserna på ett 

bättre sätt fordras innovationer. För att skapa och släppa fram innovationer och 

investeringar är institutioner ett krav. (Schön, 2007, s. 15ff) Investeringarna minskar i 

dåliga tider och investerarna söker sig till tryggare alternativ. I och med det borde även 

synen på VC-investeringar förändrats och VC-bolagen borde i det rådande klimatet söka 

tryggare alternativ, dock hämnar det nya företags och idéers framfart. 

Bland annat finns en studie som visar att VC-investeringar mot miljöteknik har minskat 

med över 40 %. Minskningen är en konsekvens av finanskrisen och de medhörande 

svårigheterna med kapitalförsörjning. (Moresco, 2009) Om investeringarna mot 

miljöteknik och även andra områden som har stor utvecklingspotential minskar kommer 

tillväxten också att minska. Nya företag som kan etableras i ekonomin skapar på sikt 

både fördelar till staten (skatteinkomster) och arbetstillfällen. Samt gynna 

samhällsutvecklingen. Ser man till miljöteknikområdet är dessutom efterfrågan stor 

eftersom jordens resurser är knappa. Det är därför är det av största vikt att 

investeringarna inte minskar. Framför allt är det viktigt att de investeringar som görs 

fortfarande genererar ett bra resultat och avkastning. I dåliga tider och framför allt i en 

finanskris är det svårare och tuffare att hitta bra investeringar, eftersom ekonomin går 

sämre i allmänhet. Börsen går nedåt och försäljningen rasar eller stagnerar för de flesta 

företag. Det blir givetvis svårare att starta ett nytt företag och ta sig ut på en redan kärv 

marknad. I och med det är det viktigare än någonsin för VC-bolagen att ha goda 

investeringsstrategier eftersom dem även under en högkonjunktur tar stora risker. Under 

en lågkonjunktur och finanskris blir således VC-bolagens redan höga risknivå otaliga 

gånger högre. Av den anledningen bör med rätt hög sannolikhet VC-bolagens 

investeringsstrategier förändras en aning för att reducera risk.  

De flesta studier som genomförts inom området har genomförts innan finanskrisens 

genomslag. Sökning efter tidigare forskning visar att väldigt lite eller nästan ingen 

forskning gjorts inom området efter finanskrisen. Vi anser att VC-branschen och 

riskkapitalist branschen är en viktig bransch för den ekonomiska tillväxten i Sverige. 

Det på grund av att de små och medelstora bolagen som är i behov av denna typ av 

finansiering också är de som bidrar till att den ekonomiska tillväxten kvarstår. Därför 

ser vi ett stort intresse i att studera de förändringar som skett i och med finanskrisens 

intåg vad gäller VC-bolagens investeringsstrategier.  

Den kunskap som studien kommer att bidra med kommer att kunna vara en anvisning 

till mindre företag om hur VC-bolagens nya investeringsstrategier och hur de på bästa 

sätt kan möta VC-bolagens eventuella ändrade behov.  
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1.4 Problemformulering 
 

Hur har finanskrisen påverkat VC- bolagens investeringsstrategier?  

1.5 Syfte 
Finanskrisen har slagit hårt mot Sverige och världen. Vi vill undersöka hur VC-

bolagens investeringar i dessa tider sett ut och om det skett en förändring i hur deras 

investeringsstrategier ser ut. Syftet är att få en djupare förståelse i hur den viktigaste 

inkomstkällan för de, för den svenska ekonomins fortsatta tillväxt, så viktiga små och 

medelstora bolagen har förändrats i och med den finanskris vi nyss gått igenom. Då vi 

anser att investeringsstrategierna är de viktigaste och mest primära av VC-bolagens 

strategier riktas uppsatsen mot dessa. Vi vill även se om det finns egenintressekonflikter 

mellan VC-bolagen och entreprenören. 

1.6 Avgränsningar 
Vi avgränsar studien till svenska VC-bolag, på grund av praktiska skäl. Studien 

omfattas av intervjuer med fyra olika riskkapitalbolag samt en intervju med en 

representant för Svenska Riskkapitalföreningen och en intervju med en erfaren konsult 

som tidigare varit aktiv i ett VC-bolag. Däremot har vi valt att bara titta på VC inom 

private equity vilket innebär att buyout-investeringar inte kommer att behandlas i 

studien.  

1.7 Begreppsdefinitioner 
  

Portföljbolag: Bolag som ingår i ett private equity-bolags investeringar (dess 

aktieportfölj) (Planguide AB, 2007) 

Private Equity: Investeringar i onoterade bolags egna kapital. (Planguide AB, 2007) 

Preferensaktie: Aktier i ett bolag som har givits särskilda rättigheter. Ger särskild rätt 

till bolagets tillgångar. Utdelningspreferens ges särskild rätt till dess vinst. (Planguide 

AB, 2007) 

Due dilligence/Företagsundersökning: En ”med vederbörlig omsorg” genomförd 

företagsundersökning, vanligen i samband finansiering eller exit. Undersökningen kan 

avse finansiella legala, miljömässiga etc. områden. (Planguide AB, 2007) 

Affärsängel: Privatperson (eller grupp) som ställer riskkapital, kunskap och kontakter 

till förfogande, ej sällan redan under såddfasen. (Planguide AB, 2007) 

Informellt venture capital: Kapital som tillhandahålls av aktörer utanför det 

institutionella kapitalet, t ex affärsänglar. (Planguide AB, 2007) 

Management fee: Arvode som betalas till managementbolaget för att förvalta fonden. 

(Investorwords, 2009) 

Onoterade företag: Företag som inte är noterade på någon börs och därmed inte säljs 

på någon marknad. 

Life science: företag inom områdena bioteknik, läkemedel, biomedicinsk teknik, 

system Life-teknik, livsmedel, miljö, biomedicinsk enheter och organisationer och 

institutioner som använder merparten av sina insatser i olika stadier av forskning, 

utveckling, tekniköverföring och kommersialisering. (Fractal, 2009) 
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Clean tech: Ekonomiskt konkurrenskraftig och produktiv teknik som använder mindre 

material- och/eller energi, genererar mindre avfall, och leder till färre miljöskador än 

alternativen. Med andra ord miljöteknik. (Businessdictionary, 2009) 

Health care: Förebyggande, behandling och hantering av sjukdom och bevarandet av 

psykiska och fysiska välbefinnande genom de tjänster som erbjuds av den medicinska 

och allierade vårdyrkena. (Answers corporation, 2009)  

Buyout: Köpet av kontrollerande andel i ett bolag av ett annat bolag, i syfte att ta över 

tillgångar och/eller operationer. (Investorwords, 2009) 
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2 Utgångspunkter 

Kapitel två ger en bild av vår inställning till studien innan den genomfördes. Perspektiv, 

kunskapssyn och angreppssätt presenteras. Vi motiverar valet av den teoretiska 

referensramen och förklarar hur referensramens delar sammankopplas i förhållande till 

studien. 

 

2.1 Förförståelse 

När man börjar planera och genomföra en studie har man alltid med sig erfarenheter och 

tankar från tidigare upplevelser. Man är således aldrig ett blankt papper i början av en 

forskningsprocess. Av den anledningen är det därför viktigt att redovisa vad man har för 

förförståelse, i sitt ”tankebagage”. (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 31) Förförståelsen 

består av två olika typer, förstahands förförståelsen är det vi faktiskt upplevt empiriskt 

samtidigt som andrahands förförståelsen är det vi inhämtat från andra källor som 

exempelvis böcker och filmer. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76) 

Ingen av oss har någon direkt empirisk erfarenhet av VC-verksamhet, vi har därmed 

ingen förstahands förförståelse. Däremot har vi drygt tre års ekonomistudier på 

Handelshögskolan i Umeå i ryggen och en bra teoretisk inblick i vad ämnet handlar om. 

Vi har precis innan studien avslutat kurser som Investments och Corporate finance och 

anser att det kan vara bra för att förstå vissa saker i sammanhanget och för att kunna se 

VC ur ett större perspektiv och i ett mer omfattande sammanhang. Som inriktning på 

civilekonomprogrammet har vi båda läst redovisning(C-nivå) och finansiering(D-nivå).  

Vår andrahands förförståelse för just VC består till viss del också av tv-programmet 

”Drakarna” som gått på SVT. Det ger en kort inblick om vad VC handlar om, en ytlig 

bas om vad det är helt enkelt. Vi har även läst några tidigare studier om VC för att få en 

fördjupad bild. Förutom det har vi inte så mycket förförståelse inom ämnet och vi har 

inga intentioner att påverka vår studie i en viss riktning. Vi tror dock att strategierna för 

bolagen inom VC-branschen har förändrats och att man blivit restriktivare i sina 

investeringar i den mening att man blivit mer noggrann i vilka företag man väljer att 

investera i. Med det menar vi att man fortfarande vill investera lika mycket men istället 

väljer att satsa på färre företag, bara de riktigt bra idéerna, ytskiktet, klarar av att locka 

investeringarna.  

2.2 Perspektiv och kunskapssyn 
Vi kommer att använda oss av VC-bolags erfarenheter för att svara på frågeställningen; 

Hur har finanskrisen påverkat VC-bolagens investeringsstrategier? Vi anser att det är 

den källan som bäst kan besvara studiens problemformulering eftersom de är dem som 

styr vilken strategi bolagen använder. De har en bra inblick och vi har flera bolag som 

gett oss bra access. Förutom bolagen har även föreningen SVCA, Svenska 

Riskkapitalföreningen, som är en förening för aktiva riskkapitalbolag i Sverige, också 

gett samtycke till att använda dem som källa i arbetet. Därför kommer perspektivet i 

studien vara från insidan av VC-bolagen. Genom intervjuerna som genomförs blir 

studien i någon mening subjektiv(respondenternas åsikter & argument) och vi kommer 

att vara tvungna att tolka de svar respondenterna ger oss. Vi kommer dock inte försöka 

påverka respondenternas svar i någon riktning och på ett så korrekt sätt som möjligt 

försöka återspegla den bild dem ger oss. För att i största mån undvika att studien blir 
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subjektiv kommer vi att använda en infallsvinkel som är fördomsfri och 

självreflekterande (Denscombe, 2004, s. 8). 

Hermeneutikens idégrund lades redan under renässansen och utgångsläget innebär 

exegetik, texttolkning. Karaktäristiskt för hermeneutiken har alltid varit att man bara 

kan förstå ett visst fenomen om det sätts i ett omfattande sammanhang. (Alvesson & 

Sköldberg, 2008, s. 193) Vi anser att vi måste ta in olika delar och framför allt sätta 

ihop alla svar i en kontext för att förstå innehållet och därmed är studiens kunskapssyn 

hermeneutisk. I vissa fall är det nog så att bolagen själva inte tänker på att de har ändrat 

strategier men om man kartlägger dem och analyserar är det möjligt att man får ett annat 

svar. Det är fullt möjligt att de kan genomföra förändringar i sina processer och 

strategier utan att det är medvetet eller att dem ens vet om att det sker. Därför försöker 

vi genom olika frågor som omfamnar samma problem nå innanför ett kort svar och 

tolka helheten. Vi står i och med det inför en viktig uppgift i att tolka och sätta in all 

empiri som framkommer i studien i ett sammanhang och urskilja ett resultat.  

2.3 Angreppssätt 
Studien startar genom att vi kommer att studera existerande teorier och fakta . Därefter 

kommer vi forma några grundteman för våra semistrukturerade intervjuer. Resultaten 

från intervjuerna kommer sedan att analyseras och tolkas. Vi använder oss därmed av 

den deduktiva ansatsen (Johansson-Lindfors, 1993, s. 55). En stor nackdel är givetvis att 

forskningen genom den deduktiva ansatsen kommer att fortsätta i samma riktning som 

tidigare forskning (vi utgår från befintliga verk) men samtidigt är det inte möjligt med 

hänsyn till tidsaspekten att skapa egna teorier. (Bryman & Bell, 2005, s. 23) Man kan 

också belysa att det är enormt ambitiöst och en stor utmaning om man vill uppnå 

originalitet på metodologiska grunder. En nybörjare eller projektforskare är därför inte 

ett optimalt objekt för det. Vi kommer dock att försöka generera originalitet genom att 

skapa ny kunskap till följd av studiens resultat. Det är egentligen hela idén med 

forskning, att presentera något som vi inte redan hade kunskap om. (Denscombe, 2004, 

s. 113) 

Vad har finanskrisen fått för betydelse för VC-bolagens investeringsstrategier? Som vi 

ser det skulle man kunna undersöka frågan både kvalitativt och kvantitativt. Kvantitativt 

skulle det vara möjligt att samla in data och statistik på hur investeringarna nominellt 

sett ut. Det skulle dock kräva tillgång till ett stort antal bolag verksamma inom området 

och därför har vi valt en kvalitativ ansats istället. Vi kommer därför genom 

semistrukturerade intervjuer med några bolag och andra intressanta personer försöka 

skapa en djupare förståelse och förstå helheten bakom eventuella förändringar. Vi 

kommer därmed att få tillgång till argument till varför man valt den väg man har valt 

samt reflektioner, vilket vi tror gynnar studiens resultat och ger läsaren en mer värdefull 

information jämfört med statistik från ett litet sampel. Den kvalitativa ansatsen präglas 

således av närhet till informationskällan (Halvorsen, 1992, s. 81), vilket vi upplever att 

vi kan få endast genom personliga samtal med personer som har erfarenhet och kunskap 

om det vi vill undersöka.  

Genom den kvalitativa metoden kan vi också nå studiesubjektens perspektiv, vilket är i 

linje med studiens mål. Genom den kvantitativa metoden däremot hamnar ofta 

forskarens perspektiv i fokus eftersom han väljer vilka dimensioner och kategorier som 

skall vara i centrum. (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 17) 
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2.4 Motivering av källor och teoretisk referensram 
Till studiens teoretiska referensram har vi valt ut de teorier vi anser behövs för att förstå 

helheten i studien. För att en teori skall vara relevant krävs att den på något sätt bidrar 

till studien och för den framåt. I den teoretiska referensramen ingår också fakta kring 

finanskrisen och konjunkturcykeln eftersom det är grundläggande delar i studiens. 

Till den teoretiska referensramen har vi i första hand använt oss av befintlig forskning i 

form av litteratur och vetenskapliga artiklar. Som komplement i särskilda områden 

används även artiklar från dagstidningar (exempelvis Veckans Affärer, Dagens Industri, 

Svenska Dagbladet) samt rapporter från Konjunkturinstitutet.  

För att anse att en teori eller fakta är relevant har vi två kriterier, dels att den har en 

koppling till studiens problem och är nödvändig för att förstå sammanhanget i studien. 

De områden vi valt att studera i den teoretiska referensramen är: konjunkturcykeln, 

agentteorin, informationsasymmetri samt framför allt VC-processen och dess delar.  

 

Figur 2: Studiens teoretiska referensram 

Vad VC är beskrivs redan i det inledande kapitlet. Därför har vi inte tagit upp det i den 

teoretiska referensramen. Istället har vi valt att beskriva själva VC-processen eftersom 

studien riktar fokus mot den och om den förändrats något på grund av finanskrisen. 

Därav anser vi att det relevant att även beskriva finanskrisen i stora drag och även hur 

dagsläget ser ut samt vilka områden som är mest utvecklingsbara och är i stort behov av 

kapital. Att just belysa var efterfrågan är stor på kapital anser vi dessutom vara viktigt 

för att förstå varför behovet av riskkapitalbolag är så stort, speciellt efter den senaste 

finanskrisen. Konjunkturcykeln som begrepp och definition är central för att förstå 

underliggande faktorer till finanskrisen och av den anledningen har vi valt att ta med 

den. I avsnittet om konjunkturcykeln beskrivs också vad som händer med 

investeringsviljan under en lågkonjunktur och även där belyser vi vikten av att fortsätta 

investera, och således varför VC-bolag har en viktig funktion i samhällets välfärd. 

Förutom tidigare forskning kring konjunkturcykler har vi även skapat ett kapitel 

”introduktion till empiri” där konkreta beskrivningar av finanskrisen och dess 

branschpåverkan samt framtidsutsikter finns, för att introducera det senare 

empiriavsnittet. 

Agentteorin har vi valt att använda för att det är en teori som belyser problemen som 

uppstår när man skiljer på kontroll och ägande. Människor, om de ges möjlighet, strävar 

alltid efter att maximera sin egen nytta och agentteorin belyser problemet på ett bra sätt. 

Vidare ger denna separering av kontroll och ägandeskap upphov till 

 KONJUNKTURCYKELN 

  INVESTERINGSSTRATEGIER               

 AGENTTEORIN 

 INFORMATIONSASYMMETRI          

 VC-PROCESSEN 



 

 
 17 

Kapitel 2 Utgångspunkter 

informationsasymmetri som är ett problem när det kommer till förhållandet mellan VC-

bolag och entreprenörer. Problem som adverse selection och moral hazard kommer att 

uppstå oavsett. Det är bara upp till VC-bolaget att göra sitt bästa för att försöka minska 

informationsasymmetrin så långt det går. Om det efter finanskrisen skulle finnas mindre 

kapital, kan de ge incitament för entreprenörerna att dölja information som inte gynnar 

de i fråga om sin egen kompetens, affärsidé etc. Allt för att få tillgång till kapital. 

Entreprenörerna kanske känner att det måste till något exceptionellt för att VC-bolagen 

ska investera och det kan leda till större informationsasymmetri. Det kan också leda till 

att man tar tillvara på sina egna intressen och maximerar sin egen nytta mer än under 

vanliga förhållanden eller till och med en högkonjunktur när det finns gott om kapital. 

2.5 Genomförande 
Inledningsvis visste vi att vi ville skriva om ämnet VC. Vi började då läsa olika artiklar 

om ämnet för att få en bra bild om vad ämnet faktiskt handlade om. Samtidigt fick vi en 

känsla av att det var ett aktuellt ämne med tanke på dagens situation och den dagliga 

debatten om hur man ska få igång ekonomin igen samt dagliga diskussioner om 

finanskrisen. Vi märkte också att det fanns få svenska studier kring just studiens 

problemformulering vilket gjorde att vi bestämde oss för att köra på den idén. Det vi 

valt att studera i den teoretiska referensramen användes som grund till studiens 

intervjumall för att sedan kunna koppla studiens empiri tillbaka till den teoretiska 

referensramen. 

Därefter genomförde vi semistrukturerade intervjuer med respondenterna vi valt ut, 

urvalsprocessen beskrivs i kapitel fyra. Intervjuerna genomfördes till största del på 

telefon eftersom vi har respondenter från olika delar av Sverige. En intervju 

genomfördes via ett personligt möte i Umeå på Uminova. För att öka trovärdigheten 

transkriberades intervjuerna omgående efter de genomfördes och sedan skickade vi 

transkriberingen till den aktuelle respondenten för ett godkännande. Om det fanns något 

missnöje eller exempelvis att något blivit fel fick respondenten då möjlighet att belysa 

det. 

De gensvar vi fick presenteras därefter i empiriavsnittet för att ge en rättvis och 

lättöverskådlig bild av vad studien visat. Empirin ligger sedan till grund för studiens 

analys slutligen besvarar vi studiens problemformulering i avsnittet slutsatser. 

2.6 Källkritik 
Vi har valt att diskutera källkritik efter olika sorters källor. De som vi anser kan bära ett 

speciellt syfte eller en risk diskuteras mer ingående för att ändå skapa ett förtroende för 

källan. Vi försöker även lyfta fram källor med hög trovärdighet och status för att öka 

trovärdigheten för studien. 

