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SAMMANFATTNING 

 
För att skapa fler jobbtillfällen och driva på BNP-tillväxten i Sverige krävs det att små 

och medelstora företag får möjligheten att utvecklas och växa. För att klara det krävs det 

mer kapital från venture capital-marknaden, som är den viktigaste källan av finansiering 

för ett nystartat företag. Det har dock varit tuffa år för venture capital-bolagen sedan 

finanskrisen slog till. Den problemformulering som legat till grund för studien var 

följande:  

Hur har finanskrisen och den pågående eurokrisen påverkat venture capital-bolagens 

investeringsprocess? 

Studien syftade till att undersöka hur finanskrisen och den pågående skuldkrisen i 

Europa påverkat de svenska venture capital-bolagen och dess marknad. Vidare syftade 

studien till att redogöra för vilka delar inom investeringsprocessen som förändrats av de 

senaste åren av kriser. Hur venture capital-bolagen upplever samt arbetar med de 

problem som kan uppstå mellan dem och portföljbolagen gällande agentproblemen och 

informationsasymmetrin har även det undersökts. 

Vi använde oss av en kvantitativ och en kvalitativ undersökning för att genomföra vår 

studie. Till den kvalitativa undersökningen har vi intervjuat 10 personer som vid 

tidpunkten för undersökningen hade höga positioner inom vardera venture capital-

bolag. Datamaterialet till den kvantitativa undersökningen baserades på SVCAs 

kvartals-, halvårs- och årsrapporter. Studien har i huvudsak baserats på teorier gjorda i 

andra länder på grund av bristfällig forskning i Sverige. De områden som avhandlats är 

inom riskkapital, agentteori, informationsasymmetri, investeringsprocessen samt yttre 

faktorers påverkan på venture capital. 

Studiens slutsatser var att förändringar skett inom venture capital-marknaden på grund 

av finans- och eurokrisen. Antalet investeringar och det investerade kapitalet hade 

minskat. Dessutom visade vår undersökning att den enda delen i investeringsprocessen 

som påverkats av kriserna är när venture capital-bolagen ska avyttra sina innehav. Vi 

fann även att agentproblemet och informationsasymmetrin existerar samt att alla 

respondenter använder sig av syndikering. 
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1. INLEDNING 
 

1. INLEDNING 
 
I det inledande kapitlet ger vi läsaren en förståelse för hur venture capital-marknaden 

utvecklats och varför vi valt att forska inom ämnet. Kapitlet inleds med en förklaring 

över venture capital-branschens betydelse för samhället och hur utvecklingen av 

marknaden sett ut framförallt från 1980-talet och framåt. Vi kommer sedan att kort 

beskriva hur finans- och eurokrisen påverkat venture capital-bolagen och dess 

marknad. Den här diskussionen mynnar sedan ut i en problem- och syftesformulering. 

Vi kommer att avsluta kapitlet med de avgränsningar vi gjort samt begrepp och 

definitioner. 

 

1.1 BAKGRUND 
 
Det pågår i Sverige en politisk debatt gällande bristen på riskkapital och dennes nytta 

till att främja den svenska företagsmarknaden. Detta är ett tydligt bevis på aktualiteten 

kring ämnet riskkapital. Nedan följer två citat från båda sidor av de politiska blocken. 

”Ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning är beroende av fler och växande företag. Vi 

måste skapa förutsättningar och underlätta för Sveriges företagare - utan riskvilligt 

kapital stannar Sverige”.  

Olof Lavesson (M), 2013, riksdagsledamot i näringsutskottet 

 

”Vi vet att 80 procent av de nya arbetstillfällena tillkommer i de små företagen. Därför 

ska vi underlätta för dem att expandera och att anställa fler. De små företagen behöver 

därför bra tillgång till riskkapital”. 

Mikael Damberg (S), 2013, gruppledare i riksdagen 

 

1.1.1 BETYDELSEN AV VENTURE CAPITAL 
  
”Venture capital has developed as an important intermediary in financial markets, 

providing capital to firms that might otherwise have difficulty attracting financing”  

Gompers & Lerner, 2001, s. 145 

För att skapa fler jobbtillfällen och driva på BNP-tillväxten krävs det att små och 

medelstora företag får möjligheten att utvecklas och växa. Det som krävs för att klara 

det är mer riskkapital på den svenska marknaden. (Brogren, 2009) Venture capital-bolag 

och deras investeringar i tillväxtföretag stimulerar samhällsekonomin på en rad olika 

sätt: företagen har möjlighet att växa i snabbare takt, fler jobbtillfällen skapas, företagen 

har möjlighet att investera mer i forskning och utveckling samt att företagen ökar 

chanserna att etablera sig internationellt (Nyman et al., 2012, s. 24-25). Även Lerner & 

Hardymon (2002, s. 6) betonar betydelsen av nya företag när det kommer till tillväxt i 

ekonomin och att dessa företag i hög grad är beroende av riskkapitalisternas 

investeringar.  
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1. INLEDNING 
 

Venture capital är oftast den viktigaste källan av finansiering för ett nystartat företag, 

speciellt när företaget utvecklar innovativa produkter och ska marknadsföra sig. 

Anledningen är att den kreditrisk som finns i dessa bolag är för stor för att bankerna ska 

vilja låna ut pengar, och säkerheter i form materiella tillgångar finns oftast inte i dessa 

typer av nystartade företag. (Block & Sandner, 2009, s. 296) Utöver det tillskjutna 

kapitalet bidrar venture capital-bolagen även med kompetens, viktiga nätverk och 

ägarstyrning vilket är minst lika viktigt i den framtida utvecklingen (Nyman et al., 2012, 

s. 24). 

Under 2002 gjorde EVCA, European Private Equity and Venture Capital Association, 

en undersökning där de tillfrågade alla företag som mellan åren 1995-2001 mottagit 

riskkapital av venture capital-bolag. 364 företag deltog i undersökningen som tydligt 

visade på betydelsen av venture capital. 95 procent av de tillfrågade företagen uppgav 

att utan venture capital-bolagens investering hade de vuxit långsammare eller inte 

existerat överhuvudtaget. Nästan 90 procent ansåg att deras omsättningstillväxt var lika 

eller bättre än deras konkurrenter med hjälp av det tillförda kapitalet och kunskapen 

venture capital-bolagen bistod med. Vidare hade de tillfrågade företagen i genomsnitt 

skapat 46 arbetstillfällen per företag.   (EVCA 1, 2002, s. 16-20)  

1.1.2 UTVECKLINGEN AV VENTURE CAPITAL 
 
Redan under 1500-talets Kina sägs det ha förekommit finansiering av handelsresor med 

hjälp riskkapital investerat av förmögna personer. I mer modern tid bildades de första 

företagen i syfte att investera i andra bolag under mitten av 1940-talet i USA då kapital 

var anskaffat från andra källor än förmögna familjer. Det är dock inte förrän på 1980-

talet som dagens venture capital-bransch har sin grund. (Nyman et al., 2012, s. 20-21) 

Även i Sverige började venture capital-marknaden att växa under 1980-talet vilket till 

stor del berodde på det positiva börsklimatet samt att intresset för mindre bolag ökade i 

och med starten av Over-The-Counter marknaden som möjliggjorde handel av aktier i 

onoterade bolag (Isaksson, 2006, s. 25; Nyman et al., 2012, s. 20-21). Isaksson (2006, s. 

25-26) pratar om den tiden som den första venture capital vågen då ungefär 30 

riskkapitalbolag bildades. I slutet på 1980-talet minskade dock antalet riskkapitalbolag i 

spåren av det försämrade börsklimatet och säkrare investeringar såsom fastigheter och 

räntepapper blev populärare (Nyman et al., 2012, s. 21). Nedgången varade till mitten 

på 1990-talet då aktiemarknaden återigen tog fart och den andra vågen av venture 

capital-bolag var ett faktum. Industrin lyftes även fram av de internetrelaterade 

företagen som efterfrågade kapital vilket gjorde att branschen mångdubblades på endast 

några år. (Isaksson, 2006, s. 27; Nyman et al., 2012, s. 21) Investeringsviljan avtog 

emellertid när internetbubblan sprack år 2000. Venture capital-marknaden återhämtade 

sig dock och växte fram till år 2008 då det i Sverige investerades 5 803 miljoner kronor 

i venture capital aktiviteter (SVCA 1, 2012, s. 10). Efter det har tillflödet av kapital 

minskat i spåren av de stundande kriserna.  

Venture capital-bolagens investeringsprocess har under åren varit ett av de områden 

som forskare studerat och försökt utröna. Tyebjee & Bruno (1984) var en av de första 

studierna som kartlade och beskrev denna process med fem efterföljande steg. 

Processen vi kommer att utgå från i denna studie är den Isaksson (2006) tog fram. Även 

han har tagit fram fem delar som han anser investeringsprocessen omfattar: 1) 

Etablering av fond, 2) Sökande efter potentiella investeringsalternativ, 3) Beslut om 

investering, 4) Värdeskapandeprocess, 5) Exitstrategi. En mer utförlig beskrivning av 
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denna process kommer att ger under teorikapitlet där vi även underbygger dessa steg 

med andra forskares resultat.  

Under venture capital-bolagens innehav i portföljbolagen kan det uppstå 

meningsskiljaktigheter mellan riskkapitalisterna och entreprenören vad gäller intressen 

för verksamheten samt vilka mål som skall uppnås. Dessa problem är benämnda som 

agentproblem (Eisenhard, 1989, s. 57-58). Sahlman (1990, s. 474) hävdar att dessa 

problem är en av de viktigaste delarna venture capital-bolagen behöver hantera. En 

annan del venture capital-bolagen behöver hantera är informationsasymmetrin (Amit et 

el., 1998, s. 443). Den uppstår när viss information endast är tillgänglig för en av 

parterna, vilket kan leda till problem om entreprenören utnyttjar informationen till sin 

fördel istället för att även involvera venture capital-bolaget (Cumming, 2006, s. 158; 

Osnabrugge, 2000, s. 93). Dessa två delar kommer att förklaras ytterligare i 

teoriavsnittet.  

1.1.3 KRISERNA OCH DESS PÅVERKAN 
 
Finanskrisen grep tag i de finansiella marknaderna den 15:e september 2008 då banken 

Lehman Brothers lämnade in sin konkursansökan. Detta var på grund av den 

oansvarsfulla hanteringen av bostadslån på den amerikanska marknaden. Många stora 

bolag, både i USA och i övriga världen, hade värdepapper utgivna av Lehman Brothers 

och gjorde därför stora förluster.  (Ordeberg, 2010, s. 25-26) Spridningseffekten i de 

finansiella systemen var ett faktum (Stiglitz, 2010, s. 46-74). 

Enligt De Vylder (2012, s. 38) kan finanskrisen dessutom ses som grunden för den 

nuvarande eurokrisen. Vid 2009 och 2010 började flera av OECD-ländernas 

budgetunderskott öka som en effekt av finanskrisen. Hur underskotten uppstod varierar 

dock mellan de olika länderna. (De Vylder, 2012, s. 45-47) En gemensam faktor är dock 

de strukturella problem som de berörda länderna har (Weber, 2011, s. 154-157). Idag är 

krisen fortfarande inte löst.  

De båda kriserna har påverkat både antalet jobb i Sverige samt BNP utvecklingen. 

Mellan september 2008 och juni 2009 fick 145 000 personer lämna sina jobb 

(Tillväxtanalys, 2013, s. 11). Den genomsnittliga arbetslösheten under 2009 var 8,3 

procent vilket var en ökning med 2,1 procent från året innan (Statistiska Centralbyrån, 

2009, s. 6). Sveriges BNP utvecklades även den på ett negativt sätt med en minskning år 

2008 med 0,6 procent och 2009 med 5,3 procent (Statistiska Centralbyrån, 2010, s. 32). 

Det är tydligt att de senaste kriserna påverkat både sysselsättningen och tillväxten i den 

svenska ekonomin. En fråga många ställer sig är hur denna negativa trend kan brytas. 

1.1.4 VENTURE CAPITAL I SPÅREN AV KRISERNA 
 
Det har inom venture capital-marknaden i Sverige varit några tuffa år efter att 

finanskrisen slog till. Efter 2008 har det varit tre år av nedgång vad gäller investerat 

kapital och den beloppsmässiga minskningen var 25 procent enbart mellan åren 2010 

och 2011. Samtidigt har buy-out investeringarna klivit upp på nya rekordnivåer i och 

med året 2011 då 30,6 miljarder investerades inom den branschen. (SVCA 1, 2012, s. 

10-11) Detta tyder på någon slags förändring inom riskkapitalmarknaden. Även sett till 

de olika tillväxtfaserna för venture capital-branschen ses en tydlig förändring vad gäller 

tidpunkt för investering i de olika bolagen (SVCA 1, 2012, s. 10-11). Mellan 2010 och 

2011 minskade investeringar i såddfasen med 58,5 procent medan de senare faserna 

start-up och expansion minskade med 35 respektive 14,1 procent (SVCA 1, 2012, s. 10-
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11). Även här kan vi se en förändring i investeringar från venture capital-bolagen efter 

de senaste åren av både finans- och eurokris. Svenska riskkapitalföreningen, SCVA, har 

rapporterat att det under tredje kvartalet 2012 gjordes 79 investeringar på totalt 266 

miljoner vilket är den lägsta summan sedan 2007 (SVCA 2, 2012, s. 2). Som vi ser det 

är det inte endast venture capital-bolagen som påverkats av de senaste kriserna utan det 

är i allra högsta grad även entreprenören. Denne får inte tillgång till finansiering i de 

tidigaste etableringsfaserna på samma sätt som tidigare och behöver därför antingen 

finna kapital från annat håll, vilket kan vara problemfyllt, eller helt enkelt ändra dennes 

tillväxtplaner.   

1.2 FORSKNINGSGAP 
 
Från problembakgrunden kan vi se att venture capital har en viktig roll i tillväxten och 

utvecklingen av samhällsekonomin vilket motiverar betydelsen av att forskning skall 

bedrivas inom området. Det visas dock att forskningen inom den svenska venture 

capital-marknaden är begränsad. När vi gör en kombinationssökning på ”venture 

capital” och ”sweden” via databasen Business Source Premier med filtret peer reviewed 

visas endast 82 artiklar. Om vi sedan även lägger till ”crisis” visas ingen artikel.  

Det finns forskning utomlands som undersökt hur finanskrisen påverkat venture capital-

marknaden, men då den studie vi ämnar göra även rymmer eurokrisen ger det en ny 

dimension. Efter att ha läst flertalet artiklar finner vi ingen undersökning som tittat på 

förändringar i hela investeringsprocessen, utan endast vissa delar av den.  Även detta till 

följd av finanskrisen, och inte eurokrisen. Exempel på sådana studier är Block & 

Sandner (2009) och De Vries & Block (2011). 

Med detta visas att den studie vi genomför är unik och kommer att bidra till en djupare 

insikt och förståelse för hur de senaste åren av kriser påverkat branschen och bolagen. 

1.3 PROBLEMFORMULERING 
 
Baserat på ovanstående bakgrund kommer följande problemformulering ligga till grund 

för vår studie;  

Hur har finanskrisen och den pågående eurokrisen påverkat venture capital-bolagens 

investeringsprocess? 

1.4 SYFTE 
 
Denna studie syftar till att undersöka hur finanskrisen och den pågående skuldkrisen i 

Europa påverkat de svenska venture capital-bolagen och dess marknad. Vidare syftar 

studien till att redogöra för vilka delar inom investeringsprocessen som förändrats av de 

senaste åren av kriser. Hur venture capital-bolagen upplever samt arbetar med de 

problem som kan uppstå mellan dem och portföljbolagen gällande agentproblemen och 

informationsasymmetrin kommer även det att undersökas.  

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
 
I denna studie har vi valt att avgränsa oss till investeringar inom venture capital 

segmentet och kommer inte att behandla buy-out aktiviteter.  Vi kommer inte heller att 

undersöka investeringar gjorda av affärsänglar. 
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1.6 BEGEPPSFÖRKLARINGAR OCH DEFINITIONER 
 
De begreppsförklaringar och definitioner vi presenterar nedan är baserade på EVCAs 

och SVCAs ordlista (EVCA 2, 2012; SVCA 3, 2013).  

Affärsängel Privat investerare som erbjuder kapital samt affärsmässig 

expertis till det investerade bolaget. 

Buy-out Utköp av hela eller delar av verksamheten i ett bolag.  

EVCA European Private Equity and Venture Capital Association. 

Europeiska motsvarigheten till svenska 

riskkapitalföreningen. 

Exitstrategi Ett private equity-bolag eller venture capital-bolags plan för 

att avyttra sitt innehav i ett portföljbolag.  

IPO Initial public offering, är en typ av exitstrategi. 

Portföljbolaget kommer vid en IPO att lanseras på börsen.  

Portföljbolag Ett företag som venture capital-bolag investerar sitt kapital i. 

Private equity  Investeringar i ett onoterat företag. De tre vanligaste 

formerna av private equity finansiärer är venture capital, 

buy-out och affärsänglar. 

SVCA  Svenska riskkapitalföreningen. 

Syndikering Grupp av venture capital-bolag eller affärsänglar som 

tillsammans investerar i ett portföljbolag. 

Venture capital-bolag Bolag som investerar i de tidiga faserna, sådd, start-up och 

expansion.  Innehavet är aktivt och tidsbegränsat.  

Venture capital-fond En venture capital-fond möjliggör kombinerade 

investeringar från ett antal investerare. Fonden fungerar som 

venture capital-bolagens kapitalbas.  
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2. VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER 
 
Det här är den första av två metodkapitel i arbetet. Här beskriver vi våra teoretiska 

utgångspunkter och hur de påverkar oss i vårt arbete med att genomföra 

undersökningen. Vi kommer bland annat att diskutera studiens perspektiv, kunskaps- 

och verklighetssyn samt vilket angreppssätt vi använder oss av. Dessutom avhandlas 

vilken typ av teoretisk referensram vi har och hur litteratursökningen gått till inför 

kapitel 3, teori. Vi avslutar kapitlet med en omfattande källkritik. 

 

2.1 STUDIENS PERSPEKTIV 
 
Vi anser att det är av betydelse att för läsaren beskriva utifrån vilket perspektiv denna 

studie är skriven då det ger en insikt över de vinklingar och val vi valt att göra.  

Då syftet med denna uppsats är att undersöka finans- och eurokrisens påverkan på 

venture capital-bolagen och dess marknad kommer vi att fokusera på deras syn över hur 

marknaden och investeringsprocesserna förändrats. Vi kommer även att ha ett 

makroperspektiv där vi kvantitativt undersöker förändringar på den svenska venture 

capital-marknaden. Detta innebär att vi inte kommer att behandla undersökningen från 

entreprenörens perspektiv då det är dem som måste anpassa sig efter hur venture 

capital-bolagen agerar. Vidare riskerar studien även att bli för bred och tappa sin fokus 

om den innefattar för många perspektiv.  

2.2 KUNSKAPSSYN 
 
Kunskapssynen påverkar forskarnas syn på forskningsproblemet och deras sätt att 

beskriva det samt deras utveckling av forskningsstrategin (Johansson Lindfors, 1993, s. 

23, 76). Den verklighets- och vetbarhetsuppfattning en forskare har är de två delarna 

inom kunskapssynen och syftar till sättet verkligheten uppfattas respektive studeras. Det 

finns två olika kunskapssyner med skiljda verklighets- och vetbarhetsuppfattningar 

inom forskningen. Dessa är positivismen och hermeneutiken. (Johansson Lindfors, 

1993, s. 10)  

Positivismen bygger på att det finns en objektiv verklighet som är oberoende av vilka 

som studerar den och att kunskap uppnås genom att samla in tillräcklig mängd fakta 

genom empiriska undersökningar för att kunna generalisera resultatet (Bryman, 2011, s. 

30; Lundahl & Skärvad, 1999, s. 39-41). Om vetenskapsmannen har den positiviska 

kunskapssynen ska datamaterialet varken vara påverkat av forskarens eller 

respondenternas aktiviter (Silverman & Marvasti, 2008, s. 510). Vetenskapen ska alltså 

vara värderingsfri och därmed avbilda verkligheten som den verkligen är (Bryman, 

2011, s. 30). Hermeneutiken handlar däremot om att tolka det som studeras (Silverman 

& Marvasti, 2008, s. 509). Möjligheten till generalisering är därför begränsad (Lundahl 

& Skärvad, 1999, s. 42). En viktig skillnad mellan positivismen och hermeneutiken är 

att vid positivismen skall forskaren vara neutral och endast agera som observatör vid 

undersökningen medan vid en hermeneutisk kunskapssyn skall forskaren aktivt deltaga i 

det som studeras. Målet för hermeneutiken är att kunna förstå hur andra människor 

upplever sin situation och hur detta påverkar deras beslut och handlingar. (Lundahl & 

Skärvad, 1999 s. 42-43) Detta kräver engagemang från oss som forskare för att kunna 

förstå vad de olika respondenterna verkligen menar och för att skapa förtroende mellan 

oss och dem så vi kan få tillgång till deras egentliga åsikter och synpunkter. 



 

7 
 

2. VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER 
 

Då denna uppsats ämnar undersöka hur venture capital-bolagen anser att finans- och 

eurokrisens har påverkat deras marknad och hur de uppfattar den rådande situationen 

förefaller det naturligt att vi som författare har den hermeneutiska kunskapssynen. För 

att skapa en förståelse av deras handlingar krävs det att vi tolkar och förstår det våra 

respondenter delger vilket även det ger vår studie ett hermeneutiskt inslag. I och med att 

vi i studien även har för avsikt att göra en kvantitativ undersökning av det data som 

SVCA innehar präglas vi även av positivismen då vi av dessa data ska avbilda 

verkligheten så som den är och inte låta våra egna värderingar påverka resultatet.   

2.3 ANGREPPSSÄTT 
 
Angreppssättet förklarar hur vi ska förhålla oss till den del av verkligheten som blir 

utgångspunkten för vår empiriska undersökning. Angreppssättet brukar delas upp i en 

induktiv eller deduktiv ansats. (Johansson Lindfors, 1993, s. 54-58) Den induktiva 

processen säger att forskningen utgår från empirin för att utforma teorier (Arbnor & 

Bjerke, 1994, s. 108). Det betyder att slutsatser dras och teorier skapas från studiens 

resultat. En studie med en induktiv ansats brukar flitigt sammanföras med en kvalitativ 

studie. Den deduktiva ansatsen är det induktiva angreppssättets motsats. Inom den 

deduktiva processen är det istället teorin som är utgångspunkten för att få fram ett 

resultat som sedan kan omformulera teorin. Den deduktiva ansatsen kopplas ofta ihop 

med en kvantitativ studie. (Bryman, 2011, s. 26-29) 

Vi kan emellertid inte nyttja ett enskilt angreppssätt till studien utan måste använda två 

olika ansatser. Den första är en hybrid av både den deduktiva och induktiva processen. 

Studien vi ska genomföra kommer att ha sin grund i den teori som finns kring venture 

capital-bolagen och deras investeringsprocesser, en deduktiv ansats. Men i och med att 

vi ämnar utforska de förändringar som skett i processen sedan finans- och eurokrisen 

kommer vi även att utgå från observationer av en kvalitativ undersökning vilket leder 

till att studien också kommer att ha en induktiv ansats. Detta är vad Johansson Lindfors 

(1993, s. 59) benämner som den gyllene medelvägen. Johansson Lindfors (1993, s. 60) 

menar att forskare med den hermeneutiska kunskapssynen som använder sig av den 

gyllene medelvägen kommer att gå från teori till empiri för att sedan återvända till 

teorin, vilket precis sammanfattar vårt resonemang ovan. Vi kommer alltså inte att 

äventyra vår kunskapssyn på grund av vårt val av att använda en hybrid mellan de två 

angreppssätten. 

Den andra ansatsen vi kommer att använda i vår studie är det deduktiva processen. 

Denna ansats kommer att vara vårt angreppssätt under den kvantitativa undersökningen 

kring utvecklingen av venture capital-bolagen åren innan och under finans- och 

eurokrisen. Vi kommer alltså att utgå från de teorier som finns inom ämnet för att testa 

och eventuellt omformulera dem.   

2.4 VERKLIGHETSSYN 
 
De ontologiska utgångspunkterna visar hur vi ser på verkligheten och dess 

grundläggande beståndsdelar (Silverman & Marvasti, 2008, s. 133). Enligt Bryman 

(2011, s. 39) påverkar de ontologiska antagandena formuleringen av frågorna som 

kommer att ställas i studien samt hur studien genomförs. Inom ontologin finns det två 

verklighetssyner som benämns objektivism respektive konstruktionism (Bryman, 2011, 

s. 35). Objektivism kan beskrivas genom att verkligheten uppfattas så som den är 

oberoende av dess aktörer eller vem som studerar den (Bryman, 2011, s.36; Lundahl & 
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Skärvad, 1999, s. 41-43). Vidare förklarar objektivismen att den verklighet vi står inför 

inte påverkas av individerna som verkar inom den (Bryman, 2011, s. 36). 

Konstruktionismen å sin sida menar att den verklighet och situation som existerar i allra 

högsta grad påverkas av dess sociala aktörer och de har dessutom möjlighet att styra 

denna (Bryman, 2011, s. 36-38). 

I och med att den studie vi ska genomföra till stor del bygger på en kvalitativ 

undersökning och till de facto att vi har en hermeneutisk kunskapssyn kommer vår 

ontologiska ståndpunkt att vara konstruktionism eftersom vi ska tolka och förstå våra 

respondenter samt aktivt deltaga vid intervjuerna. Vårt val av verklighetssyn motiveras 

även av att venture capital-marknaden är i ständig utveckling och att förutsättningarna 

förändras kontinuerligt vilket är i enlighet med Bryman (2011, s. 37) förklaring av 

konstruktionism. Som vi tidigare nämnt och kommer att förklara ytterligare under 

avsnittet 4. Praktisk metod, har vi för avsikt att även komplettera vår studie via en 

kvantitativ undersökning av SVCAs data. Vid denna del av studien kommer vi som 

forskare inneha en objektiv verklighetssyn och beskriva verkligheten såsom den är. 

2.5 VAL AV TEORETISK REFERENSRAM 
 
Syftet med det nästkommande kapitlet är lägga en teoretisk grund för vår studie. 

Kapitlet kommer att inledas med en grundläggande förklaring av vad riskkapital och 

venture capital är och hur aktörerna inom branschen fungerar för att läsaren ska få en 

bra uppfattning om ämnet. Då venture capital-bolagen och portföljföretagen är två olika 

parter som kan ha olika målsättningar med företaget kan det att uppstå ett agent- och 

principalproblem, vilket är nästa avsnitt i teorikapitlet. Dessutom kommer det alltid att 

finnas ett informationsgap mellan de två olika parterna, det är därför naturligt att vi efter 

agentproblemet kommer att gå in på informationsasymmetrin. Vi kommer sedan 

fortsätta teorikapitlet med att beskriva hur investeringsprocessen fungerar och ingående 

förklara förloppets alla steg. Venture capital-bolagen använder sig av olika 

investeringskriterier och värderingsmodeller vid deras utvärdering och värdering av 

portföljbolagen, vilket är ett led i investeringsprocessen, varvid vi finner det givande att 

ge en tydligare beskrivning av dessa.  Vi kommer att avsluta teorikapitlet med en 

beskrivning av vilka yttre faktorer som påverkar venture capital-marknaden samt ge en 

mer ingående beskrivning av finans- och eurokrisens påverkan. 

Vi har vid teoriinsamlingen främst använt oss av vetenskapliga artiklar, men teorier har 

även inhämtats från doktorsavhandlingar och böcker med tydlig forskningsinriktning. 

Vi har hela tiden arbetat utifrån så nyutkomna teorier som möjligt, men har även använt 

äldre teorier, i de fall då de fortfarande varit aktuella, för att få en djupare insyn och 

förståelse kring resonemanget i nästa kapitel. Samtliga vetenskapliga artiklar och böcker 

vi använt oss av har försett oss med viktiga komponenter för att förstå venture capital-

marknaden med dess aktörer, samspel, de olika processer som finns och även hur 

marknaden har förändrats på grund av finans- och eurokrisen. I vissa fall har vi i 

teorikapitlet använt oss av källor som SVCA, EVCA, Konjunkturinstitutet samt 

Statistiska centralbyrån, men dessa källor har inte stått för någon teori utan har endast 

fungerat som ett ytterligare argument och bevis för att de använda teorierna stämmer 

samt ytterligare förklara och beskriva det nuvarande marknadsläget. Vi anser att det 

både hjälper läsaren och oss att lättare förstå och implementera teorierna till vår egen 

verklighet.  
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De teorier vi skriver om i nästa kapitel är grundade på undersökningar gjorda i andra 

länder, och ibland till och med i andra världsdelar, än i Sverige. Vi ser dock inte detta 

som en begränsning utan menar att venture capital-marknaden är av en internationell 

karaktär. I de fall då det finns liknande studier som är utförda i olika länder och har 

olika resultat har vi varit noggranna med att presentera båda ståndpunkterna, vilket 

medför en högre validitet till vårt teorikapitel.  

2.6 LITTERATURSÖKNING 
 
Insamlingen av vetenskapliga artiklar har främst skett genom databasen Business 

Source Premier som finns tillgänglig genom universitetsbiblioteket vid Umeå 

universitet. Vi har genomgående använt oss av ett sökfilter så att våra resultat endast 

varit peer reviewed för att kunna säkerställa kvalitén på våra källor.  I de fall artiklarna 

inte gick att ladda ner genom Business Source Premier har vi använt oss av Google 

Scholar. Vi har dock kontrollerat med Business Source Premier att dessa artiklar också 

är peer reviewed för att undvika undermåliga studier och ej tillräckligt tillförlitliga 

källor. De sökord vi har nyttjat vid våra sökningar i databaserna är följande:  

venture capital, agency theory, investment process, investment criteria, moral hazard, 

adverse selection, information asymmetry, financial crisis, downturns, booms, cyclical, 

criteria, process, valuation, due diligence, contracts, exit, private equity, valuation 

methods, stock market, fundraising, decision making   

Vi kombinerade sökorden med varandra för att förbättra validiteten i artiklarna och 

minska antalet resultat. Våra sökord resulterade i mellan 11 och 4 981 träffar. I figur 1 

nedan visas antal peer reviewed-artiklar per år med venture capital i titeln för att dels 

visa på att det bedrivs en stor forskning inom ämnet samt att det bli mer populärt 

varefter åren går. 

Figur 1. Antal peer reviewed-artiklar mellan åren 1990-2012. 
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Böckerna och doktorsavhandlingarna har vi lånat från universitetsbiblioteket. För att 

vara säkra på att böckerna också håller en hög kvalité har vi endast använt av oss av 

böcker med en tydlig forskningsinriktning skrivna av kända forskare inom det aktuella 

ämnet. För att ytterligare kunna garantera kvalitén på våra källor har vi gjort en 

omsorgsfull litteraturgenomgång. Vi har bland annat sett till vilka forskare och 

undersökningar som återkommer i refereringen i många artiklar för att finna de 

viktigaste teorierna. Vi har även fört en diskussion med vår handledare Anders Isaksson 

om vilka forskare och artiklar som är av stor vikt inom det valda ämnet. Sammantaget 

har det medfört att vi fått en bra insikt i den tidigare forskningen och kunnat plocka ut 

relevant fakta till vårt teorikapitel. 

Förutom artiklar, böcker eller doktorsavhandlingar har vi hämtat information från 

SVCA, EVCA, Konjunkturinstitutet samt Statistiska centralbyrån. Informationen 

kommer från utgivna rapporter, såsom årsrapporter, kvartalsrapporter, delårsrapporter 

samt övriga rapporter från undersökningar gjorde av dessa föreningar och institut. Från 

dessa källor har vi hämtat statistik kring Sveriges ekonomi och venture capital-

marknadens utveckling i Sverige. 

Vi har under vår litteratursökning stött på några problem. Vid fyra tillfällen har vi inte 

fått tag i originalkällan på grund av tillgänglighet på internet utan kostnad samt att en 

bok inte fanns att låna vid universitetsbiblioteket utan var tvungen att köpas till en högre 

kostnad. Vid dessa tillfällen har vi använt oss av en så kallad andrahandsreferering, men 

säkerställt att andrahandsrefereringen varit trovärdig.  