2.6.1 Konjunkturinstitutet och SVCA 
Som grund till arbetet har vi använt oss av olika typer av källor för att fylla olika sorters 

behov och samtidigt få en omfattande bild, olika perspektiv samt försöka verifiera 

materialet. Främst har vi använt oss av litteratur och vetenskapliga artiklar. Som 

komplement har vi också studerat rapporter från Konjunkturinstitutet som är en statlig 

myndighet under Finansdepartementet. KI har dock en självständig ställning vilket vi 

anser är nödvändigt för att kunna använda dess material och rapporter. Som myndighet 

intar KI inte någon politisk ställning i sin verksamhet med forskning och analysarbete. 

KI har funnits sedan 1973 i Sverige och som uppdragsgivare finns exempelvis 

Regeringskansliet, myndigheter och intresseföreningar. Trots att man jobbar på uppdrag 
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ser vi ingen fara i det material man faktiskt tar fram eftersom KI är efter en obunden 

politisk organisation. Att använda KI som källa motiveras också simpelt med det 

argument att de har säregen information och statistik som inte går att få tag på någon 

annan stans. Därtill har KI alltid mycket aktuell information eftersom man släpper en 

rapport varje månad. Att källan är samtida, nyskriven är mycket viktigt, tidskriteriet 

ökar trovärdigheten för en källa och desto mer samtida källan är desto mer stämmer den 

(Thurén, 1997, s. 26). Tidskriteriet är väl uppfyllt för KI. SVCA är en intresseförening 

för de som är aktiva inom den svenska riskkapitalbranschen. Den är obunden men har 

givetvis dragningskrafter åt ett visst håll eftersom alla aktiva inom den representerar 

samma bransch, och vill inte den något ont. Vi anser dock att de uppgifter vi tagit från 

SVCA, medlemsregister med kontaktpersoner och nyckeltal samt i viss mån 

definitioner, inte är något som är ämne för manipulering av något slag. Det är snarare 

bara faktauppgifter och i det syftet anser vi att SVCA varit en trovärdig och god källa att 

använda. 

2.6.2 Svenska tidsskrifter 
Vi har även använt oss av svenska artiklar publicerade i dagstidningar som exempelvis 

Veckans affärer, Svenska Dagbladet och FastighetsSverige. Veckans affärer är en 

tidskrift om ekonomi världen över och publiceras veckovis. Tidningen ges ut av 

Bonnier Tidskrifter och äga av Bonnier. Tidningen har funnits sedan 1965. Veckans 

affärer är en stor tidning med uppdaterade nyheter. Vi ser inget problem i att vi 

använder artiklar härifrån. Svenska dagbladet är en tidnings som varje dag når ungefär 

en halv miljon människor. På ledarsidorna är SvD obunden moderat men i tidningens 

övriga delar finns ingen speciell politisk ståndpunkt. 1884 grundlades SvD och 

tidningen trycks i Södertälje, Göteborg och Örebro. FastighetsSverige är dels en 

papperstidning men finns också i andra mediakanaler som internet med nyhetsbrev. 

Magasinet grundades 2004 och är således ganska färsk men har en stark nish mot 

fastighetsbranschen det är även personer som jobbar med ledande befattningar inom den 

branschen som är tidningens målgrupp. Dessa personer får även tidningen hemskickad 

till sig nio gånger per år. Vi anser att det är en bra källa på grund av dess nish och 

fördjupade kunskaper. Dock kan det finnas ett kunskapsglapp mellan läsaren och 

tidningen om man inte besitter tillräckligt goda kunskaper. Vi anser inte att vi har tagit 

någon sådan information och bör därför inte bära någon risk för det i den här studien.  

Ofta intervjuas personer i höga positioner i artiklarna i tidningarna nämna ovan. De gör 

uttalanden som publiceras i artiklarna. I och med det finns det givetvis en risk på 

individnivå. Allt dem säger är med rätt hög sannolikhet inte alltid sant. De kan ha fel 

faktakunskaper redan från början eller ha ett speciellt kommersiellt syfte med sina 

uttalanden. Vi har dock försökt använda dessa artiklar i syfte att exempelvis visa på att 

det finns ett behov av något, visa på att det finns en pågående debatt i ämnet och 

därigenom anser vi att källan fungerar i sitt syfte. 

2.6.3 Litteraturen 
Vi har i den mån det är möjligt alltid försökt använda oss av de mest uppdaterade 

böckerna. Det har också varit av stor vikt eftersom den senaste finanskrisen är så pass 

ny och även att VC är en ganska ung form av finansiering i Sverige. Det finns en risk 

för oaktuell information i för gamla källor. Vi har också försökt använda oss av 

primärkällan och inte tagit information från en källa där den källan hänvisar till en 

tidigare källa. Då vet vi inte hur säker källan är och informationen kan ha förvrängts på 

vägen, medvetet eller omedvetet.   
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Den teoretiska referensramen bygger inte bara på nationell litteratur utan vi har också 

inhämtat litterära verk från utländska författare. Paul Krugman som är professor i 

nationalekonomi och internationella relationer är ett exempel. Krugman erhöll även 

Nobelpriset i ekonomi 2008 och måste anses vara en trovärdig källa till följd av sina 

meriter och på grund av att han granskats av så många. Politiskt sett sägs det att han är 

liberal. I den bok vi använt som källa beskriver han orsaker till dagens finansiella oro, 

vilket är befogat att ta upp i studiens teoretiska referensram. 

2.6.4 Vetenskapliga artiklar 
De vetenskapliga artiklarna som använts i studien är alla hämtade från Umeå 

universitets databaser. De databaser som använts är Business source premier (ESBCO) 

och Emerald fulltext. Vi har uteslutande strävat efter att ha peer reviewed artiklar för att 

minska risken för partiska samt irrelevanta artiklar. Därmed borde validiteten i studien 

öka. Vi har även i så stor utsträckning som möjligt försökt använda flitigt citerade 

artiklar skrivna av flitigt citerade författare såsom Jensen och Mecklings ”Theory of the 

firm: Managerial behaviour, agency costs and ownership structure” samt Eisenhartd ” 

Theory: An assesment and review”. Det anser vi ökar säkerheten i innehållet då många 

studier som vi sett tar sin utgångspunkt från dessa artiklar 

2.6.5 Muntliga källor 
Studiens respondenter anser vi utgör en bra blandning av olika synsätt och de har olika 

perspektiv och erfarenheter. Vi har en respondent som arbetar som analytiker och en 

som konsult, resten arbetar på riskkapitalbolag. Det finns en risk för att detta skulle 

kunna ge en skevhet i studien om man märkte att respondenter med olika positioner och 

erfarenheter hade mycket olika svar eftersom kvoten respondenter som arbetar på 

riskkapitalbolag är så pass mycket större än de andra representerade grupperna. Dock 

har den här risken kunna eliminerats eftersom vi tidigt märkte att samtliga respondenter 

hade ganska samma svar att komma med och kunde leverera ett mycket entydigt svar 

som grupp. Därför anser vi att deras bakgrund och avvikande kvoter inte spelar någon 

roll för studiens resultat. Möjligheten att vara anonym har alltid funnits för samtliga 

respondenter men det är inget som någon velat utnyttja och det anser vi är bra för 

studiens trovärdighet. Hade vi haft många anonyma respondenter hade risken för 

tvivelaktiga uppgifter varit betydligt större. Respondenterna kan givetvis ljuga under 

intervjuerna men vi tror inte det är något dem står för med sitt namn eftersom dem har 

rätt höga positioner.  
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3 Teoretisk referensram 

Vi redogör för de teorier och fakta som ligger till grund för studien. Den teoretiska 

referensramen är viktig för att förstå sammanhanget i studien och är en fördjupning 

som syftar till att förstå problematiken i problemformuleringen och hur den kan 

besvaras. Den teoretiska referensramen återspeglas i både empiri- och analysavsnittet. 

 

3.1 VC-processen 
En fond skapas och externa finansiärer erbjuds att investera i fonden. Det är uppstarten 

till VC-processen. Fonden fylls med kapital som sedan används för att investera i 

portföljbolagen. VC-bolaget som startat upp fonden står då för all kontakt med 

portföljbolaget och de externa investerarna fungerar som passiva ägare, det är VC-

bolagen som har ansvar från identifiering till exit. (Isaksson, 2000, s. 5) 

 

Att starta upp en fond är ett omfattande arbete och innebär ofta att ett managementbolag 

marknadsför fonden i samarbete med en finansiell aktör. Managementbolaget står också 

för förvaltningen av fonden mot arvode samtidigt som även de tillskjuter kapital till 

fonden. Inför marknadsföringen upprättas ett presentationsmaterial, där man specificerar 

fondens storlek, livslängd och strategi. Accepterar investerarna erbjudandet så tillför de 

kapital, ofta är beloppet förutbestämt, till fonden och ett avtal upprättas. Det kapital som 

är bestämt vid avtalstidpunkten behöver inte tillskjutas direkt, istället skjuter man till 

kapital när fonden har ett behov av det. (Nyman, 2002, s. 30ff) Kapitalet som fyller 

fonden kommer ofta från banker, pensionsfonder etc (EVCA, 2009). Finanskrisen kan 

redan i det första skedet, skapande av fonden, ställa till med problem. De förmögna 

investerare som är nödvändiga för att resa en fond får inte bli skrämda av de risker som 

följer av att investera i småföretag under en lågkonjunktur. Med det i bakhuvudet 

kanske VC-bolagens investeringsstrategier på något sätt ändras. Allt för att tillgodose de 

externa finansiärernas behov.    

För att förstå hela VC- processen måste man först förstå vilka parter som är inblandade. 

Processen börjar när VC-bolagen söker kapital från investerare och sedan investerar 

kapitalet vidare i portföljbolagen. VC-bolagen kan ses som en mäklare mellan 

investerarna och entreprenörerna. (Isaksson, 2006, s. 42) 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Förhållandet mellan aktörerna i VC- processen  

(Isaksson, 2006, s. 42) 

Som en mellanhand mellan investerare och entreprenörer efterfrågar VC-bolagen 

kapital från investerarna samtidigt som de förser entreprenörerna med kapital. 

Investerarna tar hjälp av VC-bolagen för att de bättre kan utvärdera men även utveckla 

entreprenörernas produkter och idéer, men också för den höga avkastningen och 

Investerare 

- Erbjuder kapital 

VC-bolag 

- Identifiera möjligheter 

- Övervaka och skapa 

mervärde 

- Söka kapital 

 

Entreprenörerna 

- Använda kapitalet 



 

 
 21 

Kapitel 3 Teoretisk referensram 

riskspridningen. Entreprenörerna vill samarbeta med VC-bolagen för att få tillgång till 

kapital samtidigt som de får tillgång till VC-bolagens nätverk, kompetens etc. Dock vill 

de inte ge upp en alltför stor del av företaget. VC-bolagen i sin tur hoppas komma i 

kontakt med entreprenörer som har en utvecklingsbar och unik idé och som är villig att 

dela ägandeskapet med VC-bolaget. Just ägandeskapet och kontroll är de faktorer som 

kan skapa barriärer mellan entreprenören och VC-bolaget som kan försvåra samarbetet 

mellan parterna. (Isaksson, 2006, s. 42) Samarbetet mellan aktörerna är essentiellt och 

tillit och förtroende är av största vikt inte bara för den initiala finansieringen utan även 

för en optimal utveckling av projektet. (Cetindamar, 2003, s. 29)  

Att förmedla kapital i en finanskris betyder svårigheter för VC-bolagen när det gäller att 

tillgodose båda parter. VC-bolagen ska på något sätt tillgodose investerarnas 

avkastningskrav, men inte ta alltför stora risker samtidigt som de ska värdera 

entreprenörernas idéer till rätt marknadsvärde i ett osäkert ekonomiskt klimat. 

3.2 Investeringsprocessen 
Grunden till en VC-investering är alltid en affärsidé från en entreprenör, bara i enstaka 

fall kan idén kläckas av investerare. Affärsidén bedöms utifrån vissa kriterier. Därför är 

det viktigt för entreprenören att noga tänka igenom sin plan. Passar idén in på 

entreprenörens kunnande, är efterfrågan av kapital nödvändigt, är tidpunkten rätt, finns 

någon potential för idén att växa etc. det är frågor som VC-bolagen kommer att ställa. 

En avgörande faktor för att en affärsidé ska lyckas är att entreprenören är driven och 

backas upp av duktiga medarbetare. Vidare måste entreprenören övertyga VC-bolagen 

att idén är en potentiellt vinstgivande verksamhet i men också förklara varför någon 

skulle vilja förvärva verksamheten i framtiden. Det kanske absolut viktigaste är dock att 

skilja på idé och affärsidé. En affärsidé kännetecknas av att den ligger rätt i tiden, är 

unik och att entreprenören har kunskap och expertis inom det specifika området. Därför 

måste entreprenören också kunna svara på vilka som skulle efterfråga produkten och 

varför. (Nyman, 2002, s. 77-82) 

 

Det första steget i investeringsprocessen kallas deal flow eller deal origination. I det 

första steget blir VC-bolaget medveten om eventuella investeringsmöjligheter. (Tyebjee 

& Bruno, 1984, s. 1052) VC-bolagen upptäcker potentiella investeringsmöjligheter på 

två olika sätt. Antingen genom att aktivt söka upp entreprenörer med stor potential 

genom att besöka mässor och dylikt eller genom att vänta tills entreprenörerna 

presenterar en intressant idé. (Isaksson, 2006, s. 48) De flesta VC-bolagen använder sig 

av den passiva metoden, vilket innebär att de kommer i kontakt med potentiella 

entreprenörer först efter dem presenterat en bra affärsplan. Efter deal flow är det dags 

för nästa steg, screeningprocessen. Eftersom så många olika idéer presenteras för VC-

bolagen och de bara kan investera i några få av de så är det viktigt att försöka välja ut de 

med störst potential. (Tyebjee & Bruno, 1984, s. 1052-1055) Just screeningprocessen är 

nog den del där man kommer att ändra sig mest till föld av finanskrisen. Om kapitalet 

minskar på marknaden kommer nog även VC-bolagens kapital att antingen minskas 

eller hållas i hårdare. Det på grund av att de i sin tur kan få det svårare att få kapital om 

de skulle göra en felbedömning och en misslyckad investering. 

 

De företag som klarat sig genom screeningprocessen får börja inleda mer ingående 

diskussioner med VC-bolagen och där VC-bolagen får möjlighet att mer noggrant 

undersöka idén. Evaluation som stadiet kallas ger också VC-bolagen en möjlighet att 

bekanta sig med entreprenören och därigenom få en klarare bild av affärsidéns potential 
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samt de risker som följer av investeringen. (Nyman, 2002, s. 83) Det är viktigt att VC-

bolagen tidigt i förhandlingsstadiet värderar företaget eller affärsidén för att komma 

fram till ett pris som båda parter känner sig nöjda med. Förutom förhandling avgörs 

priset av bland annat framtida vinster och förväntad marknadsandel som VC-bolaget 

anteciperar. (Isaksson, 2006, s. 50) För VC-bolagen är det viktigt att göra due 

dilligence/företagsundersökningen noggrant och verifiera att den information man fått 

ditintills av entreprenören stämmer. Man måste säkerställa att man inte ”köper grisen i 

säcken”. (Nyman, 2002, s. 84) Undersökningen är viktig i det avseende att man med en 

bra undersökning kan minska den informationsasymmetri som kan uppstå i form av 

adverse selection. Speciellt efter en finanskris och i en rådande lågkonjunktur kan det 

finnas entreprenörer som förskönar sin idé och sin kompetens för att på så sätt få 

tillgång till kapital. 

 

När företagsundersökningen är gjord och VC-bolaget har bestämt sig för att investera är 

det dags för nästa steg, deal structuring. Båda parter måste vara överens för att affären 

ska fullbordas. För VC-bolagen innebär överenskommelsen att värdet på företaget 

fastställs samt att man skriver in covenants i avtalet som innebär att entreprenörens 

frihet inskränks en aning. Det kan innebära exempelvis att det inte får söka kapital på 

annat håll för att minska värdet för de första investerarna eller under vilka 

förutsättningar VC-bolaget får göra ändringar i ledningen. (Tyebjee & Bruno, 1984, s. 

1054) 

 

När avtalet är underskrivet och parterna är överens övergår VC-bolaget från att vara 

investerare till att bli en samarbetspartner. Det är nu som entreprenören får ta del av det 

som nämnts tidigare, de fördelar som följer att vara backad av ett VC-bolag. Det kan 

vara allt från att influera marknaden som att ta del av VC-bolagets nätverk. Dock är det 

viktigt att VC-bolaget låter ledningen i portföljbolaget sköta den dagliga verksamheten. 

(Tyebjee & Bruno, 1984, s. 1054) 

3.3 Investeringsstrategier 
VC-bolagen investeringsstrategier varierar mycket beroende på den bransch som 

investeringen sker i. Många branscher är känsligare än andra vilket innebär att de 

investeringarna är förknippade med högre risk. Det kan vara informationsteknologi, 

telekommunikation och media. Dessa investeringar innebär höga utvecklingskostnader 

med en överhängande risk för att produkten inte når marknaden. Visar det sig dock att 

investeringen är korrekt leder det till en extremt hög avkastning. (Nyman, 2002, s. 41) 

 

Det är känt att VC-investerarna spelar en mycket viktig roll i den globala ekonomin. De 

är viktiga för innovation och ekonomisk tillväxt. VC-investerarna består till viss del på 

finansiella institut men till största delen består dem av investerare med mycket 

kvalificerad erfarenhet av företagsverksamhet. De har ofta ”prior business experience”. 

Med hjälp av denna kan de erbjuda bolagen i deras portfölj mervärden som inte erbjuds 

från vanliga finansiärer, exempelvis banker. Det finns en studie som kartlägger 

konsekvenserna av aktiviteten som finns hos VC-bolagen. Studien är gjord på 

europeiska VC-bolag och deras investeringar. Studien som är en ”survey-undersökning” 

som nådde 750 VC-bolag belägna i 17 olika länder. Alla länder som var medlemmar i 

EU under tiden studien genomfördes var med i studien, plus Norge och Schweiz. Av de 

750 bolagen svarade 124 stycken. Med aktivitet menas i sammanhanget ”value-adding 

activities”. Det sträcker sig alltså långt bakom vad en vanlig finansiär normalt bidrar 
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med. Dessa aktiviteter berör olika områden såsom kontroll, support och ekonomisk 

styrning. Studien är gjord på europeiska VC-bolag och deras investeringar. Den visar 

tydligt på vikten av human kapital. Studiens resultat visar att ”investor activism”, 

aktivitet från investerarna, har ett samband med hur bra det går för VC-bolagets portfölj. 

De portföljer med mest aktivitet når också störst framgång. Det kartlägger studien. Alla 

VC-bolag som deltog i studien var medlemmar fullt ut i EVCA (European Venture 

Capital Association) eller i en nationell VC-organisation. Bolagen var såklart aktivt 

engagerade i VC.  I undersökningen studerades bolagens investeringar under nästan 4 

år. Investeringarna skedde under tidsintervallet januari 1998 till december 2001. 

Insamlingen av data skedde året därpå. (Bottazzi, 2008)  

Studien visar framförallt på viken av den kunskap och erfarenhet som VC-bolagen 

tillför i de bolag de väljer att investera. Deras aktiva medlemskap är värdefullt för en 

positiv utveckling av företagets verksamhet. Om det är så att VC-investeringarna fallit 

till följd av finanskrisen är det också mycket tydligt att det är ett stort problem eller en 

negativ faktor för ekonomisk tillväxt. En del av det är givetvis verkligheten för nya 

företag som söker just kapital, som möjligtvis hade utvecklats positivare om de hade fått 

ett avslut med ett VC-bolag.  

VC-bolag brukar i regel specialisera sig på olika faser i portföljbolagens livscyklar. 