2.7 KÄLLKRITIK 
 
Vid alla studier är det viktigt med både adekvat information samt säkra och trovärdiga 

källor. Vi som författare har därför granskat allt material som använts i studien med 

kritiska ögon vilket är anledningen till varför många källor helt valts bort. Två stycken 

kriterier som vi huvudsakligen använt oss av vid vår sortering av material är huruvida 

källan, författare och text, är erkänd inom sitt område samt källans validitet. Dessa två 

kriterier anser vi bidrar till att öka studiens trovärdighet. 

Den teoretiska referensramen är till största delen uppbyggd av vetenskapliga artiklar, 

men har även till en betydande del kompletterats av böcker och doktorsavhandlingar. Vi 

har också använt oss av rapporter från SVCA, EVCA, Konjunkturinstitutet samt 

Statistiska centralbyrån. De vetenskapliga artiklarna är som vi beskrivit tidigare 

hämtade från databasen Business Source Premier via universitetsbiblioteket på Umeå 

universitet. Kravet på artiklarna har först och främst varit att de ska vara peer reviewed 

vilket sorterat bort en stor mängd artiklar. Vissa artiklar har ej varit tillgängliga i fulltext 

vilket är anledningen till varför vi även använt oss av Google Scholar, men dessa 

artiklar är dock kontrollerade via Business Source Premier att de är peer reviewed för att 

säkerställa kvaliteten. Vår litteraturgenomgång har varit djupgående och har inneburit 

att ett par hundra artiklar gåtts igenom. Vi har i största möjliga mån strävat efter att 

använda så aktuella källor som möjligt, men blev tidigt varse om att den forskning som 

bedrevs i mitten på 80-talet och 90-talet fortfarande är väldigt välciterade i dagens 

forskning. När vi utvärderat teorierna inom området för studien har vi valt att leta oss 

tillbaka till ursprungskällan för att undvika tolknings- och syftningsfel. Detta anser vi 

ger en stark trovärdighet till teoriavsnittet. Att detta blivit på bekostnad av artiklarnas 

ålder anser vi inte vara en svaghet då vi menar att de fundamentala teorierna är tidlösa, 

vilket bekräftas av att de fortfarande citeras flitigt. Vi har även styrkt flertalet av de 
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äldre teorierna med senare forskning för att visa på att deras aktualitet. I vår strävan 

efter att använda den mest framstående forskningen inom de valda teoriavsnitten har vi i 

alla artiklar letat i deras referenslistor för att finna vilka forskare och studier som är 

återkommande. Detta har bidragit till att vi kunnat smalna av våra sökningar och 

samtidigt veta att det material vi arbetat med är trovärdig. Vår handledare, Anders 

Isaksson, har även kommit med konkreta tips om vilka forskare som är framstående 

inom området vilket vi anser bidragit till att den vetenskapliga grunden som vi står på är 

stark.  

De böcker som vi använt oss av i den teoretiska referensramen har varit med tydlig 

forskningsinriktning och skrivet av ansedda författare, vilket motiverar användandet av 

dem och är anledningen till varför vi kompletterat den teoretiska referensramen med 

dessa. Vi har försökt använda oss av de mest uppdaterade böckerna, speciellt vad gäller 

finans- och eurokrisen eftersom de är så pass aktuella. Doktorsavhandlingarna vi använt 

oss är skriva av Anders Isaksson på Umeå universitet och av Anna Söderblom på 

Handelshögskolan i Stockholm. Båda två har under flertalet år forskat inom venture 

capital och entreprenörskap samt publicerat artiklar inom området vilket gör att vi anser 

dessa som pålitliga och trovärdiga källor.  

Som vi tidigare nämnt har vi använt oss av data som Konjunkturinstitutet, Statistiska 

centralbyrån, SVCA och EVCA givit ut. Vad gäller de två förstnämna är de svenska 

myndigheter som båda sorterar under Finansdepartementet vilket styrker deras 

trovärdighet vad gäller publicerad data. SVCA och EVCA är intresseföreningar för de 

som är aktiva inom den svenska respektive europeiska riskkapitalmarknaden vilket 

medför att de agerar partiskt utifrån medlemmarnas perspektiv. Detta är något som vi 

varit väl medveten om i vårt användande av dessa källor. Den statistik vi hämtat och de 

definitioner vi använt oss av anser vi är av en rättvisande kvalitet och inte ett ämne för 

någon typ av manipulering.  Detta motiverar vårt val att använda dessa källor och är inte 

något som sänker trovärdigheten i vår studie.  

Genom att genomgående varit kritiska och medvetna om vissa typer av källors 

svagheter har vi noggrant utvärderat dem och endast använt de källor som vi ansett ha 

en tillräckligt hög standard och trovärdighet. Vi är självklart medvetna om att det är 

svårt att ta i beaktning alla typer av tveksamheter och menar att det är utom vår kontroll. 

Vi har dock gjort vårt bästa och anser därmed att teoriavsnittet håller hög trovärdighet. 
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I den här delen av uppsatsen kommer vi att redogöra för det teoretiska ramverk som vi 

byggt vår undersökning kring. Vi börjar med att beskriva vad venture capital och 

riskkapital egentligen är. Sedan fortsätter vi med agentteori, informationsasymmetri 

och hur investeringsprocess ser ut. Vi avslutar kapitlet med en genomgång av den 

forskning som redogör för vilka makrofaktorer som påverkar venture capital-bolagen. 

 

3.1 RISKKAPITAL 
 
Riskkapital delas upp i private respektive public equity. Public equity är investeringar i 

börsnoterade bolag medan private equity syftar till riskkapitalinvesteringar i onoterade 

bolag (Isaksson, 2000, s. 3; Nyman et al., 2012, s. 16; Söderblom, 2011, s. 1). 

Skillnaden mellan private equity och venture capital är att den senare innebär ett aktivt 

engagemang i form av kompetenstillförsel i det investerade bolaget (Isaksson, 2000, s. 

3; Nyman et al., 2012, s. 16). Private equity delas även in i tre undergrupper; informellt 

respektive formellt venture capital samt övriga investeringar (Isaksson, 2006, s. 16). 

Nedan följer en figur av Isaksson (2006, s. 16) som tydliggör indelningen och 

beskrivningen av riskkapital, private equity och venture capital.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Riskkapital. 
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3.2 VENTURE CAPITAL 
 
Inom litteraturen ges olika definitioner på venture capital. En förklaring som täcker de 

flesta är den som ges av den europeiska riskkapitalföreningen European Private Equity 

and Venture Capital Association, EVCA;  

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

start-up) or expansion venture. Offsetting the high risk the investor takes is the 

expectation of higher than average return on the investment. Venture capital is a subset 

of private equity.”  

EVCA 2, 2012  

Det som utmärker venture capital-investeringar är att förutom det kapital som tillförs de 

entreprenöriella företagen, förväntas det även att venture capital-bolagen ska bistå med 

en aktiv ägarroll där de bidrar med kunskap och kompetens, affärsnätverk och kontakter 

samt övrig erfarenhet som kan vara till nytta för företaget i deras expansion (Wright & 

Robbie, 1998, s. 525-526). Även Sahlman (1990, s. 511-512) och Gilligan & Wright 

(2008, s. 1-2) säger att det som utmärker venture capital-investerare är att de lägger ned 

stora ansträngningar till att aktivt styra och kontrollera deras portföljföretag för att 

kunna skapa större värde.  

Venture capital har utvecklats till att bli den viktigaste källan av finansiering till 

nystartade företag när de skall försöka växa och etablera sig eftersom risken i dessa 

bolag är för stor för att kunna låna kapital på banken (Gompers & Lerner, 2001, s. 145). 

Investeringarna sker i bolag med stor tillväxtpotential under de tidiga faserna av 

företagets livscykel, de så kallade sådd-, start-up-, och expansionsfaserna (Söderblom, 

2011, s. 1-2, 2012, s. 18). Strategin från venture capital-bolagen är att efter en 

tidsbegränsad period på vanligtvis 5-7 år avyttra sitt innehav i företagen (Isaksson, 

2000, s. 1).  

Venture capital-bolagen investerar som vi beskrev i föregående stycke under olika faser 

i de entreprenöriella företagen. Isaksson (2000, s. 6) säger att gränserna mellan faserna 

kan vara otydliga och att det därför vanligtvis används tre huvudfaser; tidiga, expansion 

och mogna faser. Sahlman (1990, s. 479) beskriver till exempel åtta olika faser. Den 

mogna fasen beskriven av Isaksson (2000, s. 6) kommer vi inte behandla i detta 

teorikapital då den innebär buy-out finansiering.  

De faser som venture capital-bolagen investerar i ett nystartat företag beskrivs av 

Isaksson (2000, s. 6-7) som följande:  

 Såddfas: Kapital som förmedlas till en uppfinnare eller entreprenör för att 

utvärdera eller pröva ett koncept eller en idé för att utveckla en produkt innan 

företaget har etablerats. Kan även vara finansiering av forskningsprojekt med 

kommersiell potential. 

 

 Start-upfas: Finansiering till företag för att användas till produktutveckling 

eller inledande marknadsföring. Företaget har precis startat eller bara varit 

igång ett kort tag. Produkten har vanligen inte blivit testad kommersiellt. Hit 

kan också föras det som i amerikansk litteratur kallas first-stage financing: 

Finansiering till företag som har förbrukat ursprungskapitalet och behöver 

ytterligare för att sätta igång med kommersiell tillverkning och försäljning. 
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 Expansionsfas: Kan delas upp i tidig expansion och sen expansion. Tidig 

expansion benämns ibland som andra stadiets finansieringsrunda (second-stage 

financing). Detta innebär finansiering till företag under tidig expansion då 

tillverkning och försäljning ökar stadigt och det finns behov av ytterligare 

rörelsekapital. Förtaget har troligen ännu inte börjat redovisa några vinster.  

Det senare expansionsstadiet (third-stage expansion financing) finansieras 

företag i kraftig tillväxt vars försäljning ökar kraftigt och är lönsamma. 

Kapitalet används vanligen till utbyggnationer, marknadsföring, rörelsekapital 

eller produktförbättringar. 

3.3 AGENTTEORI 
 
Agentteorin definieras som det kontrakt som en eller flera personer (principaler) har 

med en annan person (agenten) för att denne ska utföra en service för principalernas 

räkning som involverar en beslutsfattande insats. Men om både agenten och principalen 

vill maximera sin nytta är risken stor att agenten inte kommer att agera efter 

principalens intresse utan för sin egen vinning. (Jensen & Meckling, 1976, s. 309) 

Eisenhard (1989, s. 57) menar att agentteorin är viktig att ta hänsyn till då den ger en 

bra inblick i osäkerheten kring de monetära resultaten, hur informationssystemen 

fungerar, incitamenten hos de olika parterna samt vilka risker som föreligger. Vidare 

rekommenderar Eisenhard (1989, s. 57) att studier som har en samverkande 

sammansättning, som till exempel venture capital-bolagen och entreprenören, skall 

involvera agentteorin. Sahlman (1990, s. 474) anser att agentteorin är en av de 

fundamentala problem som venture capital-bolagen behöver handskas med. I vårt fall är 

venture capital-bolaget principalen och ledningen för portföljbolaget är agenten.  

Det går att skapa kontrakt för att minska friktionen mellan agenten och principalens 

olika intressen och på så sätt få dem att sträva mot samma mål (Eisenhard, 1989, s. 58). 

Problemen mellan agenten och principalen uppstår dock på grund av att avtal är 

förenade med kostnader samt komplicerade att författa och implementera. Utgiften för 

kontrakt, övervakning och strukturering mellan de båda parterna för att häva en 

eventuell intressekonflikt kallas för agentkostnad. I agentkostnaden är det även viktigt 

att inkludera den förlust som sker då kostnaden för avtal som syftar till att fullständigt 

täcka agentproblemen överstiger de faktiska fördelarna. (Fama & Jensen, 1983, s.327) 

Agentkostnaden innebär att det inte går att skapa kontrakt som raderar alla de problem 

som finns på grund av asymmetrisk information. Det här leder i sin tur till de två 

primära problemen i agentteorin; att det är en konflikt mellan målsättningarna och att 

det finns en konflikt vad gäller fördelningen av risk. (Osnabrugge, 2000, s.94)  

3.4 INFORMATIONSASYMMETRI 
 
Venture capital-bolagen investerar främst sitt kapital i företag som befinner sig i någon 

av tillväxtfaserna eller är verksamma inom högteknologin, men det är också här som 

informationsasymmetrin är som störst (Gompers, 1995, s. 1461). Det är dessutom av 

största vikt att förstå informationsasymmetrin för att kunna komma underfund med 

venture capital-industrin. (Amit et el., 1998, s. 443) Informationsasymmetrin uppstår 

när viss information, som är av stor betydelse för företaget, endast är tillgänglig för en 

av parterna. Det kan leda till allvarliga komplikationer om agenten, entreprenören, 

väljer att använda informationen till sin favör istället för att låta hela företaget med dess 
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principaler, venture capital-bolaget, nyttja informationen och dess fördelar. (Cumming, 

2006, s. 158; Osnabrugge, 2000, s. 93) Informationsasymmetrin kan delas in i moral 

hazard och adverse selection. Moral hazard syftar till problem som är förknippade med 

venture capital-bolagets begränsade förmåga att se handlingar som utförs av 

entreprenören. Adverse selection har sitt ursprung i att venture capital-bolaget är 

oförmögen att se entreprenörens karaktär eller de oförutsedda händelser som kan ske när 

entreprenören styr verksamheten. Till exempel har ofta entreprenören mer information 

om den ovisshet som finns inom företaget än venture capital-bolaget. (Nayyar, 1990, s. 

514) Den här beskrivningen stöds av Amit et al. (1998, s. 443). De skriver att adverse 

selection är dold information och moral hazard är dolda handlingar.  Hartmann-Wendels 

el al (2011, s. 465) menar i sin studie att venture capital bolagen utsätter sig för stora 

risker på grund av adverse selection och moral hazard.  

Cumming (2006, s. 158) menar att desto mer efterforskningar venture capital-bolagen 

gör, desto mer kommer adverse selection att minska. Det understryks av Yung (2009, 

s.138) som anser att due diligence är det vanligaste sättet att kontrollera och reducera 

informationsasymmetrin. Ett flertal olika studier stödjer Cummings och Yungs 

påståenden. Till exempel gjorde Osnabrugge (2000, s. 91) en studie, där han intervjuade 

40 olika aktörer inom venture capital samt gjorde en kvantitativ undersökning med 262 

respondenter, för att undersöka om venture capital-bolagen och affärsänglar i 

Storbritannien använder sig av olika metoder för att minska agentkostnaden. Studiens 

resultat var att båda arbetat aktivt med att minska kostnaden i alla steg av 

investeringsprocessen. Cumming & Johan (2008, s. 197) visade med sin undersökning 

att det i Kanada mellan 1991 och 2004 fanns en stark korrelation mellan förmågan att 

minska informationsasymmetrin och agentkostnaden vilket är en styrande faktor för att 

påverka resultatet vid exit. Det stöds av Amit et al. (1998, s. 442) som med sin analys 

visar att informationsasymmetrin påverkar exit-processen. Vidare menar Amit et al. 

(1998, s.442) att informationsasymmetrin också föreslår att om ledningen för 

portföljbolaget har en stor ägarandel kommer det öka företagets prestationer.  

Även Gompers (1995, s.1462) har gjort studier kring Venture capital-bolagens 

förhållande till agentkostnaden. Undersökningens resultat var att 

informationsasymmetrin var signifikant och att en minskning av den ger ett ökat värde. 

Gompers (1995, s. 1462) menar vidare att tidsaspekten spelar en stor roll vid 

begränsning av agentkostnaden. Desto kortare tid ett portföljbolag behöver finansiering, 

desto mer kommer venture capital-bolaget att övervaka entreprenörens utveckling och 

behöver därför samla in ännu mer information.  

3.5 INVESTERINGSPROCESSEN 
 
Investeringsprocessen inom venture capital var bland de första gångerna beskriven av 

Tyebjee & Bruno (1984) och är en av de mest välciterade inom området (Kollmann & 

Kuckertz, 2010, s. 741-742).  Enligt Tyebjee & Bruno (1984, s. 1052-1064) består 

processen av fem efterföljande steg: 

 Affärserbjudande: Detta första steg innebär att potentiella 

investeringsalternativ når venture capital-bolagen, antingen direkt via 

entreprenören, via olika mellanhänder eller att riskkapitalisten själv aktivt söker 

efter investeringsalternativ.  
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 Sortering: Steget där venture kapitalisten sorterar mellan de olika tillgängliga 

alternativen och bestämmer sig för att gå vidare med entreprenören eller inte. 

Venture capital-bolagen tenderar sortera alternativen efter fyra kriterier: 

storleken på investeringen och investeringspolicyn för venture capital-fonden, 

teknologin och marknadssegmentet för företaget, företagets geografiska 

lokalisering, och finansieringens investeringsfas.  

 

 Utvärdering: Venture capital-bolagen väger här risk mot potentiell avkastning 

när de ska ta beslutet om att investera. De flesta företagen har inte någon 

verksamhetshistoria vilket är anledningen till att venture capital-bolagen måste 

förlita sig på en subjektiv bedömningsprocess baserat på deras egna kriterier när 

det avgörande beslutet skall fattas. För investeringskriterier, se avsnittet 3.6 

Investeringskriterier.  

 

 Affärsstrukturering: Under detta steg ingås avtalet mellan venture capital-

bolaget och entreprenören om båda parter accepterar termerna. Avtalet är till för 

att skydda båda parter och för att till exempel specificera hur stor del av 

företaget entreprenören ger upp för att få tillgång till kapitalet. 

 

 Värdeskapande: Venture capital-bolagen går i detta steg från att endast vara 

investerare i monetär benämning till att involvera sig mer och mer i 

verksamheten. Efter mellan 5-10 år avyttrar sedan venture capital-bolagen deras 

delaktighet genom att styra portföljbolaget mot antingen fusion, förvärv eller via 

ett initial public offering.  

Fried & Hisrich (1994) har ytterligare specificerat denna process där de delar upp både 

Sortering och Utvärdering i två steg samtidigt som de exkluderar Värdeskapande: 

Sortering delas upp i företagsspecifik sortering och generisk sortering. Företagsspecifik 

sortering eliminerar de förslag på investeringar som inte möter de kriterier venture 

capital-bolaget har gällande investeringsstorlek, typ av industri, geografiskt läge samt 

investeringsfas. När denna är gjord sker en generisk sortering som innebär att 

affärsplaner och existerande kunskap gällande de entreprenöriella företagen tas i 

beaktning. (Fried & Hisrich, 1994, s. 31-32) 

Utvärderingen sker först genom ett första steg där venture capital-bolagen bland annat 

lär känna ledningen för företagen för att få en bättre bild av industrin samt ledningens 

kompetens och de risker som är förenade med den aktuella branschen. Om intresse 

fortfarande finns från venture capital-bolagens sida sker sedan ett andra steg i 

utvärderingen som fungerar som en mer formell due diligence. (Fried & Hisrish, 1994, 

s. 32-34)  

Isaksson (2006) tog i sin avhandling fram en femstegsprocess som illustrerar en 

sammanslagning av tidigare studier, där bland annat ovan nämna Tyebjee & Bruno 

(1984) finns med. Vi väljer i vår studie att använda denna investeringsprocess som 

utgångspunkt då det är den senaste som finns att hitta inom området och den som 

beskrivs mest utförligt. Vi kommer dock under de olika stegen underbygga med 

ytterligare teori. De fem delarna som Isaksson (2006) anser att investeringsprocessen 

omfattar är följande; 1) Etablering av fond, 2) Sökande efter potentiella 

investeringsalternativ, 3) Beslut om investering, 4) Värdeskapandeprocess, 5) 

Exitstrategi. Till varje steg i processen finns även en feedbackloop till föregående steg 
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som fungerar som en erfarenhet att kunna använda till framtida investeringsprocesser 

(Isaksson, 2006, s. 44).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Figur 3. Venture Capital Process (Isaksson, 2006, s. 44). 

3.5.1 ETABLERING AV FOND 
Det första steget i processen är att venture capital-bolagen söker investerare som är 

intresserade av att satsa kapital i deras fond (Gompers & Lerner, 1998, s. 153-154, 

2001, s. 152). Under 2011 kom den största kapitalanskaffningen till svenska venture 

capital-bolags fonder från den offentliga sektorn (33,2 procent), följt av pensionsfonder 

(17,4 procent), banker (10,4 procent), fond i fond (10,3 procent) och stiftelser (6,9 

procent) (SVCA 1, 2012, s. 16). Anledningen för dessa investerare att placera deras 

kapital i dessa fonder är till exempel att de söker hög avkastning, de vill diversifiera 

deras portfölj eller helt enkelt saknar kunskap inom området de vill investera inom och 

använder sig därför av venture capital-bolagens expertis (Isaksson, 2006, s. 46). Venture 

capital-bolagen måste även använda sig av en tydlig investeringsstrategi vad gäller 

geografisk- och industriell inriktning, samt i vilken av investeringsfaserna 

investeringarna skall ske då detta bidrar till den riskprofil venture capital-fonden 

kommer att ha och i sin tur attraherar olika investerare (Isaksson, 2006, s. 47-48).  

Venture capital-bolagen får deras avkastning genom att en förbestämd andel av 

kapitalvinsten tillfaller dem efter deras investeringar i portföljbolagen (Gompers & 

Lerner, 2001, s. 153). Gompers & Lerner (2001) visar även med sin studie att venture 

capital-bolagen som för första gången etablerar en fond är mindre angelägen av en hög 
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kompensationsandel då ett gott rykte för fonden, att finna attraktiva investeringar och att 

öka värdet i sin portfölj, i framtiden leder till lättare kapitalanskaffning. Detta leder i sin 

tur till att den andel av kapitalvinsten de vågar kräva i framtiden blir högre.   

3.5.2 SÖKANDE EFTER POTENTIELLA INVESTERINGSALTERNATIV 
 
Wright & Robbie (1998, s. 536) trycker på betydelsen av att ha en god strategi när det 

kommer till att finna alternativ att investera i på grund av den ökade konkurrensen på 

marknaden. Det finns i grunden två olika tillväggångssätt för venture capital-bolagen att 

upptäcka investeringsalternativ, antingen genom aktivt eller passivt sökande. Via den 

aktiva modellen engagerar sig venture capital-bolaget inom miljöer som fostrar 

entreprenörer eller genom att besöka mässor. Denna form av förhållningssätt är dock 

inte den vanligaste utan bolagen innehar oftast en inaktiv roll där de väntar på att 

affärsplanerna skall komma till dem, antingen direkt via entreprenören eller via en 

mellanhand. (Isaksson, 2006, s. 48) Även Tyebjee & Bruno (1984, s. 1055-1056) säger 

att det minst vanliga sättet att komma i kontakt med investeringsmöjligheter är via ett 

aktivt letande.  

Många riskkapitalbolag involverar andra bolag när de söker efter och investerar i 

entreprenöriella bolag. Detta som är känt som syndikering innebär att bolagen sprider 

sina risker, får bättre tillgång till investeringsalternativ samt ökar sin kunskapsbas. 

(Isaksson, 2006, s. 49; Tyebjee & Bruno, 1984, s. 1055-1056)  

3.5.3 BESLUT OM INVESTERING 
 
Enligt Isaksson (2006, s. 49) delas investeringsbeslutet in i fyra olika delar; 

investeringsutvärdering, värdering, kontraktering samt finansiell struktur.  

3.5.3.1 INVESTERINGSUTVÄRDERING  
De alternativ som går vidare efter föregående steg möter här den tuffaste gallringen 

genom den så kallade sorteringsprocessen (Mason & Harrison, 1999, s. 25). Denna del i 

beslutsprocessen är väldigt avgörande och tidskrävande och innebär att venture capital-

bolaget genomför en due diligence på de aktuella investeringsalternativen (Isaksson, 

2006, s. 49). Fried & Hisrich (1994, s. 31) menar att en due diligence i genomsnitt tar 

97 dagar att genomföra innan det entreprenöriella företaget mottar kapital för första 

gången. I och med att dessa företag är i tidiga skeden av deras livscykel finns begränsad 

information om bolaget och dess produkter eller tjänster vilket medför stora problem för 

venture capital-bolagen i deras försök att estimera potentialen i bolaget och dess risk 

(Isaksson, 2006, s. 50). Det vanliga antagandet är att entreprenören vet mer om bolagets 

förmåga och riskerna förenade med verksamheten än vad venture capital-bolaget gör 

vilket ger upphov till informationsasymmetri i form av adverse selection. (Wright & 

Robbie, 1998, s. 536).  

Kriterierna som venture capital-bolagen använder vid investeringsutvärderingen 

behandlas under avsnitt 3.6 Investeringskriterier.  

3.5.3.2 VÄRDERING 
En viktig del i investeringsbeslutet är att uppskatta ett värde på det aktuella företaget. 

Värderingsprocessens syfte är att finna ett rimligt pris för investeringen. (Isaksson, 

2006, s. 50) Värderingsprocessen och värderingsmodeller beskrivs mer utförligt senare i 

teoridelen i avsnitt 3.7 Värderingsmodeller.  
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3.5.3.3 KONTRAKTERING 
När venture capital-bolaget och entreprenören börjar förhandla om en potentiell 

investering uppkommer allt som oftast olika uppfattningar och förväntningar om vilken 

roll var och en av de båda parterna skall inneha i närtid och i framtiden (Isaksson, 2006, 

s. 53) Dessa konflikter är ett starkt argument för uppkomsten av kontraktskrivande och 

är en grund för ett framgångsrikt samarbete mellan de båda parterna vilket motiverar 

denna del i investeringsprocessen (Barney et al., 1994, s. 19-21). Kontraktet innehåller 

avtal som till exempel; specificerar begränsningar i investeringsstorleken, begränsar 

ledningens löner, begränsar möjligheten att för företaget anskaffa ytterligare externt 

kapital, samt under vilka omständigheter som ledningen för bolaget kan bli avsatt 

(Barney et al., 1994, s. 19). Jog et al. (1991, s. 16-17) menar i sin studie att kontrakten 

mer eller mindre är standardiserade oavsett venture capital-bolagen eller entreprenörens 

egenskaper. Parhankangas et al. (2005, s. 312-314) visar dock i sin studie att erfarenhet 

spelar en viktig roll i utformandet av kontraktet och dess innehållande avtal.   

3.5.3.4 FINANSIELL STRUKTUR 
Överföringen av kapital från venture capital-bolaget till portföljbolaget är det sista 

steget i investeringsbeslutet (Isaksson, 2006, s. 54-55). I en studie av Isaksson (2000, 

refererad i Isaksson, 2006, s. 55) visades att de vanligaste instrumenten för 

kapitalöverföring mellan venture capital-bolagen och entreprenören var; eget kapital, 

konvertibla lån och aktieägartillskott. Tillförsel av eget kapital var absolut vanligast 

vilket både gör venture capital-bolaget till delägare men även stärker upp bolagets 

soliditet (Isaksson, 2006, s. 55). 

3.5.4 VÄRDESKAPANDEPROCESS 
 
Efter att avtalet är slutet mellan de båda parterna övergår venture capital-bolagens roll 

från att endast vara investerare till att bli samarbetspartner (Tyebjee & Bruno, 1984, s. 

1054). Venture capital-bolagen tar en aktiv roll i processen att utveckla portföljbolaget 

antingen via en formell representation i ledningen för att delge råd inom finansiella 

frågor och managementfrågor samt bidra med expertis inom övriga områden, eller via 

en informell roll för att dela med sig av kontakter och nätverk (Mason & Harrison, 

1999, s. 25; Tyebjee & Bruno, 1984, s. 1054). Genom sin aktiva roll kan venture 

capital-bolagen överföra både kompetens och resurser till entreprenören. Beroende på 

vilken strategi som används är delaktigheten dock olika i de olika bolagen och beror 

även till stor del i vilken fas portföljbolaget finner sig, där sådd- och start-upfasen 

kräver mer aktivt deltagande än till exempel expansionsfasen. (Isaksson, 2006, s. 56) 

I en undersökning gjord av EVCA (2002) uppgav 207 av 364 företag att deras 

omsättning hade vuxit mer än deras konkurrenter. Även en studie av Isaksson (1999, 

refererad i Isaksson, 2006, s. 56-57) visade resultat av att de bolag som fått stöd av 

venture capital-bolag växte betydligt snabbare än de företag som inte fått denna typ av 

stöd. I samma studie var respondenterna tillfrågade att rangordna vilken typ assistans de 

fått av venture capital-bolagen som haft störst betydelse för utvecklingen av företaget. 

Följande ranking gavs gällande bidrag till företaget, där procentsiffran anger den andel 

av respondenterna som gav bidraget 5 eller 6 på en skala 1-6; Råd gällande finansiella 

frågor (37 procent), Hjälp med kontakter och nätverk (23 procent), Bollplank för idéer 

(21 procent), Strategisk ledning av företaget (19 procent), Rekrytering av 

nyckelpersoner (8 procent), Hjälp med marknadsföring (6 procent), och Hjälp med 

produktkompetens (3 procent).  
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3.5.5 EXITSTRATEGI  
 
Investeringarna i portföljbolagen generar sällan någon avkastning under tiden fram till 

avyttring då vinsterna som bolagen gör återinvesteras i verksamheten för att kunna 

expandera ytterligare (Isaksson, 2006, s. 59). För att skapa avkastning, vilket i slutändan 

är det primära målet, behöver venture capital-bolagen därför realisera sina vinster 

genom att likvidera sitt innehav i bolaget (Gompers & Lerner, 2001, s. 159). Den mest 

lönsamma exitstrategin är enligt Gompers & Lerner (2001, s. 159) via en IPO. Det finns 

dock olika sätt för venture capital-bolagen att avyttra deras innehav i företagen, men de 

vanligaste är via en IPO, Industriell försäljning, Sekundär försäljning, Återköp eller via 

en Avskrivning (Cumming & MacIntosh, 2002, s. 6). 

3.5.5.1 INITIAL PUBLIC OFFERING 
Denna typ av strategi innebär att portföljföretagen säljer sina aktier publikt för första 

gången (Cumming & MacIntosh, 2002, s. 6). Vanligtvis säljer inte venture capital-

bolagen sitt innehav vid tidpunkten för IPOn eftersom det sänder negativa signaler till 

marknaden att insiders säljer (Gompers & Lerner, 2001, s. 161). Istället behåller de sitt 

innehav från några månader upp till ett eller ett par år innan avyttringen sker (Cumming 

& MacIntosh, 2002, s. 6). För högt värderade företag är detta den vanligaste 

exitstrategin (Cumming & MacIntosh, 2002, s. 98). 

3.5.5.2 INDUSTRIELL FÖRSÄLJNING 
Detta alternativ innebär att hela företaget är sålt till en tredje part. Vid vissa tillfällen 

kan köparen vara ett annat venture capital-bolag vilket kan motiveras av att köparen har 

positivare framtidsutsikter för bolaget eller de anser sig kunna produkten eller 

marknaden bättre än säljaren. Vanligtvis är dock köparen ett större företag inom samma 

bransch som vill få tillgång till företagets kompetens och teknologi. (Cumming & 

MacIntosh, 2002, s. 6-7) 

3.5.5.3 SEKUNDÄR FÖRSÄLJNING 
En exit genom en sekundär försäljning innebär att venture capital-bolaget säljer sitt 

innehav till en tredje part, vanligtvis till ett större företag men även här kan köparen 

vara ett annat venture capital-bolag. Denna typ av exit skiljer sig från en industriell 

försäljning genom att det endast är venture capital-bolaget som säljer sin del, 

entreprenören behåller sin investering. (Cumming & MacIntosh, 2002, s. 7) 

3.5.5.4 ÅTERKÖP 
Via ett återköp är det entreprenören eller ledningen för företaget som köper tillbaka 

andelen som venture capital-bolaget äger. I många fall är ett återköp effekten av en 

klausul i kontrakten mellan de båda parterna som innebär att om inte venture capital-

bolaget kan sälja sin andel via en IPO eller en industriell försäljning är entreprenören 

eller ledningen för företaget skyldig att återköpa andelen. (Cumming & MacIntosh, 

2002, s. 7-8) Enligt Nyman et al. (2012, s. 88) är dessa typer av återköp i Sverige 

relativt ovanliga och stod endast för 4,5 procent av samtliga exits under 2011. 