Varje fas innebär olika kapitalbehov. Det är ofta svårt att särskilja de olika faserna från 

varandra och gränserna är oftast väldigt oklara. Därför används bara de tre 

huvudgrupperna för att urskilja de olika typerna av investeringarna. De tre huvudfaserna 

är; tidiga fasen, expansionsfasen samt den mogna fasen. (Isaksson, 2000, s.6) En 

finanskris som den som vi bevittnat borde på ett eller annat sätt förändra strategierna. 

Investeringar förknippade med hög risk och känsliga branscher känns som något som 

VC-bolagen och dess investerare i nuläget kanske borde välja bort. Dock är dessa 

investeringar långsiktiga och kanske inte påverkas av finanskrisen på något annat sätt än 

att det blir fördröjda till en tidpunkt där kapitaltillgången är större.  

3.3.1 Tidiga fasen 

Den tidiga fasen rymmer både såddfinansiering och uppstartsfinansiering. 

Såddfinansiering innebär att entreprenören får tillgång till kapital för att utvärdera 

alternativt pröva ett koncept innan själva företaget har startats. Ueppstartsfinansiering 

förekommer i ett lite senare skede, kapitalet används till inledande marknadsföring men 

också tidig produktutveckling. En stor skillnad mellan de två formerna är att vid 

uppstartsfinansiering har företaget oftast bildats. (Isaksson, 2000, s.7) Den tidiga fasen 

innebär högst risk för VC-bolagen. Bolag i den tidiga fasen kan vara den part som kan 

ha drabbats hårdast av finanskrisen på det sätt att de är det osäkraste korten och att man 

i en finanskris inte vill ta alltför stora risker. 

3.3.2 Expansionsfasen 
Här skiljer man på tidig och sen expansion. Tidig expansion förekommer när det behövs 

extra rörelsekapital, i denna fas har försäljning och tillverkning kommit igång. Behovet 

av ytterligare rörelsekapital kommer då dessa företag kommit igång med både 

försäljning och tillverkning men inte börjat visa någon vinst. Den sena expansionsfasen 

innebär att VC-bolagen förser kapital till kraftigt växande företag som visar vinst. 
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Kapitalet används ofta till att bygga ut verksamheten men också i vissa fall till 

produktutveckling eller marknadsföring. (Isaksson, 2000, s. 7) 

3.3.3 Mogna fasen 
Företag i den mogna fasen är stabila företag som gått igenom expansionsfaserna och nu 

börjat bli stabila. Företagen är oftast lönsamma, men VC-bolagen kan även investera i 

företag som i den mogna fasen måste rekonstruera verksamheten. Exempel få 

finansieringsformer i den mogna fasen är; överbryggningsfinansiering, Buyout 

finansiering och turnaround finansiering. Överbryggningsfinansiering sker i företag 

som inom en snar framtid förväntas noteras på börsen. Buyout finansiering syftar på 

investeringar som finansierar uppköp eller utköp av företag. Turnaround finansiering är 

till för företag i operationell eller finansiell kris som behöver hjälp för att vända den 

negativa trenden. (Isaksson, 2000, s. 7) 

 

Det finns även två investeringsformer som inte nämns bland faserna. Det är 

ersättningsinvestering och syndikering. Ersättningsinvestering innebär att ett VC-bolag 

köper upp ett annat VC-bolags andel i ett portföljbolag. I vissa fall kan det även 

innebära att man tillför nytt kapital för att bland annat minska företagets 

skuldsättningsgrad. Syndikering å sin sida är när flera VC-bolag slår sig samman och 

investerar i samma objekt. Anledningar till det kan vara att sprida sina risker samtidigt 

som VC-bolagen kan dra nytta av varandras kompetens. I samarbetet uppstår en lead 

investor som tar på sig huvudansvaret för investeringen. (Isaksson, 2000, s. 6) 

3.4 Exitstrategier 
Som tagits upp tidigare i studien har VC-bolagen som målsättning att avyttra sin 

investering efter vanligtvis 5-7 år. Därför är det viktigt att de har en exitstrategi klar 

redan vid avtalets ingång. Som tidigare nämnts är det exiten som avgör den avkastning 

som investeringen generar och är därför fundamental för VC-bolagens existens. Därför 

finns det enormt behov av exitmekanismer. Det pris VC-bolagen betalar i början av 

investeringen bestäms i regel av de exitmöjligheter som man anser kunna vara 

tillgängliga i en nära framtid. Ser man fler exitmöjligheter kan man i början betala ett 

högre pris då det anses minska risken i investeringen. Med det sagt förstår man att 

tillgången till exitstrategier kan vara en betydelsefull faktor som kan spela en avgörande 

roll i VC-bolagens investeringsstrategier. Det som är viktigt för en lyckad exit är att det 

finns ytterligare kapital på marknaden då exit innebär nytt tillskott av kapital och 

därmed kan ses som ännu en tillväxtfas för bolaget. (Isaksson, 1997, s. 4) Här kan ett 

problem uppstå. Om kapitalet på marknaden skulle minska skulle även 

exitmöjligheterna minska vilket skulle kunna leda till en förändring i 

investeringsstrategier hos VC-bolag. 

 

Det finns många olika sätt att genomföra en exit för VC-bolagen. De två vanligaste tas 

upp här nedan: 

1. Marknadsnotering. Portföljbolaget noteras på en börs eller annan 

marknadsplats. Oftast har VC-bolagen ett lock up avtal med 

fondkommissionären som innebär att de inte säljer sina aktier direkt vid notering 

utan efter 6-12 månader.  
2. Försäljning av hela företaget. Denna exitstrategi innebär att hela 

portföljbolaget säljs till en tredje part. Köpeskillingen kan vara antingen 

kontanter eller aktier i det förvärvande företaget. Anledning till förvärvet kan 
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vara att ett större och mer etablerat företag vill ha tillgång till den teknik eller 

marknad som portföljbolaget innehar. (Isaksson, 2000, s. 8) 

 
Många olika faktorer påverkar valet av exitmetod. Exit sker främst på grund av de 

ekonomiska orsakerna såsom att företaget utvecklats till ett intressant investeringsobjekt 

för externa investerare, möjligheter till synergieffekter eller ett stort kapitalbehov för att 

växa ytterligare. Det finns dock andra faktorer som kan spela in, t.ex. psykologiska 

faktorer som prestige i att vara noterad på en börs. Det är inte ovanligt att dessa olika 

faktorer går hand i hand och den ena ger det andra. (Isaksson, 1997, s. 6) 

 

3.5 Cykler och konjunkturen  
Tendensen att ekonomin fluktuerar upp och ned har ansetts vara en viktig pusselbit för 

den ekonomiska tillväxten i hundratals år. Sedan lång tid tillbaka har man kunnat 

observera regelbundenhet i ”business cycles”. (Burda, 2005, s. 332) Tillväxt och cykler  

spelar en viktig roll i dagens moderna samhälle. Förutom korta konjunkturer präglas 

även samhället av längre cykliska mönster. (Schön, 2006, s. 17) Det är inte bara BNP 

som sjunker under konjunkturens svåra tider utan även arbetslösheten påverkar starkt. 

När ekonomin är på väg nedåt är det mycket svårt att hitta lediga tjänster. En annan 

konsekvens är att hushållen konsumerar mindre. Andra konsekvenser är att företagen 

spenderar betydligt mindre och färre hus byggs, vilket har en ännu större innebörd för 

den dåliga tillväxten. (Mankiw, 2006, s. 254ff) I en ekonomi där konsumtionen sjunker 

och avstannar borde det bli svårare att starta ett nytt bolag eftersom efterfrågan är låg ur 

ett allmänt perspektiv. Det påverkar även VC-bolagen i den meningen att dem kommer 

få svårare att lyckas med de investeringar de gör i tidiga skeden. Av den anledningen 

torde VC-bolagen bli försiktigare med vilka investeringar man gör i en lågkonjunktur. 

”The modern world regards business cycles much as the ancient Egyptians regarded 

the overflowing of the Nile. The phenomenon recurs at intervals, it is if great 

importance to everyone, and natural causes of it are not in sight” 

- John Bates Clark, 1898 (Mankiw, 2006, s. 254ff ) 

Cykler finns överallt i det moderna samhällets ekonomi och tillväxt. Det betyder att 

man kan se ett återkommande förlopp under olika tidsperioder. Förändringar i 

makroekonomiska förutsättningar och beteenden upprepar sig med väsentlig 

regelbundenhet. Något man observerat är exempelvis händelserna från en kris till 

förnyelse, vilket leder till effektivitetsökning. Sådana kriser benämns som 

internationella strukturkriser och har inträffat med ungefär 40 års mellanrum med start 

under 1840-talet. Utgången ur strukturkriserna har alltid varit någon typ av förnyelse 

vilket inneburit nya tillväxtgrenar och samhällsförhållanden. Den industriella 

kapitalismen har därmed en unik säregenskap, samtidigt som man är med och 

framkallar kriserna skapar man förutsättningarna för att ta sig ur krisen. Förmågan att 

byta spår och hitta nya vägar är en av anledningarna till att den västerländska framfarten 

av tillväxt och utveckling varit så dynamisk. Cyklerna ger möjligheter till att nya 

företag kan skapas men det innebär även att äldre företag slås ut. (Schön, 2006, s. 22ff) 

Om man reflekterar över vad Schön skriver så förstår man att efter en kris ökar 

möjligheterna för nya företag till följd av att många företag försvunnit till följd av det 

hårda klimatet. Därmed kan nya goda investeringsmöjligheter uppstå en tid efter en kris 

för VC-bolagen när det inte är ”fullt” på marknaden, att det finns plats för fler företag 
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Tillväxt   

  Högkonjunktur 

     Trendlinje  

   

 

       

  Lågkonjunktur   Tid 

att etablera sig. Däremot är det dem starkaste företagen som klarar en lågkonjunktur 

bäst vilket kan resultera i hård konkurrens mellan företagen som finns kvar, vilket 

kräver mycket av ett nytt företag som kommer in på marknaden. 

 

 

Figur 4: Egenarbetad modell över konjunkturcykeln 

Produktionen i ett kapitalistiskt samhälle fluktuerar upp och ner, men den långsiktiga 

trenden är alltid att produktionen ökar. Variationer i båda riktningar finns längs 

trendlinjen. Det är dessa variationer som betecknas som konjunkturens påverkning. 

(Lutz, 2002, s. 1) Vanligtvis brukar en lågkonjunktur befinna sig under trendlinjen i två 

till tre år och över trendlinjen i två till tre år. När ekonomin vänder från den högsta 

punkten i högkonjunkturen tar recessionen vid. Från den stundande lågkonjunkturen 

startar sedan återhämtningsfasen vilket leder till expansion igen. (Burda, 2005, s. 333) 

Det som i dagligt tal benämns konjunkturen kallas också lagercykler, vilka varar 3-5 år. 

Ett annat namn för konjunkturen är Kitchincykel. Lagercykeln går ut på att det finns en 

variation i hur företagen utnyttjar sina resurser, och beroende på hur man nyttjar sina 

resurser så påverkas även lagerhållningen i företaget. Konjunkturen får sin uppgång när 

det finns en förväntning om ökad försäljning, vilket gör att man producerar mer och 

bygger på sitt lager. Under uppgången kommer lagret minska och man har hög 

kapacitetsutnyttjande. Emellertid kommer en avtagande efterfrågan leda till att lagren 

ökar igen. Det gör att företaget istället får en sjunkande grad av kapacitetsutnyttjande 

och till slut är man tillbaka där man var från början. (Schön, 2006, s. 34ff) Under en 

lågkonjunktur när lagren är stora i företagen är det ett naturligt steg att försöka ta sig ut 

på nya marknader för att kunna sälja av mer än det man gör på befintliga marknader. 

För att ta sig ut på nya marknader behövs nytt kapital ibland annat VC-backade bolag. 

Eftersom VC-bolagen är måna om de bolag man har i sin portfölj är det stor chans att 

man kan få följdinvesteringar från dem och satsa på att ta sig in på nya marknader. 

Under en lågkonjunktur verkar utbudet finnas överallt, efterfrågan däremot finns 

ingenstans. Det finns massvis med människor som är villiga att arbeta, men jobben 

räcker inte till.  Samtidigt finns fina fabriker, redo att producera, men företagen har inte 

längre några ordrar. Ännu tydligare skriker de öppna butikerna efter kunder, men 
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kunderna finns inte längre i samma utsträckning som tidigare. Problemet bakom 

situationen är inte att pengarna försvunnit men den effektiva efterfrågan har drastiskt 

minskat. Istället för att använda betalningsmedel vill man istället spara och lagra sina 

likvida medel, allmänheten väljer att spara istället för att investera. Problemet är således 

inte att vår fundamentala ekonomiska styrka behöver ha försämrats för att vi ska 

påverkas av konjunkturcykeln. Det räcker alltså med att viljan förändras, vilket kan ske 

utan att de ekonomiska inströmningarna till hushållen har förändrats. Det leder till att 

lågkonjunkturen kan angripa såväl goda som dåliga ekonomier. (Krugman, 2009, s. 

19ff) 

3.6 Agentteori 
“The problem of inducing an "agent" to behave as if he were maximizing the 

"principal's" welfare is quite general. It exists in all organizations and in all 

cooperative efforts - at every level of management in firms, in universities, in mutual 

companies, in cooperatives, in governmental authorities and bureaus, in unions, and in 

relationships normally classified as agency relationships such as are common in the 

performing arts and the market for real estate” (Jensen & Meckling, 1976, s. 309).  

 

Citatet ovan visar att där samarbete mellan två parter krävs kommer agentproblemet att 

uppstå. Agentteorin kan enkelt användas för att beskriva situationen som uppstår när ett 

VC-bolag väljer att investera i ett bolag. Agentteorin kan ses som en teori om mänskligt 

beteende. (Nilakant & Hayagreeva, 1994, s. 651). Grunden i agentteorin är att en 

principal, i det här fallet är det VC-bolagen, anlitar en agent som då givetvis är 

portföljbolaget för att driva verksamheten (Scott, 1997, s. 240).  I samma stund som 

agenten anlitas uppstår problem. Om båda parter är nyttomaximerande kommer agenten 

inte alltid att ha principalens bästa i åtanke. Därmed uppstår ett problem. Agentteorin tar 

sikte på att lösa två problem som kan uppstå i ett kontrakt mellan två parter. Det första 

och kanske det mest uppenbara problem som kan uppstå är det som just nämnts ovan, 

när det skapas en intressekonflikt mellan agenten och principalen. Intressekonflikten 

som kan uppstå leder oftast till övervakning av agenten. Det är svårt och framförallt dyrt 

för principalen att alltid övervaka agenten och följa upp hur denne beter sig och om det 

är i enlighet med det som är överenskommet. Principalen kan med incitamentsprogram 

försöka mildra intressekonflikten som kan uppstå, och på så sätt få agenten att jobba 

efter principalens uppsatta mål, samtidigt som de övervakar agenten. Åtgärder som 

incitamentsprogram och övervakning kostar väldigt mycket och benämns i regel som 

agentkostnader. (Jensen & Meckling, 1976, s. 308) Andra kostnader som kan uppstå är 

bonding som syftar på att principalen eller agenten kommer överens om 

lägrekompensation för att bära mindre risk (McGuire, 1988, s. 8). Problem nummer två 

som uppstår gör det på grund av de olikheter som parterna har i sin attityd gentemot 

risk. Då dessa parter har riskprofiler som skiljer sig markant från varandra kommer 

deras handlingar spegla deras riskpreferenser. (Eisenhardt, 1989, s. 58) Övervakning 

och riskprofiler hänger samman på det sätt att desto mer riskprofilerna skiljer sig från 

varandra desto mer övervakningskostnader kommer företaget att drabbas av (McGuire, 

1988, s.8). Återigen kan lösningen vara incitamentsprogram som ger agenten någon 

sorts belöning för att agera i principalens intresse.  

 

Eisenhardt (1989, s. 71) visar i sin studie att agentproblemet är som mest relevant när 

det finns svårigheter med kontrakteringen, såsom olika målsättningar eller en osäker 

utgång för ett nystartat företag.  Det man kan diskutera är om det uppstår ett klassiskt 

agentproblem eller inte. I fallet mellan VC-bolag och entreprenörer bör det uppstå en 
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mildare version av problemet då VC-bolagen ofta tar en minoritetsroll i företagen samt 

att de på ett annat sätt erbjuder finansieringshjälp. VC-bolagens investeringar är 

långsiktiga vilket borde minska problemet med kortsiktigt tänkande hos agenten. Men 

ett agentproblem kommer att uppstå hur man än gör, VC-bolagen har pengar investerat i 

företagen men är inte delaktiga i den dagliga verksamheten vilket innebär att de på ett 

eller annat sätt måste övervaka agenten. De får inte heller ta så mycket att de incitament 

som finns för entreprenören att jobba mot ett gemensamt uppsatt mål reduceras. Det 

innebär att det kommer att uppstå agentkostnader hur man än vrider och vänder på det. 

En slutsats som dragits i tidigare studier menar att agentteorin erbjuder ett empiriskt 

testat och realistiskt perspektiv på samarbetet mellan två parter med olika intressen 

(Eisenhardt, 1898, s. 72). En trolig utveckling efter finanskrisen kan vara att man som 

VC-bolag blir mer selektiv med screeningprocessen vad gäller entreprenörer, allt för att 

inte bli förd bakom ljuset när kapitalet på marknaden nu blivit mindre för småföretag. 

Mindre tillgång till kapital kan skapa incitament för entreprenörerna att försköna sin 

kompetens, produktens värde men även sin egen driftighet.  

 

3.7 Informationsasymmetri, Moral hazard och adverse 

selection 
En risk som VC-bolag löper är att hur mycket due dilligence man än utför, inte kan 

garantera att entreprenörens kompetens och förmåga är tillräckligt för att utveckla 

affärsidén till en ett lönsamt företag (Sapienza & Gupta, 1994, s. 1621). Problemen 

uppstår oftast på grund av informationsasymmetri. VC-bolagen hamnar i samma 

situation som vanliga banker när de ska godkänna krediter. De står inför ett 

tvillingproblem som båda har sin grund i den asymmetriska information som uppstår 

när en part har mer information än den andra parten. (Deakins & Hussain, 1994, s. 24)  

Till skillnad från bankerna har VC-bolagen en fördel i att de i jämförelse med bankerna 

har tillgång till inofficiell information som kan vara indikatorer på idéns potentiella 

utveckling och företagets tillväxtmöjligheter (Krishnaswami, Spindt & Subramaniam, 

1999, s. 412). 

Den numera kända ”lemon-principen” av Akerlof (1970) där exemplet handlar om bilar 

och att det finns 4 kategorier som köpare kan hamna i belyser problemet. 

konsumenterna kan köpa en ny bra bil, en ny dålig bil, och samma kategorier fast 

begagnade. I slutändan kommer det uppstå informationsasymmetri och bra bilar 

kommer att säljas för samma pris som dåliga eftersom köparen omöjligt kan avgöra 

kvalitén på bilarna. I slutändan leder det till att de bra bilarma försvinner från 

marknaden då de värderas till samma som de dåliga. 