3.5.5.5 AVSKRIVNING 
En avskrivning innebär oftast en konkurs för portföljföretaget (Cumming & MacIntosh, 

2002, s. 8) och är det sämsta möjliga resultatet för både venture capital bolaget och 

entreprenören (Isaksson, 2006, s. 62). Rekonstruktion är ett annat alternativ som innebär 

att venture capital-bolaget tar total kontroll över företaget och tillsätter en ny ledning 

med hopp om en vändning för bolaget (Isaksson, 2006, s. 62). 
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3.6 INVESTERINGSKRITERIER 
 
När venture capital-bolagen sorterar mellan investeringsalternativ och gör sin 

utvärdering av företagen använder de sig av en rad olika investeringskriterier. En av de 

tidigaste och mest välciterade studierna kring dessa kriterier är Tyebjee & Bruno (1984, 

s. 1059). De kommer fram till att venture capital-bolagen främst använder sig av fem 

olika kriterier vid deras utvärdering av potentiella alternativ.  

 Marknadsattraktion – beror på storleken, tillväxten och tillgänglighet på 

marknaden och om det finns ett behov på marknaden.  

 

 Produktdifferentiering – bestäms av entreprenörens förmåga att tillämpa sina 

tekniska kunskaper för att skapa en produkt som är unik och genom patent 

avskräcka konkurrens och få höga vinstmarginaler.  

 

 Ledarförmåga – Detta kriterium reflekteras i entreprenören. Förmågan är 

resultatet av färdigheter i att kunna hantera flera affärsområden och associeras 

med att entreprenören erhållit goda referenser.  

 

 Resistens mot omgivning – innebär till vilken grad som företaget är 

motståndskraftig till oförutsedda händelser från omgivningen. Dessa händelser 

kan vara resultatet av förändring i teknologin, känslighet till ekonomiska 

förändringar eller låga inträdesbarriärer till marknaden.  

 

 Avyttringspotential – representerar till vilken utsträckning som venture capital-

bolaget upplever att investeringen kan avyttras vid lämplig tidpunkt. (Tyebjee & 

Bruno, 1984, s. 1059)  

Tyebjee & Bruno (1984, s. 1065) nämner även i sin studie att vad gäller utvärderingen 

av risk kontra potentiell avkastning för investeringen används fyra aspekter av 

affärsplanen. Dessa är; marknadsföringsfaktorer och entreprenörens förmåga att hantera 

dessa, produktens konkurrensfördelar, kvaliteten hos ledningsteamet och deras 

fallenheter, samt exponeringen av riskfaktorer som ligger utanför entreprenörens 

kontroll. 

Forskningen kring de kriterier som venture capital-bolagen använder har en lång 

historia och sträcker sig tillbaka till tidigt 1970-tal. I de studier som gjorts går det finna 

fyra olika grupper som investeringskriterier kan bli indelade, och dessa återspeglas i det 

resultat som Tyebjee & Bruno (1984) presenterade; Produkt, Marknad, 

Entreprenörsteamet och Förväntad avkastning. Mest utmärkande och återkommande är 

betydelsen av teamet bakom företaget vilket visas i nedanstående tabell som är en 

sammanfattning av de resultat som tidigare forskare kommit fram till när det gäller 

venture capital-bolagens investeringskriterier. 
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Tabell 1. Sammanfattning av tidigare studiers rangordning av investeringskriterier (Franke et al., 2008, 

s. 462). 

  

Författare  Urval  Metod  Investeringskriterier  

Wells (1974)  8 VCs Personliga intervjuer (1) Management commitment 

     (2) Product 

     (3) Market 

Poindexter (1976)  97 VCs Enkät  (1) Quality of management 

     (2) Expected rate of return 

     (3) Expected risk 

Johnson (1979)  49 VCs Enkät  (1) Management 

     (2) Policy/Strategy 

     (3) Financial criteria 

Tyebjee & Bruno (1981) 46 VCs Telefonintervjuer  (1) Management skills and history 

     (2) Market size/growth  

     (3) Rate of return 

MacMillan et al. (1985) 102 VCs Enkät  (1) Capability for sustained intense effort 

     (2) Familiarity with the target market 

     (3) Expected rate of return 

Goslin and Barge (1986) 30 VCs Enkät  (1) Management experience 

     (2) Marketing experience 

     (3) Complementary skills in team 

Robinson (1987)  53 VCs Enkät  (1) Personal motivation 

     (2) Organizational/managerial skills 

     (3) Executive/managerial experience 

Rea (1989)  18 VCs Enkät  (1) Market 

     (2) Product 

     (3) Team credibility 

Dixon (1991)  30 VCs Personliga intervjuer (1) Managerial experience in the sector 

     (2) Market sector 

     (3) Marketing skills of management team 

Muzyka et al. (1996) 73 VCs Personliga, standardiserade intervjuer  (1) Leadership potential of lead entrepreneur 

     (2) Leadership potential of management team 

     (3) Recognized industry expertise in team 

Bachher and Guild  40 VCs Personliga intervjuer (1) General characteristics of the entrepreneur 

     (2) Target market 

     (3) Offering (product/service) 

Shrader et al. (1997) 214 “new ventures Intervjuer, offentliga document (1) Technical education  

  with IPO”   (2) New venture experience 

     (3) Focus strategy 

Shepherd (1999)  66 VCs Conjoint experiment (personliga/enkät) (1) Industry-related competence 

     (2) Educational capability 

     (3) Competitive rivalry  
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3.6.1 ENTREPRENÖRSTEAMET 
 
Av tabellen ovan visas det tydligt att det mest återkommande kriteriet gäller egenskaper 

hos entreprenören och teamet runt omkring honom/henne. I Tyebjee & Brunos 

undersökning från 1984 (s. 1054) uppgav 89 procent av de 46 respondenterna att 

kompetensen och kunskaperna som ledningen för företaget innehar är det viktigaste 

investeringskriteriet. Även MacMillan et al. (1985, s. 123) visade på betydelsen av de 

egenskaper entreprenören besitter då fem av de tio mest vanliga kriterierna berörde 

dennes tidigare prestationer, hur väl entreprenören hanterar och utvärderar risk, och 

entreprenörens förmåga att leverera resultat. Feeney et al. (1999, s. 138) säger att de 

attribut venture capital-bolagen söker hos entreprenören är tidigare track record, hur 

realistisk denne är inför potentialen i produkten eller tjänsten samt hur transparent 

entreprenören är mot investerarna. Senare forskning av Kollman & Kuckertz (2010, s. 

746-747) bekräftar denna tidigare forskning då de visar på att det är ledningen som till 

stor del avgör om portföljföretaget lyckas eller inte. 

Ett vanligt talesätt inom venture capital-marknaden sammanfattar 

entreprenörskapsteamets betydelse; ”Always consider in investing in a grade A man 

with a grade B idea. Never invest in a grade B man with a grade A idea”. (Bygrave & 

Zacharakis, 2009, s. 12) 

3.6.2 MARKNADEN 
 
Marknaden och dess potential har av tidigare studier visats ha en betydande roll i 

venture capital-bolagens investeringsbeslut. Mason & Stark (2004, s. 239-243) säger i 

sin undersökning att den viktigaste faktorn hos venture capital-bolagen är 

tillväxtpotentialen för marknaden och hänvisar till dess storlek, tillväxt, konkurrensnivå 

samt marknadsacceptans. Tyebjee & Bruno (1984, s. 1054-1059) pratar om 

marknadsattraktion som ett av de viktigaste kriterierna och syftar även dem till 

marknadens storlek och tillväxtpotential. I deras studie hamnar marknadskriteriet på 

andra plats bland de vanligaste kriterierna. En annan typ av undersökning gjord av 

Boocock & Woods (1997, s. 46) där de mätte de vanligaste orsakerna till att avvisa ett 

investeringsalternativ fann de att marknadens karaktärsdrag var den näst mest vanliga 

orsaken efter ofullständig affärsplan. MacMillan et al. (1985, s. 123) belyser att den 

kritiska faktorn gällande marknadskriteriet är en hög tillväxt. 

3.6.3 PRODUKTEN 
 
MacMillan et al. (1985, s. 122-127) säger att den viktigaste faktorn venture capital-

bolagen tittar på när det gäller produkten är om den är skyddad i form av patent så att 

konkurrensfördel kan skapas. Denna idé delas med Tyebjee & Bruno (1984, s. 1054-

1059) som säger att möjligheten att skapa en tillräckligt unik produkt bestäms av 

entreprenörens förmåga att tillämpa dennes tekniska kunskaper. Mason & Stark (2004, 

s. 238) rangordnar produkten till ett av de viktigaste kriterierna och pratar till exempel 

om dess koncept, unicitet, kvalitet, och funktionalitet.  

3.6.4 FÖRVÄNTAD AVKASTNING 
 
Tyebjee och Bruno (1984, s. 1059) pratar om möjligheten att likvidera sitt innehav vid 

ett passande tillfälle som ett kriterium när det kommer till den finansiella aspekten. De 

säger även att förväntad avkastning och risk är korrelerade och om den ena förändras 

måste även den andra faktorn göra det. Något anmärkningsvärt de kommer fram till är 
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att möjligheten till att likvidera sitt innehav inte påverkar upplevd risk eller möjlig 

framtida avkastning. MacMillan et al. (1985, s. 122-127) nämner också den finansiella 

oron som en viktig faktor gällande avkastningspotentialen och möjligheten till att 

avyttra investeringen på ett angenämt tillvägagångssätt. Mason & Stark (2004, s. 238) 

har den finansiella aspekten som det minst viktiga kriteriet av de fyra vi går igenom. 

Vad gäller senare forskning har den finansiella aspekten varit mindre diskuterad jämfört 

med övriga kriterier.  

3.7 VÄRDERINGSMODELLER 
 
För att förstå hur värderingsmodellerna fungerar är det viktigt att begripa den 

bakomliggande värderingsprocessen. Enligt Damodaran (2002, referat i Isaksson, 2006, 

s. 51) har denna process följande steg: 

 Den potentiella investeraren utvärderar framtida vinster och avkastning. 

 Sedan prognostiseras det framtida värdet på företaget med hjälp av erfarenheter 

grundade på andra företags totala aktievärde eller förväntade förvärv beroende 

på vilken typ av exit investeraren tror att denne kommer att göra. 

 Om de två ovanstående punkterna är tillfredställda siktar investeraren på en 

ägarposition i den potentiella investeringen som ger en önskad avkastning på 

den föreslagna penningplaceringen.  

 Investeraren och ägaren förhandlar om värdet på bolaget.   

Det finns ett antal skillnader mellan att värdera ett privat och ett publikt företag. Dessa 

olikheter kommer att påverka både värderingsprocessen och värdet på det privata 

bolaget. Privata bolag är till exempel enligt lag inte skyldiga att delge lika detaljerade 

finansiella rapporter som ett publikt bolag och de har heller inte samma krav att ge ut 

informationen som ett publikt företag. Om en investerare sedan vill avyttra sin 

investering är processen mycket dyrare och svårare vid ett innehav i ett privat jämfört 

med ett publikt bolag då de privata bolagen saknar en handelsplats för dess aktier. Den 

sista anledningen till att det finns skillnader i priset mellan ett publik och ett privat 

företag är ledningen. Ägarna till det privata företaget är ofta en del av ledningsgruppen 

och har ideligen problem med att skilja mellan till exempel personal- och 

företagsutgifter och mellan lön och utdelning. (Damodaran, 2001, referat i Isaksson, 

2006, s. 51) 

För att venture capital-bolaget ska kunna skapa sig en så bra uppfattning som möjligt 

om värdet på det privata företaget använder de sig av olika informationsskällor. I tabell 

2 visas resultatet som Manigart et al. (1997, s. 35) kom fram till när de gjorde en 

undersökning om venture capital-bolagens bedömningar vid investering i USA, 

Storbritannien, Belgien och Nederländerna. Det är den egna due diligencen och 

affärsplanen som är venture capital-bolagens viktigaste källor till information i 

värderingsprocessen. Det som är mest anmärkningsvärt med undersökningen är att 

balansräkningen och redovisningen kommer på en tredje plats, både ur ett historiskt 

perspektiv och som prognos över framtiden. Dessutom kommer produktens 

karaktärsdrag och marknadsinformationen endast på en nionde plats. Det verkar alltså 

som om att den lovande produkten snabbt måste översättas till finansiella prognoser för 

att kunna tillfredsställa venture capital-bolagen. (Manigart et al., 1997, s.35) 
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1 Own due diligence report 
2 Overall coherence of business plan 

3  Balance sheet and Profit & Loss statement 

4 Curriculum vitae of management 

5  Unaudited management projections 

6  Qualified audit report 

7  Unaudited 'latest period' financial statements 

8  Due diligence by accounting/consulting firms 

9  Product/technical/marketing information 

10 Interviews with entrepreneurs/other personnel 

11  Proposed exit timing and method 

12 Unqualified audit report 
13 Government industry statistics & statistical 

and information services 

14  Other venture capitalists 

15 Financial press & Trade Journals 

 

Tabell 2. Viktigaste källorna till information i värderingsprocessen enligt Manigart et al. (1997, s. 35). 

Venture capital-bolagens värderingsmodeller är alltså en del i en säregen process på 

grund av de olika utgångspunkter som företagen de värderar har. Investeringsförslagen 

som venture capital-bolagens erbjuds är ofta riskfyllda eftersom: det potentiella 

portföljbolaget befinner sig i någon av tillväxtfaserna, det finns en brist på gedigen 

meritlista för företaget, graden av innovation inom en ny produkt eller marknad är 

parametrar venture capital-bolaget måste ta hänsyn till. Dessutom är informationen 

kring bolaget som söker investering begränsad. Värdet av ett investeringsförslag är av 

stor vikt för venture capital-bolaget då värdet bestämmer hur stor andel av det 

potentiella portföljbolagets aktier de får i utbyte mot sin penningplacering och hur den 

slutgiltiga avkastningen kommer att bli.  Det är också viktigt för entreprenören att förstå 

värdet av sitt bolag då en låg värdering kommer att medföra en utspädning av deras 

aktier. (Manigart et al., 1997, s. 29-30) 

En undersökning gjord av Wright & Robbie (1996, s. 158) visar att den vanligaste 

värderingsmodellen venture capital-bolagen i Storbritannien använder är varianter av 

vinstmultiplar. Den vanligaste tekniken var att använda sig av ett beräknat, framtida P/E 

ratio (pris/avkastning ratio). En historisk värdering var bara marginellt mindre populär. 

Den tredje vanligaste värderingsmodellen var en EBIT multipel (EBIT=vinst före räntor 

och skatt). (Wright & Robbie, 1996, s. 158) I tabell 3 kan vi se Wright & Robbies 

resultat. 
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1  Capitalized maintainable earnings (P/E multiple – prospective basis) 

2  Capitalized maintainable earnings (EBIT multiple) 

3  Resent transaction prices for acquisition in the sector 

4 Discounted value of free cash flows 

5 Capitalized maintainable earnings (P/E multiple – historic basis) 
6 Payback period 

7  Industry’s special rule of thumb pricing ratio (e.g. turnover ratios) 

8 Discounted future cash flows 

9 Responses to attempts to solicit bids for the potential investee 

10 Historic cost book value 

11 Liquidation value of assets (orderly sale) 

12 Dividend yield basis 

13 Liquidation value of assets (forced sale) 

14 Recent PE ratio of the parent company’s shares 

15 Replacement cost assets value 

                        Mean score+       Std.dev. 

Historic cost book value    2,42 1,26 

Replacement cost asset value    1,98 1,10 

Liquidation value of assets (orderly sale)   2,05 1,14 

Liquidation value of assets (forced sale)   1,97 1,06 

Discounted future cash flows    3,23 1,37 

Dividend yield basis    2,22 1,11 

Capitalized maintainable earning (price/earning multiple)(historic basis) 4,27 0,86 

Capitalized maintainable earning (price/earning multiple)(prospective basis) 4,31 0,87  

Capitalized maintainable earning (EBIT multiple)  3,91 1,23 

Recent PE ratio of the parent company’s shares   1,97 1,00 

Recent transaction prices for acquisitions in the sector  3,63 1,18 

Responses to attempts to solicit bids for the potential investee  2,74 1,20 

Industry’s special “rule of thumb” pricing ratios (e.g. turnover ratios) 2,97 1,13 

 

Note: + where 5=almost always used trough to 1=almost never used 

Tabell 3. Mest använda värderingsmodellerna enligt Wright & Robbie (1996, s. 158). 