Informationsasymmetri kan skada kapitalmarknaden och dess funktion då det är svårt 

för investerare att urskilja bra investeringar från dåliga. Anta att hälften av alla idéer är 

”bra” och hälften ”dåliga”. Om investerare, i studiens fall VC-bolagen, inte kan urskilja 

de bra från de dåliga kommer de med sämre idéer att försöka påstå att deras idéer är lika 

bra som de ”bra” idéerna. VC-bolagen å sin sida kommer att värdera dessa idéer utifrån 

ett medelvärde vilket kommer att resultera i att vissa idéer blir undervärderade och vissa 

övervärderade. (Healy & Krishna, 2001, s. 408) VC-bolag investerar ofta i tidiga stadier 

och i dessa stadier är information en bristvara. Därför specialiserar sig VC-bolagen och 

studier visar också att de är speciellt duktiga på att minska agentproblem och därmed 

informationsasymmetri. (Cumming, 2006, s. 156) 
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Det finns två typer av informationsasymmetri som kan uppstå. Den ena kallas ”Adverse 

selection” och den andra ”Moral hazard”. Adverse selection innebär att den part som 

ska anlita en agent, alltså principalen, är osäker på vilken kvalité entreprenören håller. 

Det kan råda osäkerhet kring vilken potential produkten har etc. (Scott, 1997, s. 3) Det 

kan vara svårt att skilja bra investeringar från dåliga. Man kan säga att adverse selection 

problemet uppstår innan man beslutat sig för att investera. VC-bolagen har en möjlighet 

att undersöka vilken fas entreprenören befinner sig i eller vilket område de är 

verksamma i, men i frågor som arbetskapacitet, kompetens och tekniska framsteg är det 

svårare att få svar. Adverse selection kommer att uppstå när ett VC-bolag ska investera i 

ett portföljbolag frågan är bara till vilken grad. Det beror helt på hur många av 

företagets karakteristika som venture captalbolaget kan identifiera. (Cumming, 2006, s. 

158) Entreprenören å sin sida kan bete sig som om dennes kompetens är högre än vad 

den är för att få tillgång till kapitalet. (Eisenhardt, 1989, s. 61) Därför är det i VC-

bolagens fall extremt viktigt med en bra due dilligence för att undvika oattraktiva 

investeringar och försöka hitta de lönsamma.  

Problemet med adverse selection i samband med en finanskris kan mycket väl leda till 

en förändring i VC-bolagen investeringsstrategier. Rädslan att investera i ett dåligt 

företag eller i en mindre kompetent entreprenör kan komma att leda till svårigheter för 

småföretag att få tillgång till VC-bolagens kapital. Screeningprocessen blir viktigare 

och förmodligen hårdare, allt för att inte göra en misslyckad investering. En annan risk 

skulle kunna vara det som Healy och Krishna (2001, s. 408) tar upp att de riktigt bra 

entreprenörerna med bra idéer värderas till ett medel av bra och dåliga idéer och därför 

inte väljer att sälja av delar av företaget till VC-bolagen. Det kan på sikt leda till att den 

idén inte når sin fulla potential utan VC-bolagets hjälp och att samhället då går miste 

om en verksamhet som skulle kunna bidra med bland annat jobbmöjligheter.   

Andra typen av informationsasymmetri, moral hazard, uppkommer när agenten inte 

lägger ner det överenskomna arbetet (Eisenhardt, 1989, s. 61). I de flesta fall 

uppkommer moral hazard problem på grund av svårigheter med att övervaka agenten. 

Det är som sagt svårt att ha konstant koll på agenten. Det leder till att agenten ges 

utrymme att handla i eget intresse men också att rapportera så länge det gynnar denne 

själv. (Scott, 1997, s.44) Det kan enligt oss appliceras på förhållandet mellan VC-bolag 

och entreprenören som söker kapital. När de väl fått kapitalet kommer de så länge de 

ges möjlighet att försöka att maximera sin egen nytta. Entreprenören kommer inte att 

avslöja information som inte gynnar den själv och därmed uppstår 

informationsasymmetri när inte VC-bolagen får ta del av all information.  

 

Moral hazard problemet blir ett problem när entreprenören fått tillgång till sitt kapital. 

Man kan då säga att det är ett av problemen som uppstår i relationen mellan agenten och 

principalen. Att övervaka agenten kan förutom dyra kostnader leda till lägre incitament 

för agenten. Det man ska komma ihåg är att entreprenörer som söker finansiering oftast 

har utvecklat sin idé under väldigt lång tid och hård övervakning och styrning kan i 

värsta fall leda till att man plockar bort de incitament som finns för entreprenören att 

driva företaget framåt. Man kan spekulera i om entreprenörerna får en känsla av att 

deras livsprojekt börjar tas ifrån de, i alla fall till en början i inledningen av samarbetet. 

Under en finanskris kommer småföretagen drabbas hårt av det kalla ekonomiska klimat 

som följer. Utbudet kommer att vara högre än efterfrågan och VC-bolagen som 

investerat i dessa småföretag kommer med stor sannolikhet att behöva hjälpa till med 

ytterligare finansiering. Det kan leda till, som Eisenhardt (1989) också visat i sin studie, 

att pengarna används till annat som inte varit en del av överenskommelsen.  
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Agentteorin brukar oftast nämnas i sammanhang där stora diversifierade företag är 

inblandade (Audretsch, Lehmann & Plummer, 2009, s. 152). Men teorin kan även 

appliceras på företag som blir backade av VC-bolag. Jensen och meckling menar att 

inställningen hos företagsledaren ändras om denne går från att äga 100 % av företaget 

till att äga 95 % av företaget. Först och främst uppstår agentkostnader då investerarna 

vill ha en inblick i företaget men även en risk att företagsledaren agerar i sitt eget 

intresse och kanske inte arbetar lika hårt då han inte får lika stor del av den slutliga 

vinsten. (Jensen & Meckling, 1976, s. 312ff) 

 

Som nämnts tidigare i arbetet blir inte VC-bolagen bara vanliga aktieägare när de 

investerar utan de bidrar även med kompetens, nätverk och ägarstyrning. Det gör att en 

del av de agentkostnader som kan uppstå borde kunna reduceras i och med att de är med 

och påverkar företaget samt hjälper företagsledaren att driva verksamheten framåt. 

Dock är inte VC-bolagen inblandade i den dagliga verksamheten. Det kommer per 

automatik att skapa en informationsasymmetri vilket ger entreprenörerna utrymme att 

maximera sin egen nytta. Det blir en jobbig balansgång som VC-bolagen måste klara 

av. Man måste se till att ha så bra övervakning att man inte missar avgörande händelser 

på grund av informationsasymmetri men vara noga med att lämna tillräckligt stora 

incitament för företagsledaren så att denne känner att företaget fortfarande är 

hans/hennes. Det kan innebära att VC-bolagen inte köper upp en för stor del av det egna 

kapitalet eller tar över styrningen för mycket. Skulle VC-bolaget äga exempelvis mer än 

50 % av företaget kan det skapa incitament för företagsledaren att inte arbeta så hårt 

som denne skulle om den ägt 100 %.   
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4 Studiens utförande 

I avsnittet studiens utförande kommer vi att försöka bjuda in läsaren till hur själva 

genomförandet av intervjuerna utförts. Beskrivningar för att återspegla det praktiska 

arbetet kring studien är till för att ge en rättvis bild och öka trovärdigheten för studien. 

 

4.1 Val av metod 
De två vanligaste metoderna för att samla in data till en studie är kvantitativ metod eller 

kvalitativ metod. (Bryman & Bell, 2005, s. 40) Utgångspunkten för den kvalitativa 

metoden är att det inte går att mäta kvaliteter och egenskaper på grund av dess unika art 

hos varje fenomen. Man ser forskningsprocessen som en tvåvägskommunikation, där 

forskaren är en del av processen. Andra egenskaper hos den kvalitativa metoden är hög 

flexibilitet vid undersökningsuppläggningarna samt att den allmänna struktureringen, 

standardiseringen och formaliseringen är låg. Den kvantitativa metoden avser att göra 

något mätbart, och presentera undersökningsresultaten numeriskt. Vidare undersöker 

den kvantitativa metoden alla fenomen utifrån samma variabler. (Andersen, 1994, s. 

70ff) 

 

Målet med denna studie är att se hur finanskrisen har påverkat VC-bolagens 

investeringsstrategier. Därmed anser vi att den kvalitativa metoden passar studien bäst. 

För att svara på frågan behöver vi veta hur VC-bolagen själva upplever situationen och 

om deras strategier har ändrats.  

 

Anhängare till den kvalitativa metoden anser att allt inte kan mätas, den kvantitativa 

metoden är inte konstruerad för att fånga ett fenomens karaktäristiska kvaliteter utan 

mer hur mycket av en kvalitet som finns. Metoden kommer inte fastställa den 

kvalitativa säregenheten. (Eneroth, 1989, s. 9) För att kunna svara på studiens fråga 

behöver vi respondenter som resonerar sig fram och delar med sig av sina erfarenheter, 

den typen av information går inte att få via den kvantitativa metoden.  

 

Studien som vi genomför är ute efter att se hur VC-bolagen har påverkats och om de har 

påverkats, varför de gjort det. Därför skulle vi behöva information från bolagen direkt. 

Den informationen anser vi gör sig bäst i form av intervjuer med högt uppsatta personer 

inom de olika bolagens ledningar men även med analytiker som är experter inom VC-

området. Intervjuerna är såkallade semistrukturerade intervjuer och genom dessa var vår 

förhoppning att vi skulle kunna få en förståelse för problemet och de konsekvenser 

finanskrisen haft på VC-bolagen. 

 

4.2 Intervjumallens utformning och innehåll 
Vi valde att ha semistrukturerade intervjuer och utgick från ett frågeschema. Det som 

uppfattades som mest intresseväckande, unikt och speciellt följdes upp med följdfrågor. 

Det är också syftet med en semistrukturerad intervju (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2003, s. 279). De frågor som intervjun utgick ifrån var kopplade till de 

teorier och fakta vi valt att ta upp i den teoretiska referensramen.  
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 Hur tror du lågkonjunkturen har påverkat investeringarna inom VC? 

 Vilka branscher är mest intressanta att investera inom för er? 

 Har er investeringsstrategi ändrats i och med lågkonjunkturen? 

 Vad har ni för avkastningskrav? Har det ändrats till följd av finanskrisen? 

 Har investerarna blivit mer riskaverta på grund av lågkonjunkturen? 

 Hur ser ni på risk? Har er syn ändrats? 

Här är de frågor som vi anser bäst belyser kärnan i studien. Intervjumallen i sin helhet 

finns som bilaga. Respondenterna fick del av intervjumallen innan intervjun ägde rum.  

4.3 Urvalsprocessen 
Respondenterna som intervjuats i studien har alla valts ut baserat på den kunskap vi 

antagit att de ska inneha utifrån deras arbetstitel. Vi har så långt det varit möjligt strävat 

efter att intervjua respondenter som sitter på ledande positioner i sina respektive bolag 

samt arbetar med VC-investeringar alternativt analys av VC-bolag på daglig basis. 

Urvalskriterierna anser vi leder oss in på personer som utifrån deras kunskap samt 

erfarenheter på ett eller annat sätt bidrar till att svara på studiens problemformulering. 

Vi har utgått från SVCA:s medlemsregister där alla private equity bolag är registrerade. 

Dock föll många bort som inte hade VC verksamheter. 

 

Det urval som gjorts i studien kan liknas vid ett strategiskt urval. Syftet med ett 

strategiskt urval är att få ett så stort kvalitativt innehåll i informationen som möjligt. 

Vidare är strategiskt urval en bra metod att använda sig av om urvalet är litet. 

(Halvorsen, 1992, s. 102) 

 

Vi har även haft som mål att intervjua både respondenter som arbetar dagligen med VC 

investeringar, som Johan Bennarsten, men även respondenter som arbetar inom 

organisationer som har som uppgift att studera VC-branschen, såsom Linus Dahg på 

SVCA. Det anser vi ger oss två olika perspektiv på branschen och dess struktur samt en 

bredare grund när vi ska svara på studiens problemformulering.   

 

För att garantera alltför stora felmarginaler och dessutom kunna få ett generaliserbart 

resultat är sannolikhetsurval att föredra (Halvorsen, 1992, s. 98). Meningen med det är 

minska skevheten i studien. Ett sannolikhetsurval innebär att alla i populationen har lika 

stor chans att komma med i studien, och det sker genom ett slumpmässigt urval. 

(Bryman & Bell, 2005, s. 111) Vi har valt att göra ett strategiskt urval istället för ett 

sannolikhetsurval dels på grund av brist på tid och resurser men även på grund av att vi 

inte strävar efter att generalisera studiens resultat, målet med studien är att se hur VC-

bolagen påverkats av finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen samt 

branschens framtid.  

 

Enligt Esaiasson (2007) bör man som forskare i syfte att upprätthålla vetenskaplig 

distans intervjua okända respondenter på grund av den enkla anledningen att intervjuer 

med vänner och bekanta kan leda till att mycket tas för givet. Från respondentens sida 

kan det leda till en större öppenhet då man inte ska fortsätta träffa personen i fråga. 

Vidare bör man inte göra mer intervjuer än vad som krävs, med andra ord kan det vara 

svårt att innan intervjuerna sätta upp ett specifikt antal. Om man gör en respondent 
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undersökning bör intervjuer göra till teoretisk mättnad uppnåtts. (Esaiasson, 2007, 

s.309) Redan efter fyra intervjuer märkte vi entydighet i svaren hos respondenterna, 

vilket de två sista intervjuerna endast bekräftade ännu mer. Av den anledningen 

stannade antalet intervjuer på sex stycken. 

4.4 Bortfall 
Majoriteten har varit extremt tillmötesgående och positiva när vi hört av oss till 

riskkapitalbolagen. Däremot finns det ett fåtal som har tackat nej till att delta i studien 

på grund av två olika anledningar, dels att dem inte haft tid och dels att dem inte tror att 

de är rätt person för studiens innehåll. Det anser vi dock bara är bra för studiens resultat 

eftersom vi inte vill ha deltagande respondenter som egentligen inte har den rätta 

kunskapen eller erfarenheten för att besvara studiens problemställning. Vi har även haft 

en respondent som absolut inte kunde svara på frågan branschens framtid, vilket också 

får ses som ett visst bortfall.  

De respondenter som tackat nej av nämnda anledningar har ersatts av liknande bolag. 

Därför tror vi inte att studiens resultat påverkats av bortfallet i någon anmärkningsvärd 

utsträckning. Det som är möjligt är att något av de bolagen som ingår i bortfallet hade 

bidragit med något säreget som nu inte redovisas. Å andra sidan kan vi ha upptäckt 

något unikt hos den respondent vi valde istället.  

4.5 Presentation av respondenterna 
Vi har valt att presentera de bolag och individer som deltagit i studien. Som information 

till presentationen om bolagen har vi valt att använda dels fakta från deras egna 

hemsidor och som komplement information från SVCA:s register. Studien omfattar 

även en erfaren konsult. I och med dessa olika positioner anser vi att vi kan nå en 

omfattande bild och få med olika perspektiv av branschen. Där finns bland annat 

nyckeltal vilket vi tycker är bra för att se hur stora summor bolagen faktiskt råder över 

och investerar, det handlar i regel om väldigt höga belopp. De nyckeltal som finns 

tillgängliga är de som vi redovisar i tabellerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Intervjurespondenterna 

4.5.1 Respondent A: Mats Lundqvist, VD, Västernorrlandsfonden AB 
Västernorrlandsfonden har funnits sedan 2003 och investerar en liten del, 10 %, i 

tillväxtföretag och resterande del på stockholmsbörsen(eller utländska börser om 

företagen har en betydande verksamhet i Västernorrland). När dem investerar i små 

Västernorrlandsfonden Uminova Invest 

 

IKEA Greentech  CapMan  

 

SVCA Tomas Lindström (konsult) 
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tillväxtföretag med utvecklingspotential är det alltid företag som är lokala, i 

närregionen. Man strävar efter en långsiktig stabil avkastning. (Västernorrlandsfonden, 

2009) 

 

Nyckeltal: 

Förvaltat kapital: 300 MSEK 

Inv. kapital: 15 MSEK 

Minimibelopp per inv.:  1 MSEK 

Maximibelopp per inv.: 5 MSEK 

Belopp per investering: 3 MSEK 

Antal befintliga inv.:  7 

Antal anställda:  4  
Tabell 1: Nyckeltal Västernorrlandsfonden AB  

(SVCA, 2009) 

4.5.2 Respondent B: Malin Nordgren, Senior Business Analyst, IKEA 

Greentech AB 
IKEA Greentech grundades 2008 av bland annat IKEA Group och investerar i företag 

verksamma inom miljöteknik för att kunna förbättra IKEA:s sortiment. Ägarstrukturen 

gör att man får tillgång till ett omfattande globalt nätverk med 250 IKEA butiker 

världen över. IKEA Greentech vill alltid äga minst 10 % i de företag man väljer att 

investera i. (IKEA Greentech AB, 2009) 

Nyckeltal: 

Förvaltat kapital: 500 MSEK 

Inv. kapital: - 

Minimibelopp per inv.:  5 MSEK 

Maximibelopp per inv.: 10 MSEK 

Belopp per investering: - 

Antal befintliga inv.:  - 

Antal anställda:  4  
Tabell 2: Nyckeltal IKEA Greentech AB  

(SVCA, 2009) 

4.5.3 Respondent C: Linus Dahg, Analytiker, SVCA 
SVCA är en ideell intresseförening som är till för företag och personer verksamma inom 

riskkapitalbranschen i Sverige. Syftet med föreningen är att arbeta för att skapa goda 

förhållanden för private equity marknaden i Sverige. Det gör man genom att främja 

entreprenörskap, professionell utveckling samt genom att sprida kunskap. Hemsidan 

innehåller uppgifter om verksamma riskkapitalbolag i Sverige där entreprenörer kan få 

hjälp på vägen när man ska söka finansiering. SVCA hjälper således diverse aktörer, 

både entreprenörer och privata investerare. (SVCA, 2009) Linus jobbar som analytiker 

och hans dagliga arbete består av att bevaka riskkapitalmarknaden. Han sammanställer 

de aktiviteter som sker på området och upprättar trendrapporter. Exempel på intressanta 

områden att bevaka är vilka fonder som reses och vilka bolag som säljs. Bevakning av 

omvärlden och olika former av ägandeskap är också en del av det dagliga arbetet.  
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4.5.4 Respondent D: Tomas Lindström, konsult 
Tomas Lindström är född 1949 och driver i nuläget en konsultfirma, Lindström konsult 

AB, där han arbetar med att hjälpa och stötta befintliga företag. Tomas har sedan 

tidigare över 30 års erfarenhet av arbete inom ekonomi och företagsledning. Som 

nyutbildad civilekonom från Umeå universitet började han sin karriär på Boliden AB 

där han stannade i fem år. Efter det har han bland annat varit VD på Futurum AB, 

Malmfältens finans, Almi Västerbotten och Emano AB. Emano AB är ett 

riskkapitalbolag och där arbetade Tomas från 1998 fram till 2004 då han startade sin 

egen konsultfirma istället. (Lindström konsult AB, 2009) Idag är de dagliga 

arbetsuppgifterna mycket varierade. Framför allt jobbar Tomas med 

ledningsförstärkning. Han arbetar med företagsledningar i ett 

affärsutvecklingsperspektiv. Exempelvis genom att coacha VD och kommer på det 

sättet i kontakt med affärerna. Har dessutom tidigare vid 2 tillfällen varit med och dragit 

igång VC-bolag. 

4.5.5 Respondent E: Johan Bennarsten, Partner, Capman 
Capman grundlades 1989 och har i dagsläget sex olika investeringsområden. Ett team 

ansvarar för varje specifikt område. Ungefär 80 % av Capmans kapital kommer från 

finska och internationella pensions- och försäkringsfonder. Vidare har man också rest 

kapital från banker och från statligt håll. Syftet med investeringarna i Capmans 

verksamhet är att arbeta aktivt och direkt mot att öka värdet av investeringarna man gör. 

Bolagets anställda finns i Stockholm, Helsingfors, Olso och Moskva. (CapMan, 2009) 

Nyckeltal: 

Förvaltat kapital: 28002 MSEK 

Inv. kapital: 5811 MSEK 

Minimibelopp per inv.:  10 MSEK 

Maximibelopp per inv.: 500 MSEK 

Belopp per investering: 10-500 MSEK 

Antal befintliga inv.:  59 

Antal anställda:  150(enl Capman)  
Tabell 3: Nyckeltal CapMan  

(SVCA, 2009) 

4.5.6 Respondent F: Jan Olsson, VD, Uminova Invest AB 
Uminova Invest är intresserade av blivande tillväxtföretag och drivna entreprenörer med 

bra idéer som är i behov av kapital för att kunna utveckla och få företaget att växa. För 

att Uminova Invest ska gå in med kapital i företaget krävs att två kriterier är uppfyllda, 

först och främst ska idén, produkten eller tjänsten vara unik och utstråla en god 

marknadspotential. Dessutom krävs en koppling till Umeå universitet alternativt någon 

annan utbildnings eller forskningsverksamhet inom Västerbotten. Framför allt investerar 

Uminova Invest i områden som IT, bioteknik och medicinsk teknik. Bolaget bildades 

1992 och ägare är sedan 2004 Innovationsbron Umeå, Industrifonden, Norrlandsfonden, 

Uminova Holding samt Balticgruppen. (Uminova Invest AB, 2009) 
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 Nyckeltal: 

Förvaltat kapital: 30 MSEK 

Inv. kapital: 11 MSEK 

Minimibelopp per inv.:  1 MSEK 

Maximibelopp per inv.: 3 MSEK 

Belopp per investering: 3 MSEK 

Antal befintliga inv.:  14 

Antal anställda:  2  
 

Tabell 4: Nyckeltal Uminova Invest AB  

(SVCA, 2009) 

4.6 Intervjuförhållanden 
Samtliga intervjuer genomfördes via telefon. Vi ringde alltid från Umeå universitets 

lokaler på en förutbestämd tid. Tiden fick alltid respondenten bestämma i syfte att han 

skulle kunna förbereda sig samt känna sig bekväm när vi väl kontaktade honom/henne 

och givetvis för att ha gott om tid att diskutera. Vi skickade även den intervjuguide vi 

följer i förväg för att förlita oss på att respondenten uppfattat vad studien handlar om, 

personligen kunnat förbereda sina svar på bästa sätt samt fått tid för reflektion. Det har 

varit rätt stor skillnad i tid beroende på vilka hjärtefrågor respondenterna har och hur 

mycket dem vill prata men över lag har samtliga respondenter haft bra kunskap i 

frågorna och det har varit lättsamt att skapa en diskussion med dem. Det märks att de är 

insatta och engagerade i ämnet. 

  Datum Klockan Total tid för intervjun 
Intervju A  20091126 10.00 20 min   

Intervju B  20091124 13.15 27 min 

Intervju C  20091130 15.00 40 min 

Intervju D                        20091203     14.00           36 min 

Intervju E                         20091201 13.00 42 min 

Intervju F                         20091214    11.00           45 min 

Tabell 5: Tider för intervjuerna 

Respondent A: Mats Lundqvist, VD, Västernorrlandsfonden AB 

Respondent B: Malin Nordgren, Senior Business Analyst, IKEA Greentech AB 

Respondent C: Linus Dahg, Analytiker, SVCA 

Respondent D: Tomas Lindström, konsult 

Respondent E: Johan Bennarsten, Partner, CapMan 

Respondent F: Jan Olsson, VD, Uminova Invest AB 
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4.7 Kritik mot studiens utformning 
Sammantaget anser vi att studiens intervjumall är tillräckligt god i syfte att besvara 

studiens problemformulering. Vi anser att vi på ett bra sätt hittat en röd tråd genom 

intervjufrågorna och att frågorna kompletterar varandra i avsikt att skapa en kontext och 

sammanhang. Det är dock inte säkert att intervjumallen är optimal och det är möjligt att 

någon viktig fråga kan saknas, vilket i sådana fall leder till att studien kan bli 

missvisande. Det kan finnas frågor som vi inte tagit upp men som skulle förbättrat 

studiens resultat. I efterhand känner vi dock inte att vi saknar någon speciell fråga. Vi 

har valt att använda oss av sex respondenter där fyra är från bolag och två fungerar mer 

som personer som sitter på stor kunskap inom riskkapitalbranschen. Det kan finnas 

bakomliggande motiv främst hos representanterna från bolagen att svara på ett visst sätt 

men det är inget vi märkt av och svaren från bolagen har inte skiljt sig åt i betydande 

grad jämför med svaren från de övriga två respondenterna. I ett tidigt skede av studien 

var vi osäkra på om det var en bra idé att ta in respondenter utöver bolag för att vi var 

osäkra på om det skulle ge ett bra resultat men det visade sig att de två respondenter 

som inte var bolag hade mycket att tillföra studien och kunde bekräfta mycket av vad 

bolagen angett, vilket ger bättre trovärdighet. De kunde också sätta in saker i ett större 

sammanhang vilket också var till fördel för studiens resultat eftersom vi fick en 

beskrivning från två olika perspektiv.  

Givetvis kan det finnas bolag och organisationer utanför de vi analyserar i studien som 

hade kunnat ge oss ny information men vi känner oss nöjda med de respondenter vi haft 

access till. Felkällor kan även vara missförstånd mellan oss och studiens respondenter 

men det är inget problem vi märkt av, förmodligen till stor del för att de fick frågorna 

innan intervjutillfället. Respondenter kan ha undvikit att berätta saker för oss och 

undanhållit information vilket i sådant fall skulle göra studien skev, det är inget vi kan 

försäkra oss emot. Trots allt bad ingen om att få vara anonym vilket borde medföra att 

de kan beskrivas som relativt ärliga. 
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5 Introduktion till empiri 

Kapitlet syftar till att introducera läsaren inför kommande empiri. Här beskrivs det 

ekonomiska läget i form av olika branschbeskrivningar med dess framtidsutsikter samt 

finanskrisen. 

5.1 Finanskrisen 
Finanskrisen ursprung hittar vi kring millenniumskiftet i USA. Det var då det infördes 

en regeländring vilket gjorde det relativt enkelt för låginkomsttagare och personer som 

betraktades som högrisk låntagare att ta lån. Fenomenet benämns subprime-lån. Att ta 

bostadslån blev helst plötsligt enklare att ta för dessa subprime-kunder. De redan 

stigande bostadspriserna fick sig en rejäl skjuts uppåt i och med regeländringen. Strax 

efter tillkom nya finansiella instrument, CDO, som innebär att finansföretagen skapar en 

obligation som består av flera bostadslån med olika nivåer av kreditvärdighet. 

Potentiella investerare såg stora möjligheter i instrumentet men kreditvärdigheten i 

obligationerna blev i regel högre än vad som motsvarar summan av delarna. I och med 

uppkomsten av CDO, skapades ytterligare ett instrument, CDS. Man betalade en 

löpande premie för att försäkra sig mot den händelse att värdet på den egna 

underliggande tillgången skulle minska eller att den skulle bli värdelös. När dessa 

instrument började fallera visade det sig att reserveringar inte ens var i närheten av att 

täcka upp de utbetalningar som borde ha ägt rum. (Aktiespararna, 2008) 

Under hösten 2005 skedde en förändring på bostadsmarknaden i USA och 

högkonjunkturen började avta, utan att särskilt många människor lade märke till det. 

Det som inträffade vid den här tidpunkten var att bostadspriserna var höjda till skyn. 

Människor tilläts låna till en mycket låg ränta och slapp också betala någon 

handpenning. Men i det här läget började den effektiva efterfrågan att avta och därmed 

försäljningen. Samtidigt fortsatte bostadspriserna att öka till följd av att de som säljer 

bostäder grundar sitt pris på historisk försäljning. Först under våren 2006 insåg folk att 

marknaden faktiskt gått nedåt. Det närmsta året föll bostadspriserna med över 15 

procent. Bostadsbubblan var givetvis större i vissa områden, som exempelvis Florida, 

och mindre i andra. Kreditgivarna var inte speciellt oroade över att låntagarna inte 

skulle kunna betala tillbaka lånet, de hade ju alltid bostaden som säkerhet. 

Förutsättningen för det var ju givetvis att bostadspriserna höll sig på en fortsatt hög nivå 

så när priserna sjönk blev det problematiskt inte bara för individen utan även för 

bankerna som beviljat lånen. I bästa fall kanske banken genom utmätning fick tillbaka 

ungefär hälften av summan man lånat ut från början. (Krugman, 2009, s. 166ff)  

När den 158-åriga investmentbanken Lehman Brothers ansökte om konkurs och de två 

Bear Stern hedgefonderna kollapsade stod vi inför en av de största finansiella kriserna 

världen upplevt. (Norberg, 2009, s. 100ff) Krisen startade i USA och gjorde det på 

grund av den bostadsbubbla som blåsts upp på den amerikanska bostadsmarknaden. 

Tiden efter finanskrisen absoluta uppbrott följdes av ännu sämre bostadsmarknader, 

banker som rapporterade ytterligare förluster samt räntesänkningar från centralbankerna 

som gjordes för att skapa likviditet på marknaden. Men det var inte det största 

problemet. Bankerna hade gjort så usla affärer att det inte längre handlade om bristande 

likviditet, utan mer om bristande kreditvärdighet. (Norberg, 2009, s. 108) 
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En gång presenterades en teori om att om en del av världen drabbades av en kris så 

skulle inte det påverka resten av världen, men vi har under historiens gång lärt oss att 

det inte alls är sant. Sker något allvarligt i USA så hamnar även bankerna i Europa, 

Japan och Asien i en problematisk situation till följd av det. När det gäller USA så har 

till och med deras befolkning kallats ”the worlds buyers” och när deras ekonomi 

påverkas och amerikanerna slutar spendera sina pengar, då påverkas omvärldens export 

och därmed ekonomi direkt. USA:s ekonomi har därmed en global status. (Magdoff & 

Yates, 2009, s. 23ff) 

I slutet av 2008 förvandlades den finansiella oron till något större, en akut finansiell 

kris. (Konjunkturinstitutet, 2009, s. 7) Hur påverkar finanskrisen VC-bolagen och deras 

investeringar? Bankerna har insett att de med en kreditpolicy som varit mer än generös 

hamnat i en svår situation, dessutom med mindre kapital än innan. Det kan leda till att 

kapitalförsörjningen till bolag som är i en uppstartsfas och inte kan visa lönsamhet 

minskar. VC-bolagens roll som kapitalförsörjare blir då viktigare men även deras 

investerare har drabbats hårt av finanskrisen. Vill de fortsätta investera i VC-fonder med 

hög risk eller vill de säkra sitt kapital med riskfria investeringar? En lågkonjunktur och 

finanskris som vi nyligen bevittnat med alla dess konsekvenser berör både VC-bolagen 

och VC-bolagens investerare. Frågan är bara i vilken utsträckning de påverkas av det. 

Även de bolag som ingår i VC-bolagens portföljer drabbas av krisen vilket borde 

medföra konsekvenser även i VC-bolaget eftersom man är mån om de bolag man har i 

portföljen.  

5.2 Läget i dagens Sverige 
Konjunkturinstitutet som är verksamma under finansdepartementet och till stor del 

finansieras med statsmedel undersöker varje månad konjunkturläget i Sverige men hjälp 

av frågor till företag och hushåll. De senaste månaderna kan man se att orderingången 

har ökat inom tillverkningsindustrin. Det har även lett till att produktionsvolymen har 

kunnat stabiliseras.  Trots ökningen har sysselsättningen emellertid fortsatt minska. 

Inom den närmsta framtiden är industrin övertygad om en stegrande produktionstillväxt. 

Planer för att öka produktionen finns hos mer än vart tredje företag. Trots det kommer 

arbetslösheten fortsätta att öka, vilket ungefär vart annat företag medger. 

(Konjunkturinstitutet, 2009, s. 9ff) 

Byggindustrin fortsätter att tappa mark och det byggs allt mindre. Enligt den senaste 

rapporten uppger även en tredjedel av byggföretagen att deras absolut främsta hot för 

verksamheten är finansieringsproblem till följd av finansieringsrestriktioner. Inom 

byggbranschen ser man ganska mörkt på den närmsta framtiden, på kort sikt förmodar 

man inte att någon återhämtning kommer ske. Samtidigt ligger detaljhandeln på en nivå 

som är starkare än normalt. Företagen inom detaljhandeln är positiva och optimistiska 

inför framtiden och tror på en bra tillväxt i försäljningen. Inom textil-, sko- och 

klädbranschen tror man till och med på prishöjningar inom kort, fyra av tio företag 

meddelar att man planerar prishöjningar. Här ser man inte någon förändring i 

sysselsättningsgrad. I motsats till detaljhandeln så är det betydligt tuffare inom 

tjänstenäringen. Efterfrågan på tjänster har fortsatt sin negativa trend i efterfrågan och 

man räknar med fortsatta nedskärningar i företagen. Vartannat företag inom branschen 

är otillfredsställda i antalet uppdrag de lyckas ådra sig. (Konjunkturinstitutet, 2009, s. 

9ff) För VC-bolagens del borde detaljhandeln vara intressanta områden medan 

tjänstesektorn är ointressant för nya investeringar. 
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De nordiska länderna, däribland Sverige har goda utsikter för en bra återhämtning efter 

finanskrisen generellt både på lång och kort sikt. Det beror på att stadsfinanserna från 

krisens början var i hyfsat gott skick. Både år 2010 och 2011 räknar man med tillväxt på 

2,8 procent per år vilket är en tillväxttakt som ligger över ett genomsnitt. Orsakerna till 

den höga tillväxten är framförallt den exceptionellt låga räntan samt annan 

stimulanspolitik från regeringens sida. Åtgärderna hade inte varit möjliga i samma 

utsträckning om stadsfinanserna inte varit stabila från början. (Petersen, 2009, s. 10) 

VC-bolagen har en viktig uppgift i skapandet av nya företag och på sikt nya 

arbetstillfällen samt skatteintäkter. Om Sverige får fram fler lönsamma företag skapas 

bättre förutsättningar för ekonomisk tillväxt. 

5.3 Tillväxtområden i Sverige 
Sverige har gått från ett jordbrukssamhälle till ett modernt industrisamhälle med stor 

tjänstesektor på de senaste 200 åren. För att nå tillväxt krävs att arbetet utvecklas och 

kan bli mer produktivt. Den här produktionsökningen kräver framförallt investeringar, 

innovationer och institutioner. Investeringarna krävs för att produktiva resurser ska 

kunna växa, för att kunna utnyttja resurserna på ett bättre sätt behövs innovationer. För 

att få fram och främja innovationer och investeringar är institutioner nödvändigt. Med 

institutioner menas bland annat de existerande reglerna och de vanor som finns i 

samhället som påverkar människornas handlande och tänkande men även formella 

inrättningar. Istället för att de flesta investeringarna satsas på maskiner, byggnader och 

jord investeras det numera mest i kunskap av olika slag. Framförallt är det immateriella 

tillgångar såsom exempelvis utbildning, kompetensutveckling utveckling av nya 

produkter och etablering på nya marknader. En primärfaktor för samhällsordningen 

under tillväxten har varit att äganderätten till nya produkter är identifierbar och de måste 

skapas i syfte att stimulera investeringar och innovationer. I det moderna västerländska 

samhället har det inneburit en lagfästning, utveckling och ökning i den privata 

äganderätten till olika resurser. I västvärlden är således marknaden för produkter och 

produktionsfaktorerna av fundamental betydelse. Till produktionsfaktorerna räknas 

arbete, jord och kapital. (Schön, 2007, s. 15ff) 

5.3.1 Life science 
Många experter är ense om att det kommer att ske en revolution för branschområdet life 

science, vilket står för biologisk kunskap. Av den här anledningen är området enormt 

viktigt för ekonomisk tillväxt i framtiden. Inom områden som bioteknik och 

biovetenskap satsas även mycket pengar och stöd från statligt håll. Det är även av 

intresse att utbilda forskare inom dessa områden. Det är inte bara i västvärlden som 

staten insett vikten av utvecklingen inom det här ämnet utan den statliga satsningen och 

involveringen finns runt om i hela världen. En av anledningen till det stora uppsvinget 

för branschen är att all kommersialisering i dagens samhälle bygger på just forskning 

och vetenskap, att man kan visa hållbara resultat på ett vetenskapligt korrekt sätt. Även 

många företag inom life science får hjälp från statligt håll för att expandera och växa. 

Man satsar således både på forskning samt företag. Sett till Sverige har man varit 

konkurrenskraftigt inom området och det görs försök för att man skall kunna bibehålla 

den positionen men många är tveksamma till om Sverige i framtiden kommer att kunna 

hänga med till följd av strukturella förändringar. (Giertz, 2008, s. 441ff) 

En stor satsning som man genomför i Sverige är på att utveckla Karolinska Norra 

Stationsområdet i ett steg att försöka bli ett av världens främsta område för life science. 

Totalt kommer 50 miljarder kronor att investeras fram till och med år 2025. Bakom hela 
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satsningen står såväl offentliga aktörer, stiftelser samt universitet. (FastighetsSverige, 

2009, s. 16) 

Life science är ett område för framtiden. Flera av framtidens största utmaningar 

kommer att finna sitt svar inom området. Tyvärr är det så att utfallet i branschen 

antingen är svart eller vitt, så kallat binärt. Antingen en etta eller en nolla, det finns 

inget däremellan. Det är en väldigt ”risky business” och därför är behovet av riskkapital 

enormt. En av anledningarna till det är att det är extremt långa utvecklingsprocesser som 

tar tid och industrin är väldigt kapitalintensiv. På lång sikt kan life science exempelvis 

erbjuda nya framsteg inom forskning, ny teknik, nya marknader. I det korta perspektivet 

står branschen dock inför främst finansiella utmaningar och ett risktagande. (Berggren, 

2009, s. 28ff) Det krävs mycket pengar och gärna kontinuerligt under flera års tid och 

samtidigt störtar många projekt redan innan man nått något resultat. Sannolikheten att 

man får fram någon verkligt innehåll är alltså liten. Ofta krävs minst 4-5 miljoner 

kronor vilket har varit relativt svårt att få under lågkonjunkturen. Life science är ett 

viktigt område för framtiden där det krävs mycket kapital för att göra framsteg. För att 

nå det life science har att erbjuda på lång sikt är det viktigt med investeringar inom 

området bland annat från VC-bolag. På grund av att det ändå är ett område för framtiden 

så borde det vara mycket attraktivt för VC-bolagen trots att det är mycket riskfyllda 

investeringar. 

5.3.2 Cleantech 

Clentech som står för miljöteknik har i Sverige under de senaste åren fått en prägel som 

ett område för framtiden med mycket goda utsikter. Sverige bedöms också ha mycket 

goda konkurrensfördelar i olika områden inom Cleantech på grund av bland annat god 

samhällsplanering och infrastruktur. (Energimyndigheten, 2009, s. 7) Intressant att 

studera blir om VC-bolagen är villiga att satsa på Cleantech samt om i vilken 

utsträckning. Cleantech är viktigt för framtiden och kommer förmodligen bli än 

viktigare ju längre tid som går, eftersom jordens resurser förbrukas i högre takt än de 

produceras. Vi tror att för Sveriges del som har bra förutsättningar och bra 

konkurrensfördelar inom området är det viktigt att följa med i den utveckling som sker 

och därmed framför allt viktigt att det finns villiga investerare för nya bolag och 

forskare med idéer inom miljöteknik.  