Wright och Robbies undersökning stöds till stor del av Manigart et al. (2000, s. 396) 

som gjorde en empirisk undersökning kring vilka värderingsmodeller som används i 

Storbritannien, USA, Belgien, Nederländerna och Frankrike. Resultaten skiljer sig 

mellan de olika länderna. Den populäraste värderingsmodellen i Storbritannien är den 

historiska eller framtida P/E-ration, i USA är EBIT multiplar och nyligen gjorda 

transaktionspriser gjorda i industrin de populäraste modellerna. Venture capital-bolagen 

i Belgien och Nederländerna använder sig främst av diskontering av framtida 

kassaflöden (DFC). I Frankrike är den vanligaste värderingsmodellen att se till svaren 

på nyligen ställda bud till den potentiella investeringen eller se till transaktionspriser. 

(Manigart et al., 2000, s. 396) I tabellen nedan kan vi se Manigart et al. (2000, s. 397) 

generella ranking av värderingsmodellerna. 

 

Tabell 4. De mest använda värderingsmodellerna enligt Manigart et al. (2000, s. 397). 
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I tabell 4 kan vi se att de prognostiserade framtida P/E multiplarna är den mest använda 

modellen för att värdera ett eventuellt portföljbolag och att EBIT multipeln kommer på 

en andra plats. Att diskontering av framtida kassaflöden och utdelning kommer så pass 

långt ner trots att det är en av de vanligaste modellerna vid värdering i Nederländerna 

och Belgien är inte konstigt då det inte används i de övriga länderna. I till exempel USA 

och Storbritannien var diskontering av utdelning den minst vanliga modellen. Det är 

inte heller konstigt då utdelning i en venture capital-investering inte kommer vara en 

norm utan snarare en avvikelse. (Manigart et al., 2000, s. 396) Enligt Wright & Robbie 

(1996, s. 159) använder sig dock de flesta, cirka 80 procent, av venture capital-bolagen 

av flera olika värderingsmodeller. De lägger oftast störst vikt vid en modell, men 

använder andra modeller som en kontroll. (Wright & Robbie, 1996, s. 159)  

3.8 YTTRE FAKTORERS PÅVERKAN PÅ VENTURE CAPITAL 
 
Jeng & Wells (2000, s. 241) undersökte vilka faktorer som påverkar venture capital-

marknaden. Undersökningen utfördes på venture capital-bolag i 21 olika länder runtom 

i världen, däribland Sverige, under en tio års period mellan åren 1986 och 1995. 

Resultaten visar att det är IPO som är den huvudsakliga orsaken till de cykliska 

svängningarna som finns i venture capital-marknaden. Däremot visar undersökningen 

att de tidiga faserna inom venture capital, sådd och start-up, inte påverkas till samma 

grad av IPO som den senare fasen, expansion. Dock så varierar graden av fluktuationer i 

den senare fasen mellan de olika länderna, medan de tidiga faserna är konsvekventa. 

Undersökning visar även att de statligt finansierade venture capital-bolagen är mindre 

känsliga mot förändringar inom IPO än de privata aktörerna. I de tidiga faserna kan 

skillnaden i känsligheten mot förändringarna i IPO ibland vara hälften så stor för en 

statlig aktör jämfört med en privat. (Jeng & Wells, 2000, s. 285)  

Bonini & Alkan (2011, s. 1013) bekräftar med sin studie att en fungerande IPO-

marknad är viktig för venture capital bolagen. De visar också att räntenivåerna, 

bolagsskatt och att forskning och utveckling är av stor vikt för att ha en fungerande 

venture capital-marknad med många investeringar. Författarna menar även i sin 

undersökning att venture capital-bolagens investeringar påverkas av hur bra den 

entreprenöriella atmosfären är i ett land. Vidare undersöker studien om 

samhällspolitiska riskfaktorer påverkar venture capital-aktörernas aktivitet. Resultaten 

visar på ett starkt samband mellan en gynnsam samhällsekonomi och venture capital-

marknadens utveckling. (Bonini & Alkan, 2011, s. 1013) Cumming (2006, s. 1120) 

visar bland annat att marknadsförhållandena är en av faktorerna som avgör hur stora 

venture capital-bolagens portföljer är, portföljernas storlek ökar vid en ekonomisk 

högkonjunktur. 

Lerner & Tåg (2013, s. 158) menar att de offentliga pensionsfondernas restriktioner kan 

påverka venture capital-bolagens aktivitet. De anser att färre begränsningar för 

pensionsfonderna ökar inflödet av kapital till venture capital-marknaden. (Lerner och 

Tåg, 2013, s. 158) Tesen styrks av Jeng & Wells (2000. s. 285) vars studie visar att 

pensionsfondernas nivåer är signifikanta mot nya riskkapitalfonder över tid.  

Jeng & Wells (2000, s. 285) visar också att politiska initiativ, till exempel lag- och 

skatteändringar, fungerar som en motor för att öka venture capital-bolagens flöden i 

fonderna och investeringarna. Flera forskare stödjer deras studie. Hazarika et al. (2009, 

s. 2) menar att skyddande lagar och regleringar positivt påverkar antalet venture capital-

investeringar.   
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En undersökning gjord av Gompers et al. (2008, s. 2) visar att venture capital-bolagens 

aktivitet är känslig för den publika aktiemarknadens attraktionskraft i USA. Det är de 

erfarna venture capital-bolagen inom en specifik bransch som reagerar snabbast på 

tecken från börserna att det är bra möjligheter för investering. (Gompers et al., 2008, s. 

2) Även McKenzie & Janeway (2011, s. 766-767) utforskar sambandet mellan venture 

capital-bolagens investeringar och den publika aktiemarknaden i USA. Resultatet av 

studien visar på att börsen är en stor faktor för hur stor avkastning venture capital-

bolagen har. Extra viktigt verkar marknaden vid avyttringen vara. Internavkastningens 

median vid avyttring i ogynnsamma tider är 9 procent, medan det i bra tider för IPO är 

76 procent.  (McKenzie & Janeway, 2011, s. 766)  

3.8.1 FINANS- OCH EUROKRISEN 
 
En lågkonjunktur definieras som två eller flera efterföljande kvartal med negativ BNP-

utveckling (Kamakura & Yuxing Du, 2012, s. 229). Enligt en rapport från 

konjunkturinstitutet (KI) gick Sverige in i sin senaste lågkonjunktur år 2008 

(Konjunkturinstitutet 1, 2008, s. 7). Den senaste rapporten från KI visar att Sveriges 

konjunkturläge antagligen kommer att försämras ytterligare på grund av oron i OECD-

länderna och de svaga konjunktursiffror som dessa länder uppvisar 

(Konjunkturinstitutet 2, 2012, s. 7). Men en lågkonjunktur varar inte för alltid, utan är 

endast en del i en ekonomisk cykel. Enligt Burns & Mitchell (1946, referat i Diebold & 

Rudebusch, 1996, s. 67) är konjunkturcykeln variationer som finns i den aggregerade 

ekonomiska aktiviteten i ett land eller område. De menar att en konjunkturcykel består 

av en expansion i många ekonomiska aktiviteter samtidigt, högkonjunktur, som sedan 

följs av en minskning i aktiviteten, lågkonjunktur, vilken sedan kommer att övergå till 

en högkonjunktur igen.  

Sverige befann sig redan i en ekonomisk recession när finanskrisen infann sig. Krisen 

uppkom då bolånemarknaden i USA vände nedåt och låntagarna inte längre kunde 

uppfylla avtalen för lånen. Dessa bolån var paketerade till finansiella instrument, 

mortgage-backed securities, som hade underliggande tillgångar med ett osäkert värde. 

Osäkerheten kring värdet var störst på de instrument som bestod av subprime-lånen, 

som gavs ut till personer med dålig kreditvärdighet. För att kompensera för 

riskökningen började långivarna begära mer ersättning vid utlåning. Det medförde att 

likviditeten försämrades på interbankmarknaden, vilket i sin tur gjorde att de finansiella 

aktörerna som var i behov av in- och utlåningen mellan bankerna inte längre kunde 

finansiera sina förpliktelser. Den 15 september 2008 gick banken Lehman Brothers i 

konkurs, vilket fick stora effekter på den finansiella marknaden då många aktörer hade 

värdepapper som var emitterade av Lehman Brothers. Dessa värdepapper blev värdelösa 

och marknadsaktörerna gjorde stora förluster. (Ordeberg, 2010, s. 25-26) De europeiska 

aktörerna på den finansiella marknaden hade även dem köpt bostadsobligationerna 

vilket gjorde att finanskrisen dessutom spred sig till Europa (Stiglitz, 2010, s. 46). Som 

vi beskrivit i inledningskapitlet lade finanskrisen även grunden för eurokrisen. Ett till 

två år efter finanskrisen utbrott började de europeiska länderna lida av allt större 

budgetunderskott. Dock skiljer sig orsaken till budgetunderskott mellan de europeiska 

länderna. (De Vydler, 2012, s. 38-47) En gemensam faktor är dock de problem som 

finns i den ekonomiska uppbyggnaden hos de berörda länderna (Weber, 2011, s. 154-

157).   

Finanskrisen har medfört att venture capital-marknaden har haft en dramatisk nedgång 

(Lerner, 2011, s. 423). Till exempel har Block & Sandner (2009, s. 295) gjort en 
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undersökning i USA som visar att finanskrisen medfört att det insamlade kapitalet till 

nya investeringar har minskat med 20 procent. Block & Sandner (2009, s. 295-296, 

2011, s. 161) menar att nedgången på venture capital-marknaden beror på tre olika 

faktorer: 

 Venture capital-fonder får det svårare att samla kapital till investeringar. De 

typiska investerarna i fonden är pensionsfonder, banker och försäkringsbolag. 

De två sistnämnda har haft stora problem sedan finanskrisen, och kommer 

därmed inte att investera lika mycket i riskfyllda värdepapper som venture 

capital-fonder. Enligt SVCA (SVCA 1, 2012, s. 16) var fondanskaffningen för 

de svenska venture capital-bolagen endast 200 miljoner år 2011. Det är en 

oansenlig summa jämfört med fondanskaffningen för ett par år sedan och visar 

att venture capital-bolagens investeringar minskar. Block & Sandner (2011, 

s.165-166) säger däremot att venture capital-marknaden i USAs internetindustri 

redan är tillbaka på samma nivåer som innan finanskrisen 2008. Dessutom visar 

samma studie att de genomsnittliga investeringarna i venture capital-fonderna nu 

är på samma nivåer som före finanskrisen samt att de venture capital-bolag som 

överlevde finanskrisen nu har mer kapital i sina fonder än vad de hade innan 

krisen 2008. 

 

 Då antalet IPOs har minskat kommer det att påverka venture capital-bolagens 

exit-process. Till exempel menar Black & Gilson (1998, s. 245) att en 

välutvecklad aktiemarknad som låter venture capital-bolagen använda sig av 

IPO vid exit är en avgörande faktor för existensen av en hälsosam venture 

capital-marknaden. SVCA (SVCA 1, 2012, s. 17) har rapporterat om att det 

under krisåren har varit svårt för aktörerna på den svenska venture capital-

marknaden att börsintroducera företag, totalt (både venture capital- och buy-out 

aktörer inräknade) gjordes det 0 introduktioner 2009, 6 stycken år 2010 och 3 

introduktioner år 2011.  

 

 Om den ekonomiska krisen leder till en djupare lågkonjunktur kommer venture 

capital-bolagen få det svårare att generera vinster. Detta är på grund av att 

konsumenterna kommer att skjuta upp sin konsumtion vilket påverkar 

försäljningen och vinsterna i portföljbolagen vilket leder till lägre värdering på 

dessa företag.  

De Vries & Block (2011, s. 195) har gjort en undersökning som visar på att 

syndikeringsinvesteringarna mellan olika venture capital-bolag minskade både under 

internetkrisen år 2000-2001 och finanskrisen 2008-2009. Dessutom minskade det 

investerade kapitalet i den här typen av investeringar (De Vries & Block, 2011, s. 195). 

Syndikering mellan olika venture capital-bolag är vanligt både i USA och i Europa 

(Manigart, 2006, s. 131) Enligt De Vries & Block (2011, s. 196-197) finns det tre 

orsaker till att venture capital-bolagen använder sig av syndikering. Den första 

anledningen är utifrån det finansiella perspektivet. Genom syndikering kan venture 

capital-bolaget investera i fler företag och därmed minska risken och diversifiera sin 

portfölj. Den andra orsaken till syndikering är från ett nätverkande perspektiv.  Det är en 

oskriven regel att återgälda ledande venture capital-bolag som tidigare gett möjligheten 

till syndikering (Manigart, 2006, s. 134). Det är alltså av betydelse för venture capital-

bolagen att syndikera med varandra då det är en viktig förutsättning för framtida 

erbjudanden (De Vries & Block, 2011, s. 197).  Den tredje, och sista, orsaken till 

syndikering är utifrån ett resursbaserat perspektiv. Syndikeringen medför att specifik 
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kunskap och tillgångar kan delas mellan de olika venture capital-bolagen vilket medför 

att ytterligare värde kan skapas. Exempelvis kan de olika expertområdena venture 

capital-bolagen besitter användas för att göra en ännu noggrannare due diligence. (De 

Vries & Block, 2011, s. 197)  

Det finns forskare som menar att förändringarna som skett inom venture capital inte 

beror på finanskrisen utan att det istället är en långsiktig omställning av marknaden. 

Kredosky (2009, s.287) är ett exempel på en sådan forskare. Han menar att 

investeringarnas resultat har försämrats sedan it-bubblan sprack år 2000. Anledningarna 

är åldrandet av de sektorer där de största investeringar finns, utvecklingen av nya 

sektorer som ger sämre avkastning och minskningen av börsintroduktioner som ger 

minskade vinster och sämre investeringsmöjligheter. Kredosky (2009, s. 287) menar att 

venture capital-marknaden måste minskas, kanske till och med halveras, för att kunna 

säkerställa dess position som en trovärdig kapitalplacering och kraft för ekonomisk 

progression.  
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4. PRAKTISK METOD 
 
Det här är det andra metodkapitlet i uppsatsen. I den här delen kommer vi att redogöra 

för vårt tillvägagångssätt under arbetet för att läsaren är uppbyggd och genomförd. Vi 

kommer bland annat att förklara undersökningsmetoden, datainsamlingen, valet av 

respondenter och databearbetningen. 

 

4.1 VAL AV UNDERSÖKNINGSMETOD 
 
Valet av undersökningsmetod påverkar upplägget av studien och på vilket sätt det 

genomförs. Det finns två övergripande metoder att använda sig av; kvantitativ och 

kvalitativ (Bryman, 2011, s. 39-40; Lundahl & Skärvad, 1999, s. 94-101). Den 

kvantitativa metoden ses som en strategi att mäta och kvantitativt beskriva och förklara 

data medan den kvalitativa metoden syftar till att lägga stor vikt till ord och förstå 

respondenterna i hur de upplever en viss situation (Bryman, 2011, s. 40; Lundahl & 

Skärvad, 1999, s. 94-102). Bryman (2011, s. 40) sammanfattar de grundläggande 

skillnaderna mellan kvantitativa och kvalitativa forskningsstrategier med att 

objektivism, positivism och deduktiv ansats sammanfaller med den kvantitativa 

metoden medan konstruktionism, hermeneutiken och den induktiva ansatsen 

överrensstämmer med den kvalitativa forskningsmetoden.  

Då vi i vår studie skall besvara frågeställningen ”Hur har finanskrisen och den 

pågående eurokrisen påverkat venture capital-bolagens investeringsprocess?”. För att 

kunna besvara denna behöver vi få tillgång till data som förklarar hur venture capital-

bolagen upplever de senaste åren och hur detta påverkat branschen. Detta anser vi bäst 

genomförs genom en kvalitativ forskningsstrategi då vi via intervjuer med våra 

respondenter kan börja förstå hur de upplever den situation som råder och den som 

varit. Alternativet hade varit att använda sig av en enkätundersökning där 

respondenterna fått svara på de frågor vi skickat. Detta anser vi dock inte vara en 

tillräckligt täckande undersökningsmetod då vi inte får möjligheten att ta del av 

respondenternas reaktioner samt ha möjlighet att ställa följdfrågor och be dem utveckla 

sina svar. Det finns även en stor risk att svaren som ges via en enkät är för kortfattade 

för att kunna tolka och analysera. Via intervjuer ges dock denna möjlighet och något vi 

utnyttjat.   