En studie visar att VC-investeringar mot cleantech störtat ner med över 40 % till följd 

av finanskrisen och svårigheterna att få tillgång till kapital. De totala VC-

investeringarna inom cleantech i Europa, Nord Amerika, Kina, Indien under första 

kvartalet 2009 var § 1 billion vilket innebär en sänkning med 41 % jämfört med samma 

kvartal föregående år. Jämför man med samma kvartal 2007 visar det en nedgång med 

48 %.  Den största orsaken till nedgången är bristen på kapital. (Moresco, 2009) 

Förhoppningsvis visar studien på att dessa nedgångar endast var tillfälliga och att 

området lockar investeringar i en ökad takt igen efter finanskrisen. 

Life science tillsammans med andra områden som IT och miljöteknik har tidigare varit 

de branscher som lockat mest kapital från riskkapitalbolagen. Under lågkonjunkturen 

har riskkapitalbolagen istället för att hitta nya företag att investera i fortsatt att göra 

uppföljningsinvesteringar i de företag de tidigare satsat pengar. Därav har det blivit ett 

ännu hårdare klimat för de små företagen att hitta någon finansiär. De projekt som har 

mycket god kvalité redan i ett tidigt stadium däremot, brukar ha investerare som är 

intresserade. (Andersson, 2009, s. 4) VC-bolagen har en god möjlighet att hitta bra idéer 

som kommit en bit på vägen men på grund av det hårda bankklimatet inte lyckas få 
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något kapital därifrån. Om man hittar de rätta idéerna och entreprenörerna sitter man 

således i en god förhandlingsposition eftersom VC-bolaget i slutändan då blir det enda 

alternativet.  
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6 Empiri 

I avsnittet empiri återspeglar vi de svar studiens respondenter gett i olika frågor. För 

att lättare avskilja olika svar och för att ge en bra överblick används i stor mån 

tabeller. Som komplement till tabellerna finns utvalda citat som ger en mer ingående 

beskrivning. 

 

6.1 Lågkonjunkturens påverkan 
Den här frågan var alltid den fråga som inledde intervjun. Den är ganska öppen vilket 

resulterar i olika sorters svar och därmed följs upp med olika följdfrågor. 

 

Hur tror du lågkonjunkturen har påverkat nyinvesteringarna inom 

VC? 

Respondent:  Svar:  Kommentar: 

Mats Lundqvist Negativt  Minskning andra halvåret 

    2009 
Västernorrlandsfonden AB 

Malin Nordgren Neutral  Bildades 2008 så har ingen 

    fast uppfattning 
IKEA Greentech AB  

Linus Dahg  Negativt  Investeringarna har avstannat 

SVCA        

Tomas Lindström Neutral  Positivt för investeringarna      

Konsult                                                                         men svårare att sälja bolagen.  

Johan Bennarsten Negativt  Lågkonjunkturen för  

CapMan                                                                    investerare kom redan 2006 

Jan Olsson                        Negativt                           Klart färre nyinvesteringar 

Uminova Invest AB 
Tabell 6: Lågkonjunkturens påverkan 

Sammanfattning: Det är rätt tydligt att lågkonjunkturen påverkat antalet nyinvesteringar 

mycket negativt. Däremot har man gjort betydligt fler uppföljningsinvesteringar i de 

företag man redan har i portföljen, vilket till viss del beror på svårare förhållanden till 

följd av lågkonjunkturen. Den nominella summan pengar som går från VC-bolagen har 

därför inte blivit mindre. Med det har inte gått till nya företag. Snarare kan det vara så 

att den nominella summan faktiskt ökat till följd av de stora 

uppföljningsinvesteringarna.   

Respondenterna är överens om att lågkonjunkturen påverkat VC-bolagen. Mats 

Lundqvist på Västernorrlandsfonden AB har sett en tydlig trend. Det har varit mycket 

förfrågningar men lite investeringar första halvan av 2009. Den senare delen av 2009 

har dock investeringarna kommit igång lite. Tomas Lindström menar att 
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lågkonjunkturen inte bara varit negativ. Han pekar på att lågkonjunkturen har 

underlättat investeringsmöjligheterna om man investerar med egen kassa. Däremot ser 

han svårigheter med att sälja bolagen på grund av svårigheter med att komma överens 

om ett gemensamt värde på bolaget.    

 

Alla respondenter var överens om att lågkonjunkturen har bidragit till att öka 

följdinvesteringarna.  

 

”De nya investeringarna minskade mycket när allt föll och föll och föll. Då måste man 

fokusera på att de bollar man har i portföljen klarar av en kall lågkonjunktur. Därför 

satsade man på uppföljningsinvesteringar istället för nyinvesteringar. Man planerar för 

något scenario, och plötsligt dyker försäljningen med 50 % istället för tillväxt, och då 

känner man att man måste skjuta till mer pengar för att bolaget ska kunna finnas kvar.” 

 

- Linus Dahg, analytiker, SVCA 

 

Linus Dahg menar också att många investeringar genomfördes under 2008 för att de var 

under förhandling innan finanskrisen och att det inte syns i statistiken. Det kan betyda 

att vi får se andra siffror under 2010. 

 

Vidare menar några av respondenterna att VC-bolagens lågkonjunktur kom tidigare än 

den som påverkade den stora massan. Redan 2006 började VC-bolagen känna av en 

lågkonjunktur på grund av kapitalbrist.  

 

”Vår lågkonjunktur på investeringssidan kom redan 2006. Dels för att vi fick ta större 

ansvar och dels för att det tar väldigt lång tid att starta upp och bygga ett företag (10-

15 år) och det är för lång tid. Och bristen på kapitalet har givetvis påverkat hela 

branschen.” 

 

- Johan Bennasten, CapMan 

 

Jan Olsson på Uminova invest har märkt av lågkonjunkturen på så sätt att han sett en 

minskning av investeringar och en lägre riskbenägenhet hos VC-bolag. Uminova invest 

hade inte drabbats så hårt då de redan innan hade en bra kassa. Lågkonjunkturen har 

istället drabbat de på så sätt att deras portfölj nu innehåller fler bolag än de har som 

målsättning att inneha samtidigt. Det är ett resultat av den exitproblematik när parterna 

inte kan komma överens om en prislapp.  

 

”Kraftig nedgång i antalet investeringar och riskvilja hos VC-bolag. Mindre effekt hos 

oss än hos andra VC-bolag eftersom vi bara investerar i så tidiga skeden. Så länge vi 

har pengar i vårt eget företag.” 

 

”Vi har en bra kassa men däremot har vi märkt av krisen vid exit. Där har vi haft ett 

problem för det första har det inte funnits någon riskvilja sen har det när man inlett 

diskussioner handlat om en alltför svag prislapp. Därför har vår portfölj växt.”  

 

- Jan Olsson, VD, Uminova Invest AB 
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6.2 Specifik branschpåverkan 

Är det någon bransch som drabbats mer än någon annan? 

Respondent:  Svar:  Kommentar: 

Mats Lundqvist Nej   
Västernorrlandsfonden AB 

Malin Nordgren Ingen uppfattning  Bildades 2008  
IKEA Greentech AB  

Linus Dahg  Ingen specifik bransch   Bolag med långa  

SVCA                                                                       produktionstider har drabbats  

                                                                                       hårt. 

Tomas Lindström Automotive    Strukturellt problem.    

Konsult     

Johan Bennarsten Teknologi, health care   Stor nedgång generellt inom 

CapMan                                                               genren.    

Jan Olsson                    Ingen specifik bransch 

Uminova Invest AB 
Tabell 7: Specifik branschpåverkan 

 

Sammanfattning: Generellt har flera sagt att det inte längre lönar sig med investeringar 

som tar för lång tid och man rör sig ifrån dessa. Det beror dels på att regler blir mer 

komplexa på aktuella marknader och man kan inte överleva där helt enkelt.  

Enligt studiens respondenter är den bransch som drabbats hårdats automotives.  Det 

innebär att de företag som levererar slutprodukter med hjul (bilar, lastbilar, traktorer) 

har drabbats hårt av finanskrisen. Tomas Lindström, konsult, menar att de beror på att 

det finns en överkapacitet av produkterna i världen. Att Saab försvinner ser han som en 

naturlighet. Han menar att det inte finns plats för Saab här men kanske i till exempel 

Kina.  

 

Man ser också en generell nedgång i teknologi och branscher med långa 

produktionstider. Health care bolag som säljer produkter till sjukhus har det svårt i 

dagens ekonomiska klimat.  

  

”Inom Health Care har vi inte sett så mycken av en lågkonjunktur förrän i år 2009. Vi 

har ett par sådana investeringar, bolag som säljer produkter som tas på sjukhusens 

budgetar, de har det tufft nu. Dem hade ett bra första halvår 2009 men sen har ordrar 

lagts på hold. Teknologi ser man också en ganska stor nedgång generellt.”  

 

- Johan Bennarsten, CapMan 
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6.3 Intressanta branscher 

Vilka branscher är mest intressanta att investera inom? 

Respondent:  Svar:   

Mats Lundqvist Fokuserar på individen, inte bransch  
Västernorrlandsfonden AB 

Malin Nordgren Cleantech  
IKEA Greentech AB  

Linus Dahg   IT, kommunikation, cleantech och life science  

SVCA        

Tomas Lindström  Cleantech, högteknologi     

Konsult     

Johan Bennarsten  Främst health care men till viss del även teknologi  

CapMan                                                                   

Jan Olsson                      De flesta om det finns en unik idé. Exempelvis IT,   

Uminova Invest AB          bioteknik, medicinsk teknik 
Tabell 8: Intressanta branscher 

 

Sammanfattning: Cleantech, som är miljöteknik och Life science är de två stora 

områdena som gäller för den närmsta framtiden. Det varierar om man fokuserar på 

branschval eller entreprenören. 

Respondenterna var alla överens om att de intressantaste branscherna var cleantech och 

life science. Tomas Lindström ser även en trend mot högteknologiska samtidigt som 

VC-bolag tittar på cleantech-bolag. Vanlig IT-teknologi och verkstäder ser han som de 

mest ointressanta områdena i dagsläget.  

 

Mats Lundqvists, VD på Västernorrlandsfonden, svar skiljde sig lite från mängden. Han 

menade att de inte tittar så mycket på branschen utan mer på entreprenören. Där fick 

han delvis medhåll av Jan Olsson, VD på Uminova Invest.  

 

”Vi vill att det ska finnas en person i varje bolag som sover dåligt när det finns problem 

i bolaget. Man måste vara beredd att slita. Har man en halvskralig idé med en god 

entreprenör blir han ändå en vinnare hos oss framför en god idé men en sämre 

entreprenör.” 

 

- Jan Olsson, VD, Uminova Invest AB 

 

Just den här frågan gav lite tvetydiga svar. De branscher som vissa tyckte var hårdast 

drabbade och mest ointressanta var de som några andra uppgav som mest intressanta.  
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6.4 Förändring i investeringsstrategier 

Har ni märkt någon skillnad i investeringsstrategier i och med lågkonjunkturen? 

Respondent:  Svar:   

Mats Lundqvist Nej  
Västernorrlandsfonden AB 

Malin Nordgren Nej  
IKEA Greentech AB  

Linus Dahg  Man väljer att bredda sig, men det kan vara en  

SVCA                            mognadsprocess som inte beror på lågkonjunkturen    

Tomas Lindström Till största del nej     

Konsult     

Johan Bennarsten          Går ifrån venture till private equity 

CapMan                                                                   

Jan Olsson                    Egentligen inte men mer uppföljningsinvesteringar 

Uminova Invest AB 
Tabell 9: Förändring i investeringsstrategier 

Sammanfattning: Tydligt är att man inte vill ha alla sina investeringar i bolag som är i 

samma fas. Speciellt illa är det om man bara har bolag som är i uppstartsfasen. Man 

investerar mindre och mindre i den fasen. Istället vill man se att investeringarna kan 

generera något tillbaka i ett kortare perspektiv. De långa investeringarna kräver också 

fler rundor av nya investeringar till projektet. Det finns inga garantier för att det finns 

pengar att tillgå i kommande investeringsrundor. Vilket ökar osäkerheten i 

investeringen ytterligare. 

Linus Dahg ser en tydlig trend. Han menar att VC-bolagen har börjat bredda sig. Det 

behöver enligt honom inte bero på lågkonjunkturen utan kan vara en mognadsprocess. 

Det handlar nog mer om att minska risken inom portföljen för dessa bolag.  

 

Tomas Lindström ser inte så stora förändringar till en början. Han menar att vissa till 

och med tänker att de ska investera nu, för att man i en lågkonjunktur gör de bästa 

investeringarna. Han menar att ”tillfället gör tjuven”. Däremot ser även han en tydlig 

trend i att man mer och mer överger de unga bolagen till förmån för de i ett senare 

skede.  

 

Jan Olsson är inne på samma spår som tidigare i de tidigare frågorna här också. Han ser 

en tydlig minskning i de nominella beloppen som VC-bolagen investerar.  

 

”Vi har fått mycket bolag i portföljen därför har vi varit tvungna att hålla igen lite med 

att investera i nya idéer. Därav har nyinvesteringar minskat. Den nominella summan 

har inte påverkats. Mer hjälp till befintliga bolag.”  

 

- Jan Olsson, VD, Uminova Invest AB 
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6.5 Förändring i avkastningskrav 

Har avkastningskraven ändrats till följd av lågkonjunkturen? 

Respondent:  Svar:   

Mats Lundqvist Nej  
Västernorrlandsfonden AB 

Malin Nordgren Nej  
IKEA Greentech AB  

Linus Dahg  Nej  

SVCA                             

Tomas Lindström -     

Konsult     

Johan Bennarsten           Nej 

CapMan                                                                   

Jan Olsson                     Nej 

Uminova Invest AB 
Tabell 10: Förändring i avkastningskrav 

Sammanfattning: Frågan om avkastningskraven förändrats till följd av finanskrisen och 

lågkonjunkturen är den fråga som fått absolut mest entydigt svar. Inget av bolagen eller 

resterande respondenter anser att avkastningskraven förändrats något. Vilket Linus 

Dahg tydligt beskriver i sitt citat nedan. 

 

”Nej. Det är inget man ruckar på för att det går sämre. Det är detsamma men det 

kanske tar längre tid att nå dit. Bolag som redan har riskkapital, för dem behöver inte 

en lågkonjunktur vara negativt, om dem är i en utvecklingsfas kan till och med en 

lågkonjunktur vara positiv. Billigare arbetskraft osv.” 

 

- Linus Dahg, analytiker, SVCA 

 

Jan Olsson fyller i. Uminova Invest har väldigt låga avkastningskrav från början.  

 

”Vi har mycket låga avkastningskrav, ägarkrav på endast 5 %.  Vi behöver tjäna 40-

50% på de investeringar som lyckats och sen kan resten inte ge något tillbaka alls. Våra 

avkastningskrav har inte ändrats något på grund av lågkonjunkturen.” 

 

- Jan Olsson, VD, Uminova Invest AB 
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6.6 Attraktiva faser 

I vilka faser är mest attraktiva att investera i? 

Respondent:  Svar:   

Mats Lundqvist Tillväxtfas  
Västernorrlandsfonden AB 

Malin Nordgren Startup och expansion  
IKEA Greentech AB  

Linus Dahg  Alla, för att bredda portföljen  

SVCA                             

Tomas Lindström Mognare företag     

Konsult     

Johan Bennarsten           Alla faser just nu, men går mot senare faser 

CapMan          

Jan Olsson                     Endast sådd 

Uminova Invest AB 
Tabell 11: Attraktiva faser 

Sammanfattning: Återigen är det mycket tydligt att VC-bolagen inte längre vågar gå in i 

ett tidigt idéstadiet utan vill att bolaget ska ha kommit en bit på vägen. Vinsten ska vara 

extremt hög för att täcka upp kostnader och andra misslyckade investeringar. 

Undantaget är Uminova Invest AB som endast går in i ett tidigt skede. 

 

”Vi investerar i bolag i alla faser. Men när vi tittar framåt är det bolag som tjänar 

pengar. Vi vill ha bolag som har en omsättning på 30-40 miljoner SEK, minst. Det är 

den fasen vi investerar i sedan 2007 och det är den som är relevant i nuläget. Då 

bygger vi på det och försöker utveckla bolaget. De bolagen vi tjänar bäst pengar på är 

de bolag som tjänar pengar idag. Än att ha ett startuppbolag och så väntar en väldigt 

lång resa. Nu vill man köpa framgångsrika bolag istället.” 

  

- Johan Bennarsten, CapMan 

 

Johan Bennarsten får medhåll från alla respondenter förutom Uminova Invest som 

fortfarande bara investerar i tidiga faser. 

 

”Det kan komma 30 likadana IT-idéer och det är svårt att ta sig fram om man inte har 

en unik idé. Vi investerar bara i ett mycket tidigt skede, dels på grund av att vi max går 

in med 3 miljoner. Vi investerar inte i bolag som inte har potential att växa. Det kan 

vara ett bra bolag ändå, men det är inget för oss. Vi vill att det ska gå att sälja i 

framtiden. Ett bolag med 3 anställda går inte att sälja. Det är viktigt att få kvar bolagen 

här i närheten.” 

 

- Jan Olsson, VD, Uminova Invest AB 

 

 Mats Lundqvist menar att man fortfarande investerar i alla faser men att de föredrar 

bolag som har kunder och stöd och som behöver hjälp att utvecklas.  
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Tomas lindström förklarar varför han tror att trenden börjar gå mot bolag i senare 

skeden.  

 

”Ett VC-bolag måste ha ett antal lönsamma bolag som skall kunna finansiera alla 

misslyckanden och dessutom gå med vinst. Emano hade Maratech som blev uppköpta av 

Google för ca 100 miljoner men det räckte trots att det gick extremt bra inte till för att 

ge en bra avkastning för Emano.” 

 

”I dagsläget vänder man sig mot mognare företag. Var nog på väg dit redan innan 

lågkonjunkturen.” 

 

- Tomas Lindström, konsult 

 

6.7 Investerarnas perspektiv på risk 

Har investerarna blivit mer riskaverta på grund av lågkonjunkturen? 

Respondent:  Svar:   

Mats Lundqvist Ja, man vill ha mer trygghet  
Västernorrlandsfonden AB 

Malin Nordgren Nej  
IKEA Greentech AB  

Linus Dahg  Nej, dem blir inte avskräckta pga. en lågkonjunktur  

SVCA                             

Tomas Lindström Nej det tror jag inte     

Konsult     

Johan Bennarsten          Nej men det finns trender i var man investerar  

CapMan          

Jan Olsson                     Ja 

Uminova Invest AB 
Tabell 12: Investerarnas perspektiv på risk 

Sammanfattning: I frågan angående investerarnas syn på risk och om dem blivit mer 

riskaverta var de flesta respondenter överens om att deras syn inte påverkas speciellt 

mycket trots dåliga tider. Vissa menar till och med att det kan vara tvärtom, att bra 

affärer görs i dåliga tider samt att investerarna har en mycket god position och 

förhandlingsläge i dåliga tider. 

Linus Dahg är inne på att de stora investerarna inte avskräcks i dessa tider. Det på grund 

av att värderingarna på företagen går ner och man har möjlighet att investera billigare 

och framförallt tidigare. Han påpekar också att det viktigaste inte är att köpa billigt utan 

att sälja dyrt. Vidare resonerar han i att de som har god likviditet ser möjligheter att göra 

bra affärer och därför inte avskräcks under lågkonjunkturen medan de som har 

likviditetsproblem har dragit sig för att göra investeringar.  
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Malin Nordgren, Ikea greentech AB, tror inte heller att investerarna blivit mer 

riskaverta.  

 

”Jag tror dock inte att investerare generellt har blivit så mycket mer riskaverta (bortsett 

kanske bank och/eller privata investerare), men att antalet investeringar har gått ner till 

följd av att investerare har haft fullt upp med att stötta sina portföljbolag samt att färre 

bolag har varit ute för att skaffa kapital i och med att värderingarna har varit så låga. 

Eftersom det varit ont om kapital på marknaden får investerarna på sätt och vis haft en 

bra förhandlingsposition.”  

 

- Malin Nordgren, IKEA Greentech AB 

 

Mats Lundqvist däremot ser en tydlig förändring i investerarnas perspektiv på risk. Han 

säger att man vill ha mer garanti för sina investeringar och känna mer trygghet. Han får 

medhåll av Johan Bennarsten som utvecklar ytterligare:  

 

”Resan dem har gjort är densamma som vi. Dom tar också väldigt hög risk med dålig 

leverans under ett antal år. Vilket har gjort att dem har lämnat den sektorn. Många 

investerare som vi hade 2001 har lämnat mot andra sektorer. Stora affärer kommer inte 

komma tillbaka på ett tag i alla fall. Det man tittar på från investerarhåll är främst 

tillväxtföretag man behöver inte tjäna pengar men man har en tillväxt.”  

 

”Det är mycket mode i den här branschen. 1999 skulle alla gå in i venture, 2005, 2006 

ska alla in i buyout. Större fonder, sitter man på 50-60 miljarder kan man inte göra 

500-600 investeringar (100 mkr i varje) utan då väljer man större fonder istället. Men 

nu kan dem väl börja investera igen.” 

 

- Johan Bennarsten, CapMan 

 

Jan Olsson ser en förändring på det sätt att de nu kräver mer av entreprenörernas företag 

för samma summa som innan lågkonjunkturen och medger att det är ett sätt för de att 

minska risken. Samtidigt hade Uminova Invest gjort en nyemission just innan 

finanskrisen och Jan Olsson tror inte att det hade varit möjligt att genomföra och resa 

nytt kapital i dagens läge på grund av att investerarna förmodligen inte hade varit öppna 

för det.  
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6.8 Framtidsutsikter 

Hur ser du på framtiden för venture-branschen? 

Respondent:  Svar:   

Mats Lundqvist Ökat behov  
Västernorrlandsfonden AB 

Malin Nordgren             Har ingen uppfattning  
IKEA Greentech AB  

Linus Dahg  Det finns potential men samtidigt svårigheter 

SVCA                             

Tomas Lindström Det krävs åtgärder från statligt håll 

Konsult     

Johan Bennarsten           Pessimistisk 

CapMan          

Jan Olsson                      Investeringarna går mot senare skeden 

Uminova Invest AB 
Tabell 13: Framtidsutsikter 

Sammanfattning: Det är lite olika svar från respondenterna. Alla verkar anse att behovet 

med VC finns men att det är svårt att bedriva den sortens verksamhet, det krävs oftast 

en kombination med exempelvis buyout. Flera har dessutom nämnt de förändringar som 

skett från statligt håll i andra länder och att det är en nödvändig väg att gå även i Sverige 

för att öka investeringarna till VC-bolagens fond. 

Behovet i framtiden kommer att vara stort för den typen av investeringar som VC-

bolagen gör. Mats Lundqvist menar att det kan vara extra viktigt när bankerna har 

problem med företagsfinansiering. Han tror att behovet ökar för att bankerna nu ställer 

högre krav och garantier till följd av finanskrisen och att småbolag får det svårare med 

sin kapitalanskaffning.  

 

De flesta respondenterna är eniga om framtiden inte ser speciellt ljus ut för VC-

branschen även om det finns ett enormt behov. Största anledningen till den pessimism 

som våra respondenter andas är att alltför många bolag inte har klarat av att nå 

avkastningskraven. Det leder till svårigheter att resa nya fonder. 

 

”Det finns företag som finns kvar i branschen, de kommer få stora problem att resa nya 

fonder. Vi har svängt om lite från venture till privat equity. Färre investerare till 

fonden.” 

  

- Johan Bennarsten, CapMan 

 

Johan Bennarsten ser staten som en lösning. Exempelvis regeländringar som gör det 

mer lönsamt och förmånligt för VC liknande investeringar har införts i andra länder och 

han ser det som en möjlig lösning för att underlätta framtiden. Det man ska i åtanke är 

att inte många bolag procentuellt får kapital som det är nu.  
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”Jag tror att det finns extrem potential. Däremot ska man betona att det är väldigt få 

förunnade att få riskkapital. Nationellt är det kanske 1000 bolag som har fått det. Och 

det finns 1,2 miljoner bolag i Sverige. Det är ju för att de bolag som får det ska ha 

väldigt snabb tillväxt. Det kommer att bli en intressant tid framöver. Det är ett stort 

problem att få pengar till fonden. I andra länder har staten skjutit till pengar på ett sätt 

som man inte gjort i Sverige.” 

 

- Linus Dahg, analytiker, SVCA 

 

Tomas Lindström ser en ökning av affärsänglar och förmögna människor som vill sätta 

tillbaka pengar som de tjänat. Han är inne på samma spår, att VC-bolagen verkligen 

behövs för tillväxtens skull.  

 

”Det är en generationsväxling i svensk industri och om vi pratar med bolag som inte 

fått nya ägare, dem skulle behöva i samband med ett ägarskifte det management man 

kan få från ett VC-bolag. Framgång föder framgång.” 

 

- Tomas Lindström, konsult 

 

Även Jan Olsson vars Uminova Invest är det enda bolag som bara investerar i tidiga 

skeden ser ett behov av bolag som tänker som Uminova.  

 

”Det blir färre och färre som verkar inom det extremt tidiga faser, även vi är utsatta för 

en sådan risk och den har tydliggjorts på senare tid. I och med att vi har de ägare vi 

har de kommer oftast utifrån.” 

 

”Vi måste göra allt vad vi kan för att jobba för att organisationer som Uminova finns. 

Vi måste vara beredda att investera och ta stora risker. För att hålla igång systemet och 

intresset för att starta eget. Man får inte luras till att investera senare. Det är en viktig 

uppgift. Vi måste jobba för att investeringarna dras så mycket till vänster som möjligt 

och inte till höger.” 

 

- Jan Olsson, VD, Uminova Invest AB 

6.9 Agentteori, agentproblem och informationsasymmetri 
Tidigare har det diskuterats huruvida det existerar ett agentproblem via VC men av 

studiens respondenter att döma så finns det en stor risk för det. Bolagen har olika 

strategier för att undvika att agentproblem uppkommer men de är inte eliminerade.  

Johan Bennarsten förklarar hur han ser på agentproblemet i CapMan: 

”Självklart finns situationer där vi som investerare hamnar i fel ände. Vi stöter absolut 

på situationer med entreprenörer som inte har samma agenda som oss. Vi har alltid 

långa diskussioner innan man gör affär. Vi försöker att inte hinna få olika agendor. 

Många vill vara VD och ha kul på vägen. Ibland händer det att man lyfter bort 

entreprenören från dag 1. Han kanske blir chef istället. Det beror på var man befinner 

sig. Man måste kunna lita på varandra. Hittar vi någon annan som är duktig så plockar 

vi in honom. Känns det fel redan från början då låter vi det vara. Det har hänt vid ett 

par tillfällen. Man lär sig av historiken.” 
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Några kommentarer från Jan Olsson, Uminova Invest AB: 

”I början av ett samarbete och allt känns lite skraligt får man se till att man får till en 

vettig ledning och bra kunskap om vad man ska göra. Välja affärsmodell, fixa patent 

osv. där finns så mycket kunskap som forskaren inte har. Från början har forskaren en 

mur omkring sin idé men efter hand lossar muren och man kan få ett gott samarbete. 

Oftast inser man att det finns kunskap som man inte har och behöver få hjälp med.” 

”Det är givetvis svårt att veta vad man får av entreprenören, vi har fått både positiva 

och negativa överraskningar. Representant från oss finns hos ungefär hälften av våra 

bolag. De ligger över entreprenören affärsmässigt och är med och tar beslut.” 

6.10 Sammanfattning av empirin 

 

Lågkonjunkturen har drabbat VC-bolagen på det sätt att nyinvesteringarna minskat men 

följdinvesteringarna har ökat. Det beror till stor del på att portföljbolagen i dagens 

ekonomiska klimat får det betydligt kämpigare och behöver ytterligare finansiering. De 

teknologiska branscherna som automotives tillsammans med de idéer som innebär långa 

produktionstider är de som drabbats hårdats.  

 

Intressanta branscher enligt studiens respondenter var life science samt cleantech. 

Respondenterna var eniga om att deras investeringsstrategier inte hade ändrats nämnvärt 

men nästan alla hade märkt av en förskjutning av investeringar mot bolag som befann 

sig i ett senare skede. Det är även bolag som befinner sig i de senare faserna som anses 

vara attraktiva för VC-bolagen att investera i. Avkastningskraven har varit konstanta 

under finanskrisen och är inte något som VC-bolagen rubbar på då det är långsiktiga.  

 

De flesta respondenterna svarar att deras syn på risk inte har ändrats, bara två 

respondenter medger att de blivit något mer riskaverta. Framtiden för VC-bolag ser allt 

annat än ljust ut enligt studiens respondenter, och då menar man på att de investeringar 

som sker i nystartade företag är på väg att dö ut. Det på grund av den risk som medföljer 

och att många VC-bolag inte klarat av att möta de avkastningskrav deras externa 

investerare har satt upp som mål. Det har enligt respondenterna lett till svårigheter att 

resa nya fonder vilket gjort att många VC-bolag vill reducera risken genom att investera 

i senare faser.  

 

Respondenterna var också överens om att det uppstår intressekonflikter mellan VC-

bolagen och entreprenörerna. Samtidigt sätter de stor vikt vid att värdera dels att idén 

rätt men även att entreprenörens förmåga och kunskap räcker för att utveckla företaget. 

Allt för att inte råka ut för otrevliga överraskningar när kontraktet väl är skrivet.  
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7 Analys 

I kapitlet analyseras den empiri som studien inbringat genom intervjuer. I analysen 

ingår en ständig koppling till studiens teoretiska referensram. Det som exponeras i 

analysen kommer sedan att verka som underlag till studiens slutsatser. 

 

 

Vi har valt att analysera empirin utifrån tre centrala huvudfrågor/teman. De tre 

områdena är förändring i investeringsstrategier, framtid samt en avslutande diskussion 

kring agentproblem inom VC.  

7.1 Förändring i investeringsstrategier 
Det spontana svaret från studiens respondenter på frågan om de ändrat sina strategier till 

följd av finanskrisen var nej. Trots ett negativt svar så svarade alla att dem ändå börjat 

gå ifrån investeringar i tidiga skeden i bolag med negativa kassaflöden eller inga 

kassaflöden alls. Istället riktar man fokus mot mogna bolag med relativt större 

kassaflöden med bra omsättning. Bolag i tidiga faser blir en allt mindre attraktiv 

investering, enligt majoriteten av respondenterna. Det beror dels på att tidsperspektivet 

på när investeringen blir lönsam är alldeles för långt och risken blir därför extremt hög. 

Den klassiska VC-strukturen där man investerar i ett tidigt stadium har förändrats. Vissa 

respondenter beskriver det som en mognadsprocess för VC-branschen där VC-bolagen 

vill bredda sin portfölj genom att investera i bolag i olika faser. En anledning kan vara 

den riskreducering som diversifiering innebär. En tidig investering kostar oftast mer än 

en i ett senare skede. I den första investeringsrundan syns det kanske inte men under 

tiden kommer fler investeringsrundor krävas. VC-bolagen måste kalkylera med dessa 

extra kostnader och därför blir många investeringar för dyra ur ett kostnadsperspektiv.  

En intressant aspekt är att många av respondenterna uppger att den nominella summan 

de investerar inte har minskat som en följd av finanskrisen, däremot kan man se att 

pengarna har omfördelats mycket tydligt. Istället för att göra nyinvesteringar har man 

till stor del genomfört uppföljningsinvesteringar. Block och Sandner (2009, s. 307) visar 

i sin studie att bolag som söker VC är påverkade av finanskrisen. Uppstartsbolag som 

redan fått sin första finansiering och sedan behöver mer kapital måste räkna med ett 

avdrag på 20 %. Avdraget beror främst på den omvärdering som gjorts av VC-bolagen. 

I samma studie menar författarna att i en osund VC-marknad kommer bolag att drabbas 

av svårigheter att få kapital till vidare utveckling. Det stämmer till viss del in på den 

studie vi genomfört. Respondenterna anger att följdinvesteringarna som de genomför är 

till för att bolagen de har i portföljen ska klara sig igenom lågkonjunkturen. Därav blir 

de tvungna att göra följdinvesteringar. Det stämmer således att följdinvesteringarna inte 

syftar till att exempelvis vidareutveckla marknadsprodukter eller marknadsföra bolaget. 

Ytterligare en orsak till varför man gör uppföljningsinvesteringar som vi upptäckt är att 

VC-investerare söker att lösningar för exit, när de tittar på intressanta bolag. En effekt 

av finanskrisen blev dock att investerarnas syn på exit förändrades. Problemet som 

uppstod var nämligen att det blev betydligt svårare att göra exit. Efter krisen har en 

återhämtning skett i denna fråga och det blir allt attraktivare för VC-investerarna men 

fortfarande har VC-fonder svårt att resa kapital, till följd av detta(“Recovery, very early 

stage”, 2010). VC-bolagen har mycket svårt att sälja av sina bolag som man har i 

portföljen. När man kommer till punkten att man är beredd att sälja ett bolag så finns 

ingen köpare som har samma värdering som VC-bolaget har angående ett rimligt pris. 
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Det finns ett glapp mellan köpare och säljare som gör att VC-bolaget väljer att behålla 

bolaget i sin portfölj istället. När VC-bolaget inte säljer av några bolag är det också 

svårt att investera i nya eftersom man försöker att investera och sälja av i ungefärlig takt 

och vill ofta arbeta med ett visst antal bolag . Då får man istället rikta in sig på att ta 

hand om de bolag man har i portföljen och därmed kommer också 

uppföljningsinvesteringarna att öka. 

Finanskrisens påverkan på det fria kapitalets minskning visar här sitt tydliga spår. För 

att en exit ska bli realitet krävs kapital från externa investerare. Kapitalet är tänkt att 

fungera som ett startskott för en ny tillväxtfas. (Isaksson, 1997, s. 4) Vi ser dock att det 

inte finns tillräckligt många villiga investerare med tillräckligt mycket kapital för att det 

ska ske. Den värdering som VC-bolagen gjorde av sina portföljbolag i början, som 

delvis byggde på de exitmöjligheter man såg vid den specifika tidpunkten (Isaksson, 

1997, s. 4) överensstämmer inte med köparnas värdering av bolaget idag. Därav ser vi 

ett stort gap vilket resulterar i svårigheter för VC-bolagen att göra exit och därmed en 

minskning av deras fria kapital och indirekt en minskning av nyinvesteringar. 

Exitsvårigheterna som uppstår är extra alarmerande då avyttringen i form av exit är den 

enda avkastningen som VC-bolagen får. 

Trots den förändring som skett har inte avkastningskraven, varken i tidiga eller sena 

skeden, påverkats i någon riktning. Avkastningskraven är långsiktiga och en 

konjunkturnedgång finns förmodligen med i beräkningen när man tar fram 

avkastningskraven. Avkastningskraven sträcker sig över en lång tidshorisont och där 

ingår en konjunkturcykel med både låg- och högkonjunktur. Känslan vi fått är att VC-

bolagens tålamod har minskat och att dem vill få avkastning relativt omgående efter att 

man gått in i ett bolag. Även om bolagen inte direkt säger sig ha påverkats av 

finanskrisen så har kapitalet urholkas. Många fonder går under och bolag har stora 

problem att resa nya fonder, på grund av att man historiskt inte lyckats nå sina 

avkastningskrav. Det är en stor anledning till att man tappar investerare till fonden och 

blir tvungna att investera i färdiga bolag som gör vinst. Man kan säga att VC-bolagens 

lågkonjunktur började när deras fonder inte kunde leva upp till avkastningskraven, 

vilket inträffade redan innan finanskrisen. Den finanskrisen som världen upplevt under 

de senaste 2-3 åren började VC-bolagen känna av långt innan. Den finanskris de gick 

igenom har därför indirekt påverkat deras investeringsstrategier, den medförde 

nödvändiga konsekvenser som VC-bolagen inte kunde blunda för. De som ville 

överleva i ett längre perspektiv blev tvungna att rikta om sina proportioner i portföljen. 

Det var en naturlig reaktion när VC-bolagens investerare inte längre var intresserade av 

att investera i bolag i tidiga skeden utan istället sökte efter tillväxtföretag. Det är på sätt 

och vis en konsekvens av finanskrisen, att investerarna till VC-fonden vill ha säkrare 

mindre riskabla placeringar. Det är en naturlig åtgärd under en finanskris, man sparar 

hellre än att investera (Krugman, 2009, s. 19ff). Påstående gäller den enskilda individen 

men det syns även hos VC-bolagen eftersom man söker tryggare alternativ än tidigare.  

Noterbart är att VC-bolagen ändrat sin syn på attraktiva branscher. Över lag blir 

branscher med långa produktionstider och hög konjunkturkänslighet ointressanta 

oavsett det ekonomiska läget. På dessa marknader sker också mycket förändringar 

regelmässigt vilket gör det svårt för VC-bolagen att klara sig bra genom investeringar i 

de branscherna. Det är inte längre säkert att man får ut något för att man investerar i en 

produkt som tar exempelvis 10 år att utveckla, till följd av regulatoriska förändringar. 

De områden som är aktuella och attraktiva för VC-bolagen är framför allt Life science 

och Cleantech. Det är också trender man kan se runt om i samhället. Pågående trender 
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och influenser speglar vad vi sett i studien även i VC-bolagens investeringsstrategier, 

även om det inte är ett medvetet vägval. Det kan ha att göra med en så simpel faktor 

som utbud och efterfrågan, titta bara på bilindustrin där finanskrisen har skapat ett läge 

där utbudet är större än efterfrågan. Utöver det är det också en kapitalintensiv bransch, 

vilket försvårar situationen ytterligare.  

7.2 Framtid 
VC-bolagen erbjuder så kallade ”value-adding activities”. Genom dem får företagare 

mervärden jämfört med vad en vanlig finansiär normalt bidrar med. Dessa aktiviteter 

berör olika områden såsom kontroll, support och ekonomisk styrning. Det är också en 

anledning till att VC-investerarna är så viktiga i den ekonomiska tillväxten. (Bottazzi, 

2008) I och med finanskrisen som beskrivs i kapitel 4 har VC-bolagen minskat sina 

investeringar i nya företag. Det är ett resultat som den genomförda studien tillsammans 

med andra studier visar. Studien visar att VC-bolagen gått mer mot att göra 

följdinvesteringar och därmed kan det uppstå allokeringseffekter till följd av att man har 

blivit mer riskbenägna och tappat intresse för att investera i nya företag. Den erfarenhet 

som VC-bolagen besitter skulle förmodligen vara mycket värdefull i många nya företag, 

men dessa nås i allt mindre utsträckning till följd av finanskrisen. Där är ett stort 

problem som vi ser det, även om det faktiskt är få som lyckas få kapital från VC-bolag 

sett till den totala massan som söker kapital. Det är viktigt för ekonomisk tillväxt att den 

kunskap och erfarenhet som finns i VC-bolagen kommer till användning. Det gör den i 

mindre utsträckning när riskbenägenheten är lägre och nyinvesteringarna sjunker. För 

att koppla ihop den vetenskapliga studien (Bottazzi, 2008) och den studie vi genomfört 

kan man konstatera att VC-bolagen är mycket angelägna om att engagera sig i sina 

portföljbolag. Det är också en orsak till att VC-bolagen under finanskrisen gjort stora 

följdinvesteringar i de bolag man tidigare har investerat inom. Det blir ett arbetssätt för 

VC-bolagen att styra, kontrollera samt fungera som support för portföljbolagen. Det 

positiva är givetvis det stöd som befintliga portföljbolag får men den negativa sidan är 

den som diskuterats ovan. Förhoppningsvis kommer nyinvesteringarna att återhämta 

sig, men en full återhämtning kommer nog ta tid. 