Då vi som tidigare beskrivit har en hermeneutisk kunskapssyn där vi ämnar tolka och 

förstå det vi studerar samt aktivt delta i undersökningen stämmer den kvalitativa 

metoden väl in. Respondenterna kommer via intervjuerna ges utrymme att berätta och 

förklara hur åren av kriser påverkat processen som venture capital-bolagen använder sig 

av, detta överrensstämmer väl med vårt val av verklighetssyn. Vi anser oss även behöva 

göra en kompletterande studie via en kvantitativ undersökning av SVCAs data för att 

kunna ge svar på vårt syfte att se på hur kriserna påverkat den svenska venture capital-

marknaden samt få möjlighet att kunna dra slutsatser kring detta. Vid användandet av de 

sekundära data kommer vi att avbilda verkligheten såsom den är vilket är i enlighet med 

positivismen.   

Vårt val av undersökningsmetod är sålunda kvalitativ utförd genom intervjuer samt 

kvantitativ via insamling av sekundärdata där vi mäter och kvantifierar den data som 

finns. Det finns olika tillvägagångssätt att genomföra en intervju. Enligt Bryman (2011, 

s. 415) och Lundahl & Skärvad (1999, s. 115-116) är en typ av intervjuform benämnd 
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semistrukturerad intervju. Denna bygger på att vi som forskare på förhand bestämt vilka 

frågor som skall behandlas men att respondenterna ges utrymme att fritt forma sina svar 

och att man kan följa upp dessa svar med följdfrågor. Frågor som inte finns med i 

intervjumallen får också ställas om det anknyter till något respondenterna sagt. Lundahl 

& Skärvad (1999, s. 115) säger att fördelen med en semistrukturerad intervju är att 

svaren kan bli mer uttömmande och skildra verkligheten på ett mer säreget sätt. Detta är 

något vi vill åstadkomma med vår kvalitativa undersökning samtidigt som vi vill beröra 

de områden och frågor som syftar till undersökningen, vilket motiverar vårt val av att 

genomföra primärdatainsamlingen via semistrukturerade intervjuer.  

4.2 INSAMLING AV PRIMÄRDATA 
 
Primärdata är den typ av data som samlas in för första gången av forskaren själv 

(Dahmström, 2005, s. 75; Lundahl & Skärvad, 1999, s. 52). I vårt fall kommer 

insamlingen av primärdata ske genom semistrukturerade intervjuer med 10 stycken högt 

uppsatta personer inom svenska venture capital-bolag. Samtliga personer vi intervjuade 

arbetar på bolag som är medlemmar i SVCA. De bolagen vi har intervjuat för att samla 

in vår primärdata anser vi representerar Sveriges venture capital-marknad på ett bra sätt. 

Intervjuerna har genomförts via telefon då den geografiska spridningen har hindrat oss 

från att personligen träffa respondenterna. Intervjun med företaget från Umeå skedde 

även det via telefon på grund av sjukdom. För att på bästa sätt förbereda respondenterna 

skickade vi cirka en vecka innan intervjutillfället den intervjumall vi skulle använda oss 

av. Det är något vi fann värdefullt då det ökar chanserna att intervjupersonerna kan 

komma med mer uttömmande och tillfredsställande svar då de hunnit bekanta sig med 

frågorna.  

4.2.1 KÄLLKRITIK PRIMÄRDATA 
 
Då varje respondent ger sin egen syn på hur venture capital-marknaden har förändrats 

samt vilken effekt det haft på företaget där intervjupersonen arbetar, är det svårt att 

kontrollera svarens äkthet. Men för att öka autenticiteten i vårt arbete har vi ställt 

följfrågor som medfört att intervjupersonerna varit tvungna att utveckla sitt resonemang. 

Det tror vi har gett oss ett bättre utfall i vad vi ämnar undersöka. 

4.3 INSAMLING AV SEKUNDÄRDATA 
 
Sekundärdata är data som är insamlat och dokumenterat för att beskriva en viss 

händelse eller utveckling, men är ursprungligen inte införskaffad för den egna 

undersökningen. Det är dock viktigt att kontrollera validiteten och reliabiliteten av de 

sekundärdata som används. (Lundahl & Skärvad, 1999, s.131-132) Med hjälp av det 

sekundära datamaterialet kan forskaren göra en så kallad sekundär analys. För att 

genomföra denna analys kan man både använda sig av kvalitativa och kvantitativa data. 

(Bryman, 2011, s. 200)  

Vi har i vår kvantitativa undersökning använt oss av sekundärdata från SVCA. Vi har 

inhämtat information kring venture capital-marknadens investeringar i de olika 

tillväxtfaserna sedan 2001 samt hur mycket kapital som investerats i dessa faser från 

SVCAs kvartals-, halvårs- och årsrapporter mellan åren 2001 och 2012. Att samla in 

sekundärdata från dessa typer av rapporter är enligt Lundahl & Skärvad (1999, s. 133) 

en av de vanligaste metoderna att använda sig av.  Vi har därmed inhämtat information 

från det som Lundahl & Skärvad (1999, s. 132) nämner som tillgänglig statistik.  
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4.3.1 KÄLLKRITIK SEKUNDÄRDATA 
 
SVCA är en intresseorganisation vilket gör att det finns en subjektivitet i deras 

rapporter. Dessutom baseras deras statistik på frivilligt inlämnade uppgifter från venture 

capital-bolagen. Det medför att svarsfrekvensen på deras enkäter skiftar, vilket 

naturligtvis påverkar rapporternas resultat. Alltså kan förändringen vid en jämförelse 

mellan två mätpunkter till viss del bero på hur svarsfrekvensen varierar. Vi har försökt 

kontrollera hur stor svarsfrekvensen varit, men sedan 2009 finns ingen sådan 

information tillgänglig i rapporterna vilket medfört att en fullständig kvalitetssäkring 

inte gått att göra. Men då den här typen av data enbart finns tillgänglig via SVCAs 

rapporter är det också vår enda möjlighet att visa på den förändring som skett på den 

svenska venture capital-marknaden, mellan åren 2001 och 2011, ur ett makroperspektiv. 

4.4 UTFORMNING AV INTERVJUMALL 
 
Enligt Bryman (2011, s. 419) är det viktigt att frågorna som formuleras i intervjumallen 

kommer att ge svar på studiens problem och att de gör det möjligt för oss att förstå hur 

respondenten upplever sin tillvaro. Dessutom ska frågorna inte vara ledande när 

intervjumallen skapas (Bryman, 2011, s.419). Vi har under processen med att skapa en 

intervjumall hela tiden arbetat efter dessa grundläggande råd. Vidare är det viktigt att 

det finns en ordning mellan frågorna, så att de frågor som hör till samma ämne finns 

intill varandra, och att det finns en tydlig struktur mellan de olika delarna. Det bör också 

finnas med ett avsnitt i intervjumallen som behandlar den intervjuades 

bakgrundsinformation för att bättre kunna förstå dennes svar. (Bryman, 2011, s. 419) 

Flick (2006, s.137) säger att det är ett krav att frågorna ska vara enkla och tydligt 

formulerade. Vi har arbetat aktivt med att skapa en intervjumall med en tydlig och 

logisk ordningsföljd.  

Mallen börjar med bakgrundsinformation om respondenten där vi frågar om deras 

position i bolaget och tidigare erfarenheter. Nästa steg är allmänna frågor om venture 

capital, där vi bland annat frågar om i vilka faser och branscher bolaget investerar samt 

om det skett några övergripande förändringar på venture capital-marknaden. Den tredje 

delen behandlar deras investeringsprocess och hur dessa steg fungerar.  Sista delen av 

intervjumallen innehåller frågor rörande agentproblem, informationsasymmetri och 

syndikering. Efter många av frågorna har vi en standardiserad följdfråga om någon 

förändring skett sedan kriserna. Det faller sig naturligt att ha den följdfrågan då det är 

vad vi syftar till att undersöka. Frågorna är förankrade i de teorier vi presenterade i det 

föregående kapitlet vilket gör att de är relevanta och ger oss bra förutsättningar att få 

tillfredställande svar i syfte att besvara vår problemformulering och vårt syfte.   

Då de personer vi intervjut är en grupp med specifik kunskap, vilket naturligtvis har 

påverkat frågorna, har det inte varit möjligt för oss att utföra några testintervjuer. Vi 

anser inte att eventuella testintervjuer hade gett oss tillräckligt med konstruktiv kritik 

för att kunna ändra mallen, detta på grund av för låg kompetens hos testrespondenterna. 

Vi har istället ägnat mycket tid åt att själva kontrollera och ändra våra frågor. Vi frågade 

också de första respondenterna om feedback efter intervjuerna för att kunna utveckla 

våra egenskaper som intervjuledare och omformulera de frågor som inte var tillräckligt 

tydliga.   
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Vår intervjumall är endast en guide för oss som forskare hur intervjun ska vara 

utformad och inte ett facit på hur våra frågor faktiskt ställdes. Frågorna har i vissa fall 

omformulerats och förklarats ytterligare för att respondenten tydligt ska förstå vad vi 

menar. Det gäller speciellt i de fall vi använder teoretiska uttryck som agentteori och 

informationsasymmetri. Vi har också förändrat mallen efter vilka personer vi intervjuat 

då venture capital-bolagen är i olika faser i sin egen process. Till exempel har en del 

bolag har inte etablerat en fond sedan före finanskrisen, medan andra varit inne i den 

processen under kriserna. Några av företagen vi intervjuat bildades dessutom som ett 

försök att skjuta till mer kapital i tidiga faser, naturligtvis har intervjumallen då 

anpassats för att kunna få tillfredsställande svar.  

4.5 VAL AV RESPONDENTER 
 
I vårt förfarande att välja respondenter till vår studie var det första steget att lista alla 

venture capital-bolag i Sverige som är medlemmar i den svenska riskkapitalföreningen. 

På SVCAs hemsida fanns kontaktinformation till dessa bolag samt information gällande 

inom vilka områden venture capital-bolagen är verksamma. När vi sedan valde 

respondenter använde vi oss av ett målinriktat urval. Detta är enligt Bryman (2011, s. 

434) ett strategiskt tillvägagångssätt som syftar till att finna intervjupersoner som är 

relevanta för problemformuleringen och syftet. Det överrensstämmer med målet för vårt 

urval.  

Vi använde oss av ett antal kriterier under denna process. Först och främst sorterade vi 

bort alla företag som endast fokuserar på buy-out aktiviteter då vår studie ämnar 

undersöka venture capital-marknaden. Vi har även valt de företag som är verksamma 

inom de tre första investeringsfaserna, sådd, start-up och expansion. Vidare har vi 

begränsat oss till bolag som har sin kärna i Sverige, men har inte valt bort de som även 

har verksamheter utanför landets gränser.  

Utifrån dessa kriterier kom vi fram till ungefär 25 stycken potentiella venture capital-

bolag att kontakta. Av dessa valde vi efter kriterierna storlek på företagen samt 

geografiskt område för att öka möjligheterna att kunna få spridning i respondenternas 

åsikter och erfarenheter. Vi kontaktade företagen via telefon, antingen direkt till VD 

eller investeringsansvarig då detta var möjligt. Då inte direktkontakt kunnat erhållas har 

vi ringt respektive företags reception för att bli kopplad till önskvärd person. Personerna 

har valts med hänsyn till deras erfarenhet om venture capital-marknaden och deras insyn 

i bolagets processer. Vissa personer har inte gått att få tag i eller att företagen inte velat 

ställa upp på intervjuer. Vi har inte sett detta som något problem utan tycker att vårt val 

av respondenter som uppgår till 10 personer skall ge oss tillräcklig information för att 

kunna besvara både problemformuleringen och syftet.  

4.6 ACCESS 
 
Access handlar om åtkomsten till datamaterialet och informationen.  Det kan uppstå 

problem, den så kallade accessproblematiken, när respondenten inte ger tillfredställande 

information. Vid exempelvis en intervju kan respondenten känna sig omotiverad och ha 

lågt ställda förväntningar om vilket bidrag både hans svar och forskningen som helhet 

har. Det medför då en motvilja att besvara frågorna. (Johansson Lindfors, 1993, s. 135-

136) Vid en intervju måste accessproblematiken behandlas redan under frågesamtalet 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 122).  
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Under vår studie har vi inte upplevt några besvärande accessproblem vid vår primära 

datainsamling. Vi har aktivt arbetat med att minimera den här typen av problem genom 

att vi i de inledande samtalen med respondenterna tydligt beskrivit vad vi ämnar 

undersöka och skickat ut intervjumallen i god tid före intervjuerna. Detta för att inte 

respondenterna ska ha för lågt ställda förväntningar samt för att de ska vara väl 

förberedda. Vi har också sett till att respondenterna är bekväma vid intervjun genom att 

fråga om de vill vara anonyma och i vilken omfattning vi kan använda materialet. 

Samtliga respondenter har varit engagerade och gett oss bra, uttömmande svar.  

Vid vår sekundära datainsamling har vi däremot haft accessproblem. Rapporterna av 

SVCA mellan åren 2006 och 2012 finns tillgängliga via deras hemsida. Vad som varit 

en aning problematiskt var att få tag på rapporterna från början av 2000-talet fram till år 

2005. Dessa finns inte publicerade på SVCAs hemsida utan de hänvisade till att vi 

kunde få tillgång till dessa vid förfrågan. Svaret vi fick var dock negativt och att de inte 

ger ut någon statistik som inte finns tillgänglig på hemsidan. När vi diskuterade detta 

med vår handledare Anders Isaksson visade det sig att han hade dessa rapporter 

nedladdade på sin dator efter studier han genomfört och vi kunde genom honom få 

tillgång till den information vi saknade. 

4.7 INTERVJUTILLFÄLLET 
 
Som vi redan beskrivit skedde alla intervjuer via telefon. Samtliga respondenter befann 

sig i en lugn miljö vid intervjutillfället. Vid ett tillfälle satt en av respondenterna 

upptagen med andra sysslor och kändes stressad. Vi valde att då skjuta på intervjun till 

ett annat datum eftersom vi kände att det hade kunnat ha negativ påverkan på samtalet. 

Intervjutillfällena tog mellan 30 till 60 minuter. Den relativt stora skillnaden i 

intervjuernas längd beror på variationer i hur respondenterna uttryckt sig. Vi vill påpeka 

att det inte innebär att en 30 minuters intervju gett oss mindre information, utan det 

handlar istället om hur koncis respondenten varit i sina svar. 

Inför intervjuerna bestämde vi att en av oss skulle ställa frågorna och den andra föra 

anteckningar för att till exempel kunna snappa upp nyckelord. Vi ansåg även att det 

kunde ha blivit ett störande moment både för oss själva och för respondenten om vi 

båda hade varit aktiva i samtalet eftersom det genomfördes via telefon. Tre parter i ett 

samtal kan medföra att det blir en oroligare dialog vilket skulle kunna hämma 

respondentens svar. Dessutom vet vi genom vår metod att vi täckt de delar vi velat ta 

upp då den som förde anteckningar med lätthet kunde kontrollera om vi fått tillräckligt 

med information kring ämnet.  
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Nedan visar vi en sammanställning av de intervjuer vi genomfört i denna studie. 

Namn Företag Position Datum  Längd Miljö 

Lars Persson Sydsvensk Entreprenörsfond VD 2013-04-09 45 minuter Lugn 
miljö 

Petter Alapää Norrlandsfonden Företagsanalytiker 2013-04-09 50 minuter Lugn 

miljö 

Peter 

Åkerlund 

IKEA Greentech CFO 2013-04-09 60 minuter Lugn 

miljö 

Lennart 

Samuelsson 

Industrifonden Vice VD, CFO 2013-04-10 30 minuter Lugn 

miljö 

Eva 

Nordlander 

SamInvest VD 2013-04-10 35 minuter Lugn 

miljö 

Patric 

Stafshede 

Uminova Invest VD 2013-04-11 30 minuter Lugn 

miljö 

Mikael 

Karlsson 

Almi Invest Fund manager 2013-04-11 45 minuter Lugn 

miljö 

Staffan 

Lindstrand 

HealthCap Partner 2013-04-12 35 minuter Lugn 

miljö 

Fredrik 

Oweson 

Scope Partner 2013-04-26 40 minuter Lugn 

miljö 

Staffan 

Ingeborn 

Innovationskapital VD, Partner 2013-04-26 35 minuter Lugn 

miljö 

 

Tabell 5. Sammanställning av intervjuer. 

4.8 DATABEARBETNING 
 

För att kunna återge de empiriska iakttagelserna i en tolkningsbar form valde vi att spela 

in de semistrukturerade intervjuerna med hjälp av en diktafon. Detta gjorde det möjligt 

för oss författare att kunna få med all viktig information som respondenterna delgav. 