VC är en viktig finansieringskälla för tekniska och innovativa företag i uppstartsfas. Det 

fungerar som ett verktyg för att förvandla innovativa idéer till färdiga produkter (Block, 

Sandner, 2009, s. 307). Därför är svaren från studien vi genomfört oroväckande. De 

flesta respondenter är överens om att VC-behovet är stort och blir ännu större i och med 

finanskrisens slag mot bankerna. De är dock lika överens om att klimatet för VC-

bolagen blir allt hårdare, framför allt blir det svårare att resa nya fonder. Det innebär i 

sin tur att VC-bolagens tillgång till kapital minskar. USA är en nation som har betydligt 

mer riskvilligt kapital än Sverige, men där och bland många andra länder finns också ett 

skatteavdrag för forskningsinvesteringar (Brogren, 2009, s. 14). En viktig och nästan 

ofrånkomlig åtgärd som några av studiens respondenter efterlyser även hos den svenska 

regeringen. Vi tror i högsta grad att det är något som kommer lyftas upp till diskussion 

inom en snar framtid och inom några år även bli verklighet i Sverige. Vi vill även 

poängtera vikten av ett sådant beslut, eller framför allt fallet som finns om man inte 

genomför den regulatoriska förändringen. Att skapa fler lönsamma bolag ger bland 

annat arbetstillfällen och skatt tillbaka till staten. Det är en nyckel till framgång i 

framför allt en lågkonjunktur. Därför är riskkapitalet en viktig faktor.  
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Miljardärerna är bra för Sverige och vill ofta ge något tillbaka till samhället, de som är 

förmögna har oftast bra möjligheter att ge sitt kapital en koppling till kompetens och 

kunskap. Det är även bevisat att kapital som har anknytning till kompetens gör mest 

nytta. (Herin, 2009, s.12). Vi anser att ett skatteavdrag för sådana insatser är viktigt ur 

ett samhällsperspektiv. Då kan samhället få de som har stora summor pengar att bli mer 

benägna att satsa på något som i framtiden skapar jobb och tillväxt i Sverige. Några 

erfarna näringslivsprofiler Wikander, Bendrink och Adamsson (2009) stödjer i en 

debattartikel resonemanget och menar att det är den enda vägen om Sverige vill öka den 

sortens företagande som konkret ger nya jobb. I dagsläget är det en svårighet att resa 

kapital till fonden för VC-bolagen, vilket är uppenbart bland studiens respondenter.  

Att resa nya fonder har blivit svårare i och med finanskrisen och förväntas bli ännu 

svårare. Till stor del beror det på att många institutioner är överallokerade i sina VC-

investeringar i relation till sina andra investeringsalternativ. Överallokeringen innebär 

att det inte finns något ytterligare utrymme för att resa nya fonder. (Holman, 2009) 

Linus Dahg poängterar även att man i andra länder skjuter till pengar från staten som 

syftar till investeringar av VC-karaktär. Någon åtgärd från statligt håll är nödvändigt för 

VC-framtiden i Sverige.  

I och med förändringen hos VC-bolagen att de börjar inrikta sig mot mognare bolag kan 

en del av VC i private equity komma att försvinna till förmån för exempelvis buyout. 

Det är något som redan skett i ett av de bolag vi studerat, CapMan, på grund av deras 

pessimistiska syn på framtiden för VC. De påpekar att bolag i Europa kan ha haft en bra 

investering men det finns inget bolag som lyckats med flera VC-investeringar efter 

varandra. Viktigt att belysa är det som Tomas Lindström också påpekat, nämligen att 

den här vändningen mot mognare företag påbörjades redan innan lågkonjunkturen. På 

grund av det är det svårt att se den exakta betydelsen av lågkonjunkturen. Däremot är 

det ganska sannolikt att lågkonjunkturen påskyndat VC-branschens mognadsprocess. 

7.3 Diskussion kring agentproblem inom VC 
Det finns olika sätt att värdera entreprenören och vilken bransch den är verksam inom. 

Bland de bolag studien studerat har alla utom ett valt att fokusera på branschen i första 

hand. Mats Lundqvist, VD på Västernorrlandsfonden AB, menar dock att de inte 

fokuserar på en specifik bransch utan ser entreprenören som det mest väsentliga när 

man väljer vilka idéer man vill satsa på. I studien är han ganska ensam om det vägvalet, 

eftersom de andra har desto klarare inriktningar mot specifika branscher som man vill 

investera inom. Entreprenören väljs därefter bara inom den branschen.  

Det har på olika håll diskuteras ifall ett agentproblem kan uppstå inom VC. I samband 

med att två parter ska samarbeta uppstår en intressekonflikt (Jensen, Meckling, 1976). 

Eisenhardt (1989, s. 71) påpekar att agentproblemet är som mest relevant om det är en 

osäker utgång för ett nystartat företag. Inom ett VC-samarbete diskuteras ofta olika exit-

strategier men samtidigt går det aldrig att förutspå den exakta utgången varvid det alltid 

råder en stor osäkerhet kring dessa nystartade bolag. I och med att man väljer att rikta 

om sina investeringar mot ett senare skede undgår man på sätt och vis denna osäkerhet 

eftersom man redan har kommit en bit på vägen och informationsasymmetri i form av 

moral hazard och adverse selection kan inte bli lika omfattande. VC-bolaget får tillgång 

till information om hur entreprenören har skött bolaget historisk när man investerar i ett 

senare skede. På så sätt kan man minska den osäkerhet som kan uppstå vid en 

investering i ett nystartat bolag.    
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 Att agentproblem och informationsasymmetri är en del av VC-bolagens 

screeningprocess och fortsatta samarbete med entreprenörerna råder det inga 

tveksamheter om enligt oss och det har bekräftats i studien, bland annat av Johan 

Bennarsten från CapMan. VC-bolagen har olika metoder för att undvika och eliminera 

agentproblemen. En metod kan vara att man alltid har med någon från VC-bolaget i 

exempelvis i den dagliga verksamheten och att entreprenören tilldelas en chefposition. 

En nackdel kan vara att incitamenten försvinner för entreprenören i och med att han 

känner att någon annan tar över hans företag. Vidare kan VC-bolaget även byta ut 

entreprenören om man märker att ens agendor inte stämmer överens i den utsträckning 

som krävs. En möjlig orsak till det kan vara genom att man upprättar ett kontrakt och 

om entreprenören bryter det kan han omplaceras.   

Att agentproblem kan uppkomma är en sak men inom samarbetet mellan VC-bolag och 

entreprenör är inte problemet lika stort i och med att VC-bolagen erbjuder mer än bara 

finansiering. De är mer delaktiga i utvecklingen av produkten än låt säga en styrelse 

som anställer en VD. Därmed borde en del av problemen reduceras och därmed 

reduceras även mycket av de kostnader som kan uppstå på grund av agentproblemet.  
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8 Slutsats och slutdiskussion 
Här presenteras studiens slutsatser som dragits utifrån empiri- och analyskapitlet. Som 

bakgrund finns givetvis även den teoretiska referensramen. Syftet med kapitlet är att 

besvara studiens problemformulering. 

 

8.1 Slutsats 
Hur har finanskrisen påverkat VC-bolagens investeringsstrategier?  

Finanskrisen har drivit VC-bolagen till att investera i senare skeden. Företag som 

befinner sig i tillväxtfas med god omsättning har blivit mer intressanta för VC-

investeringar istället för företag som befinner sig i mycket tidigare skeden som sådd och 

uppstartsfas. Förändringen startade redan innan finanskrisen och berodde på att alltför 

många VC-bolag misslyckades med att nå investerarnas avkastningskrav, vilket 

resulterade i svårigheter att resa nya fonder. Trots att utvecklingen skymtades redan 

innan finanskrisen har finanskrisen snabbat på processen bland annat i och med att 

investerarna har blivit mer riskaverta. Investeringar i senare skeden reducerar risk och 

blir än mer attraktivt under en finanskris. 

Finanskrisen har tvingat VC-bolagen till fler följdinvesteringar i bolag som redan finns i 

portföljen, därav har mindre investeringar satsats på helt nya företag. Då finanskrisen 

slagit hårt mot många företag ser vi det som en naturlig handling från VC-bolagen att 

rikta sitt kapital och sin uppmärksamhet mot existerande portföljbolag.  

Även svårigheter att sälja av befintliga företag har medfört att VC-bolagen inte längre 

har plats i portföljen för att investera i nya företag. Det beror på det gap som 

finanskrisen skapat ur värderingsperspektiv. Det är svårt i dagens ekonomiska klimat att 

komma överens om en köpeskilling som båda parter är nöjda med. En konsekvens blir 

således ännu högre uppföljningsinvesteringar, eftersom VC-bolagen fortfarande 

investerar lika mycket i nominellt belopp vilket är viktigt att poängtera.  

Studien visar att förändringen mot senare investeringar inte är ett medvetet, aktivt och 

strategiskt val utan att det är en naturlig scenförändring i och med finanskrisen. Indirekt 

har finanskrisen genom exitproblematik och portföljbolagens behov av stöd inneburit en 

reducering av nyinvesteringar, men inte nödvändigtvis en reducering av totala 

investeringar. 

8.2 Slutdiskussion 
Innan vi påbörjade studien om hur finanskrisen påverkat VC-bolagens 

investeringsstrategier trodde vi i någon mening att VC-bolagens nominella investeringar 

skulle ha minskat. Det stämde inte överens med verkligheten. Istället har VC-bolagen 

fortsatt investera i samma takt som tidigare men förändrat vilket stadium de investerar i. 

Vi förmodade även att VC-bolagen skulle bli mer riskaverta. Det har visat sig stämma 

även om det inte är något VC-bolagen direkt medger. Under och efter finanskrisen söker 

de flesta efter tryggare placeringar vilket och det avspeglas även i VC-branschen. 

Därmed är det främsta karaktärsdraget för VC på väg att försvinna, VC-bolagen är på 

väg bort från att investera i mycket tidiga faser och satsar istället på säkrare alternativ 

med fler kända faktorer. Det är det vetenskapliga bidrag som denna studie ger.   
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9 Avslutning 
En kort avslutning där studiens vetenskapliga hållning diskuteras utifrån olika kriterier. 

Vi avslutar med att lämna förslag till fortsatt forskning inom samma ämne. 

 

 

9.1 Sanningskriterier 
Forskning är aldrig fullkomligt felfritt, speciellt när det gäller samhällsforskning kan 

forskaren inte alltid göra alla nöjda. Om forskaren är medveten om forskningens 

grundregler kan dock forskningen alltid försvaras och rättfärdigas. (Denscombe, 2004, 

s. 10) För att ge läsaren en möjlighet att bedöma och granska den genomförda studien 

har vi därför valt att diskutera följande sanningskriterier för att stärka studiens resultat. 

Vi har valt ut de kriterier som vi tycker är lämpade för en kvalitativ forskningsansats. 

9.1.1 Pålitlighet 

En av grundpelarna för forskning är att man kan lita på den studerade populationen eller 

företeelsen. Pålitlighet eller reliabilitet som det också kan kallas innebär att det material 

som använts som källa i studien måste vara en pålitlig källa. Om man väljer att göra en 

ny studie ska man komma fram till samma resultat. Om vi väljer att göra en ny studie 

ska vi komma fram till samma svar igen liksom om någon annan forskare väljer att 

studera samma fenomen. (Andersen, 1994, s. 91) För att öka studiens pålitlighet och 

undvika missvisande feltolkningar deltog båda författarna vid samtliga intervjuer. 

Dessutom transkriberades intervjuerna direkt efter aktuellt intervjutillfälle för att ge 

bästa effekt. Att intervjuerna transkriberades och således fanns svart på vitt gav också 

en träffsäkerhet när empirikapitlet skapades. Ännu en handling för att öka studiens 

pålitlighet är att vi alltid lät studiens respondenter godkänna sin intervju genom att läsa 

igenom transkriberingen. Utöver det har vi på ett så rättvist sätt som möjligt återgett 

studiens samtliga steg med motiveringar och diskussioner för att skapa en pålitlighet 

genom hela arbetsprocessen. 

9.1.2 Giltighet 

Giltighet eller validitet är en annan grundpelare inom forskning. Det innebär att man 

mäter det man avser att mäta. I den aktuella studien är intervjuerna extremt viktigt för 

att stärka studiens giltighet eftersom det där framgår exakt vad vi valt att studera. 

(Andersen, 1994, s. 92) Vi anser att intervjumallen varit en bra grund för studiens syfte 

och problemformulering som i slutändan frambringat ett bra resultat. För att öka 

studiens giltighet har intervjumallen i förhållande till problemformulering granskats av 

flera olika personer (bland annat analytiker och erfarna inom branschen). Efter att 

intervjumallen validerats av dessa personer fastställdes den som klar. Det medför en hög 

intern validitet, att det vi avser mäta mäts. Vi har också riktakt studien mot de personer 

vi anser har bäst kunskaper inom valt ämnesområde. Det kallas också teorirelevans 

(Denscome, 2004, s. 171)Vi har främst studerat personer med höga positioner, 

exempelvis VD, för att komma åt de som besitter bäst lämpad kunskap och erfarenhet 

för att besvara studiens problemformulering. Vilket torde ge studiens resultat bra stöd. 

Den externa validiteten bedömer hur väl studiens resultat faktiskt stämmer med hur 

verkligheten ser ut. Det enda sättet att säkert mäta den externa validiteten är genom en 

empirisk prövning, vilket innebär svårigheter att konstatera studiens externa validitet. 
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Det kan dock poängteras att många vetenskapliga artiklar globalt sett är inne på samma 

resultat och analys som studien visar, vilket ökar den externa validiteten. (Andersen, 

1994, s. 92) 

9.1.3 Överförbarhet 

En grundregel inom forskning är att man ska framställa resultat som kan generaliseras 

men det finns undantag som innebär att det räcker med att resultatet kan överföras i en 

bredare utsträckning än studiens respondenter. (Denscombe, 2004) Eftersom studien är 

kvalitativ och endast berör sex respondenter runt om i Sverige är det omöjlig att 

generalisera resultatet till hela den ursprungliga populationen. Däremot finn det tydliga 

tecken på att studiens resultat är överförbart till många inom populationen. Vi har 

genom studiens empiriska del fått relativt entydiga svar och samma intentioner finns 

hos de flesta respondenter som deltagit. Eftersom respondenterna inte har någon speciell 

koppling sinsemellan torde det tyda på en rätt bra överförbarhet även om vi inte kan dra 

slutsatser om hela populationen utifrån studerade fall. Vi anser att den sammansättning 

av respondenter som studien bygger på måste ses som representativ för populationen 

speciellt med tanke på den analytiker som deltog, som har en mycket god insyn och 

access till hela populationen. En konsekvens av det är att studiens resultat måste gå att 

tillämpa även i andra grupper. För att styrka studiens grad av överförbarhet finns också 

en tydlig arbetsprocess dokumenterad i det praktiska kapitlet. Urvalsprocessen är 

noggrant motiverad och där framkommer att alla inom populationen sannolikt hade 

kunnat vara en av respondenterna i studien. 

9.2 Förslag till vidare forskning 
Då det inte forskats så mycket i just ämnet kring finanskrisens påverkan på VC-bolag 

finns det många typer av studier som skulle kunna tänkas vara intressanta. De resultat 

som presenterats i studien visar att det, medvetet eller omedvetet, skett en förändring i 

VC-bolagens investeringsstrategier. Vidare har det kommit fram att jakten på 

finansiering blir svårare och svårare för småbolag och enskilda entreprenörer. Det är 

vida känt att just dessa aktörer bidrar till den ekonomiska tillväxten. En intressant 

vinkling och ett förslag till vidare forskning skulle vara att se hur samhällsekonomin 

skulle påverkas om VC-bolagens framtid skulle vara så mörk som några av studiens 

respondenter förutspår. Det är givetvis en omfattande studie att göra men med rätt 

resurser och med tillräckligt med tid skulle det vara genomförbart.  

 

En annan studie som känns intressant är en studie som den vi genomfört fast från 

entreprenörernas synvinkel. Hur ser de på finanskrisen påverkan? Har klimatet blivit 

kallare för småbolagen, och finns det någon alternativ lösning som kan minska det 

finansiella gap som uppstår om VC-bolagen inte investerar i idéer som befinner sig i 

tidiga faser? Om nu VC-bolagens investeringsstrategier ändrats, hur kan 

entreprenörerna förbättra sin egen situation och motverka den negativa trenden som 

uppstått.   

 

Man ska ha i åtanke att just VC-branschen inte är så stor i Sverige om man jämför med 

exempelvis USA. Med rätt access och resurser skulle det vara av intresse att se hur 

finanskrisen, som slagit så hårt mot USA, har påverkat deras VC-bolag. Hur ser de på 

problemet att resa nya fonder, och utifrån de resultat som denna studie tagit fram, se om 

det finns likheter med den enorma bransch som existerar i USA och den som växt fram i 

Sverige. 
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 Bilaga 1: Intervjumall VC 

Bilaga 1: Intervjumall VC 
 

1. Vill du vara anonym? Är det ok om vi spelar in samtalet? 

2. Vad jobbar du med? Vilken titel har du? 

3. Hur tror du lågkonjunkturen har påverkat investeringarna inom VC? Hur har det 

påverkat er? Är det någon bransch som drabbats mer än någon annan? 

4. Vilka branscher är mest intressanta att investera inom för er? 

5. Under vilken fas brukar ni oftast investera? 

6. Har er investeringsstrategi ändrats i och med lågkonjunkturen?  

7. Vad har ni för avkastningskrav? Har det ändrats till följd av finanskrisen? 

8. Har investerarna blivit mer riskaverta på grund av lågkonjunkturen? Hur ser ni 

på risk? Har er syn ändrats? 

9. Hur går er screeningprocess till? Har ni några speciella kriterier? Har de ändrats 

till följd av finanskrisen? Har antalet nya investeringar minskat/ökat? Har den 

nominella summan (pengar) i investeringarna minskat/ökat? 

10. Hur ser du på framtiden för branschen?  

11. Finns några intressekonflikter mellan entreprenören och VC-bolaget? På vilket 

sätt?  

12. Hur försöker man försvara sig mot dessa konflikter? 
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 Bilaga 2: Intervjumall allmän 

Bilaga 2: Intervjumall allmän 
 

1. Vill du vara annonym? Är det ok om vi spelar in samtalet? 

 

2. Hur tror du lågkonjunkturen har påverkat investeringarna inom VC? 

3.  Är det någon bransch som drabbats mer än någon annan? 

4. Vilka branscher ser ni som mest intressanta att investera inom? 

5. Har ni märkt någon skillnad i investeringsstrategier i och med lågkonjunkturen? 

6. Har avkastningskraven ändrats till följd av finanskrisen? 

7. Har investerarna blivit mer riskaverta på grund av lågkonjunkturen?  

8. Har ni märkt någon skillnad i screeningprocessen? Har kriterierna ändrats till 

följd av finanskrisen? Har antalet nya investeringar minskat/ökat? Har den 

nominella summan (pengar) i investeringarna minskat/ökat? 

9. Hur ser du på framtiden för branschen?  

10. Finns några intressekonflikter mellan entreprenören och VC-bolaget? På vilket 

sätt?  

11. Hur försöker man försvara sig mot dessa konflikter? 

 