Flick (2006, s. 288) menar att om intervjuer spelas in måste de också transkriberas för 

att vi som författare skall kunna tolka respondenternas svar. Vid arbetet att transkribera 

intervjumaterialet spelade vi om ljudfilerna flertalet gånger för att med säkerhet kunna 

återge intervjuerna korrekt samt att kunna uppfatta punkter som respondenterna tryckte 

extra mycket på. Detta för att inte missa väsentliga detaljer som kan ha avgörande 

betydelse för studiens resultat. Denna metod var tidskrävande men vi anser att det var 

bästa sättet att hantera materialet. Dessa transkriberingar finns sammanställda under 

kommande kapital, 5. Resultat av intervjuer.  

De sekundära data vi samlat in bearbetades genom att föra in dessa siffror och uppgifter 

i ett Excelark varvid de sammanställdes och gjordes till grafer. Dessa finns återgivna 

under kapital, 6. Resultat av kvantitativ data. 
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5. RESULTAT AV INTERVJUER 
 
I den här delen av uppsatsen redovisar vi resultatet av vår kvalitativa undersökning. Vi 

kommer nedan att göra en sammanställning av varje intervju där vi går igenom 

respondentens svar. Vi kommer att dela upp resultatet från varje frågestund i fem olika 

delar: om bolaget, förändringar inom venture capital-marknaden, 

investeringsprocessen, agentteori och informationsasymmetri och till sist syndikering. 

  

5.1 LARS PERSSON, SYDSVENSK ENTREPRENÖRSFOND 
 
Lars Persson, VD, 12 års erfarenhet från venture capital-marknaden. Innan han började 

på Sydsvensk Entreprenörsfond 2010 arbetade han på Industrifonden.  

5.1.1 OM BOLAGET 
 
Sydsvensk Entreprenörsfond startade 2009 i samband med finanskrisen efter initiativ 

från riksdagen och regeringen med anledning av att det fanns ett behov av att tillföra 

kapital eftersom många aktörer försvann i samband med krisens början. Det bildades då 

ett antal regionala riskkapitalbolag som i Skåne och Blekinge kom att heta Sydsvensk 

Entreprenörsfond. Lars Persson förklarar skälet till att bolaget startade med det var så 

svårt för entreprenörerna att skaffa kapital i tidiga faser.  

Företaget investerar i alla branscher men är enligt Persson geografiskt begränsade till 

Skåne och Blekinge. Den portfölj de idag innehar finns investeringar inom exempelvis 

life science, livsmedel, it och cleantech. Några förändringar har inte skett i och med att 

bolaget startades 2009 och de har som uppdrag att investera i alla branscher.  

På frågan om vilka faser de investerar i säger Persson att de inte investerar i rena 

såddfaser utan bolaget skall ha kommit en bit på väg och benämner det som ”tidigt 

expansionskapital”. Bolagen skall vara i det steget att de behöver kapital för att komma 

ut på marknaden, testa sina produkter och den typen av aktiviteter. Storleken på 

investeringarna ligger mellan två miljoner upp till 15 miljoner kronor. Vad gäller 

förändringar i vilka faser de investerar i med anledningen av finanskrisens start så går 

det ej relatera Sydsvensk Entreprenörsfond till det eftersom de inte var verksamma då, 

men Persson utgår från sina tidigare erfarenheter: Han säger att innan finanskrisen fanns 

det ett antal aktörer som investerade i de tidigaste faserna men att en del av dessa 

försvann helt eller upphörde med dessa investeringar och det förklarar han med att det 

är en lägre risk med senare faser. Persson beskriver avsaknaden av kapital i de tidigaste 

faserna efter finanskrisen som ett svart hål. 

5.1.2 FÖRÄNDRINGAR INOM VENTURE CAPITAL-MARKNADEN 
 
Vad gäller de förändringar som skett sedan finanskrisen pratar Persson återigen om att 

en del av de aktörer som var aktiva innan finanskrisen försvann och att de 

riskkapitalbolag som fanns kvar sökte sig till företag som kommit längre i sin 

utveckling där de bedömde att risken var lägre. ”I och med finanskrisen så försvann 

kapital till bolag i tidiga faser nästan helt och de som finns kvar och investerar är ofta 

affärsänglar” säger Persson som sammanfattar hans syn på venture capital-marknaden 

efter finanskrisens början.  
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5.1.3 INVESTERINGSPROCESSEN 

5.1.3.1 KAPITALANSKAFFNING 
Sydsvensk Entreprenörsfond har finansierats med hjälp av EU som står för 50 procent 

och Innovationsbron, Tillväxtverket, Region Skåne och Region Blekinge står för de 

resterande 50 procenten. Persson säger att det inte rör sig om några privata pengar, utan 

verksamheten är finansierat av offentliga medel och förklarar det med att det inte finns 

tillräckligt med privata pengar för att kunna finansiera bolag i tidiga faser. Han 

understryker dock att trots att det är offentliga medel så är de inte subventionerade utan 

att uppdraget är att förvalta kapitalet så att det ger en avkastning i linje med de privata 

riskkapitalbolagen. Persson förklarar att det i början när fonden skapas tillförs en viss 

mängd kapital som sedan ska investeras för att sedan följas av en avyttring och att 

pengarna ska nyinvesteras i andra entreprenöriella bolag. 

5.1.3.2 SÖKANDE EFTER POTENTIELLA INVESTERINGSALTERNATIV 
På frågan om hur de finner aktuella bolag att investera i säger Persson att det är en 

kombination av att bolag kontaktar dem när de är i behov av kapital och att Sydsvensk 

Entreprenörsfond har ett nätverk av aktörer på marknaden som skickar alternativ till 

dem. Han säger att de har kontakt med dessa aktörer, som är allt från Almi 

Företagspartner, banker, patentjurister och advokater, och att de gärna får skicka dessa 

potentiella bolag till dem om de är bolag som befinner i tidig fas. Persson lyfter även 

fram affärsänglar som en viktig del i deras nätverk för att komma i kontakt med bolag 

och speciellt Connect som är en sammanslutning av privata investerare. Med jämna 

mellanrum presenterar Sydsvensk Entreprenörsfond deras verksamhet för dessa för att 

belysa sin existens och att möjligheter finns att kunna syndikera. Vad gäller 

förändringar i hur de arbetar nu jämfört med när bolaget startade ser Persson ingen 

skillnad.  

5.1.3.3 INVESTERINGSKRITERIER 
Persson säger att de har ett antal kriterier de arbetar efter när de tittar på en potentiell 

investering. Det första är att de tittar på entreprenören i sig och den grupp av människor 

denne har omkring sig. ”Hur bedömer vi att han eller hon ska kunna klara av att bygga 

upp ett företag och vilket rykte har han eller hon sen tidigare verksamheter”. Det andra 

kriteriet i ordningen är marknaden och dess storlek. Han säger att det dem tittar på är 

om produkt- eller tjänsteidén är gångbar internationellt och på vilka marknader den 

passar in och trycker på att det inte går att begränsa varje investering till Sverige utan ett 

internationellt perspektiv måste tas i beräkning. Det tredje kriteriet är kunderbjudandet, 

alltså att det finns ett tidigt kundfokus i processen där de kollar hur den potentiella 

kunden ser på produkten eller tjänsten och dennes betalningsförmåga. Persson beskriver 

detta kriterium som viktigt och att alldeles för många entreprenören har ett teknikfokus 

istället för kundfokus. Nästa punkt som han belyser är att det skall finnas någon typ av 

patent eller patentskydd som skapar barriärer för konkurrenterna.    

Vad gäller deras investeringskriterier anser inte Persson att det blivit några större 

förändringar sedan de startade sin verksamhet, men säger ändå att kundfokuseringen 

blivit större än tidigare. Han förklarar detta genom att ”den entreprenör som har störst 

chans att få en investering tänker mer åt marknaden och kunden än den som bara 

tänker teknik”. Persson säger att tidigare gjordes en del investeringar i intressant teknik 

där förhoppningen var att den produkten skulle sälja men att det är mer ett kund- och 

marknadsfokus nu.   
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5.1.3.4 VÄRDERING AV BOLAG 
Det som Persson beskriver som den viktigaste källan till information när de skall 

värdera ett bolag är entreprenören där de bland annat tittar på den kunskap som 

entreprenören har om marknaden och den produkt eller tjänst som företaget tagit fram. I 

ett nästa steg använder de sig av tillgänglig dokumentation som finansiella rapporter 

och årsredovisningar.  

Sydsvensk Entreprenörsfond använder sig av främst två stycken värderingsmodeller. 

Den ena modellen bygger på att jämföra med bolag av samma storlek vad gäller 

omsättning och intjäning för att på så sätt uppskatta ett värde på portföljbolaget. Han 

säger då att prismultiplar som price-to-sales och price-to-earnings är vanligt 

förekommande. Vidare påpekar han att det är viktigt att ta i beaktning vilken bransch 

det gäller eftersom värderingsfaktorerna skiljer sig åt. Den andra modellen går ut på att 

med hjälp av deras interna avkastningskrav diskontera framtida värden till nuvärde för 

att sedan jämföra det värdet med vad andra aktörer, både före och efter finanskrisen, 

brukar värdera den typen av företag till. Persson säger att dessa modeller används i de 

flesta fall men att även mer komplexa kan förekomma.  

På frågan om det skett någon förändring i värderingen av bolag svarar Persson att 

värderingarna gått ner rejält och att det gäller inom alla branscher. I vissa fall kan det 

röra som om halveringar av värde om man jämför med åren före finanskrisen.   

5.1.3.5 VÄRDESKAPANDE 
I de allra flesta fall tar företaget en styrelseplats och det gör dem av två skäl: dels att 

från styrelsens sida kunna hjälpa till att utveckla bolaget men även att kunna kontrollera 

att de pengar som investerats används på ett klokt sätt. Persson betonar betydelsen av att 

de tillför kompetens och erfarenhet i hur man bygger bolag och utvecklar 

affärsverksamheten. ”Vi kan hjälpa den enskilda entreprenören genom att peka på vad 

han måste tänka på vad gäller juridik, ekonomisk redovisning, hur han når ut på 

marknaden, vilket sätt han ska använda sig av för att distribuera sin produkt och så 

vidare”. Den informella rollen är enligt Persson att de använder sitt nätverk av kontakter 

när ett bolag behöver en viss kompetens eller kunskap, men säger att de aldrig går in 

och tar en operativ roll i bolagen. Han säger även att hur aktiva de är i bolaget beror på i 

vilken fas de befinner sig i. I de allra tidigaste faserna kan bolagen behöva hjälp med i 

princip allting som till exempel att bygga upp en ekonomifunktion, marknadsavdelning 

samt hjälpa till med produktion och logistik.   

5.1.3.6 EXIT 
Sydsvensk Entreprenörsfond använder sig i huvudsak av två exitstrategier.  Den ena är 

att hela portföljbolaget säljs till ett annat företag som ser att bolagets verksamhet skulle 

kunna komplettera deras verksamhet. Det andra alternativet är att portföljbolaget 

noteras på börsen. Vad gäller försäljning till tredje part understryker Persson vikten av 

att planera sin exit: ” Det vi har lärt oss genom åren är ju att man aldrig kan vara för 

tidig att börja prata med potentiella intressenter. Alltså att visa upp att det här bolaget 

för det tar väldigt lång tid att hitta rätt exitpartner”. Den förändring som han ser är att 

före finanskrisen startade så väntade man lite längre att ta kontakt med potentiella 

intressenter, men att man nu är mer aktiv och syns ute på marknaden för att 

intressenterna ska få upp ögonen för portföljbolaget. 
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5.1.4 AGENTTEORI OCH INFORMATIONSASYMMETRI 
 
Agentproblemen kan uppstå menar Persson och säger att de försöker minska det på ett 

antal olika sätt. Han säger att ett sätt är att vara öppen i dialogen mellan entreprenören 

och venture capital-bolaget och att redan från början vara tydlig med de avkastningskrav 

som finns och att tanken är att båda parter skall tjäna pengar. Han säger också att 

entreprenören alltid ska vara majoritetsägare i bolaget vilket skapar incitament för 

entreprenören att driva bolaget framåt. Ett annat sätt att minska agentproblemen är att 

skriva ett aktieägaravtal som tydligt säger hur bolaget skall drivas, vilka som tar vilka 

beslut samt inom vilken tidsperiod bolaget skall säljas. Detta avtal fungerar som ett 

fundament i verksamheten. 

För att minska informationsasymmetrin så tar företaget del av den information som 

skall finnas inför styrelsemöten och har även skrivit in i aktieägaravtalet att de ska ha 

rätt att ta del av information om bolaget. Persson säger även att det är viktigt att ha en 

god dialog med entreprenören och att denne ska känna om att han eller hon delger 

information så ger de något tillbaka. Förutom dessa två saker är de även ute ser hur det 

går för konkurrenter och pratar med branschfolk för att skapa en överblick om hur 

marknaden fungerar och därigenom få tillgång till information.  Persson avslutar med 

att påpeka att detta inte är ett problem för dem då de jobbar så aktivt med det. Han anser 

inte heller att det skett någon förändring på grund av finans- och eurokris utan att det 

mer handlar om entreprenörens personlighet och vilja att samarbeta.  

5.1.5 SYNDIKERING 
 
På frågan om syndikering säger Persson att det är något de alltid gör och att de har det 

inskrivet i deras bestämmelser om hur verksamheten ska bedrivas. Anledningen till att 

de syndikerar är av tre skäl: det är betydligt lättare om det är två eller flera ägare som 

kan dela på det kapital som kan behöva tillföras i följdinvesteringarna; entreprenören 

ska inte behöva sitta knäet på en investerare utan ska kunna ha en dialog med flera och 

på så sätt skapa bättre balans; entreprenören behöver en aktiv styrelse och desto mer 

kompetens och erfarenhet denne kan få in i styrelsen från olika investerare desto större 

blir möjligheterna att utvecklas som bolag.  

På frågan om det skett någon förändring sedan finans- och eurokrisen svarar Persson att 

det idag är svårare att finna syndikeringspartners eftersom antalet aktörer minskat i 

sådan stor utsträckning. Han säger även att kategorin på syndikeringspartners förändrats 

från större aktörer till mindre såsom affärsänglar, vilket bidrar till att kapitaltillförseln 

blir mindre. 

5.2 PETTER ALAPÄÄ, NORRLANDSFONDEN 
 
Petter Alapää, Företagsanalytiker, sju års erfarenhet inom venture capital-marknaden.   

5.2.1 OM BOLAGET 
 
Norrlandsfonden är en stiftelse vars uppdrag är att hjälpa företag i Norrland som arbetar 

på en nationell eller internationell nivå. De investerar däremot i alla branscher. Den 

stora delen av Norrlandsfonden är lånefinansiering, lånestocken är cirka 750 miljoner 

kronor varav den vanliga lånefinansieringen står för tre fjärdelar. Den sista fjärdedelen 

ligger i olika konvertibler, vilket kan sammanföras med venture capital. (Det är den 

konvertibla delen av lånestocken vi kommer att fokusera på.) Exempelvis har 
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Norrlandsfonden investerat i projekt från Umeå Universitet inom life science och 

medtech. Alapää säger att det inte har skett några förändringar i branschinvesteringarna 

sedan finans- och eurokrisen. 

Företaget kan gå in redan i en tidig fas i entreprenöriella bolag. Alapää förklarar att ”det 

som avgör om vi kan gå in är i mångt och mycket kapitalbehovet, för det minsta vi kan 

gå in med är 500 000 kronor”. Alapää säger också att initialinvesteringarna inte har 

förändrats beloppsmässigt om man jämför med åren innan finanskrisen. Däremot är en 

stor del av dagens investeringar följdinvesteringar, som är mindre än de initiala 

investeringarna. 

5.2.2 FÖRÄNDRINGAR INOM VENTURE CAPITAL-MARKNADEN 
 
På frågan om Alapää anser att venture capital-marknaden förändrats sedan finanskrisen 

svarar han: ”De riktiga högriskcasen har fått stryka på foten till förmån för det som är 

enklare att greppa, till exempel vård, skola och apotek.” Han menar att det är en större 

riskaversion på marknaden idag jämfört med åren innan finanskrisen. Alapää förklarar 

också att det är en mindre efterfrågan på riskapital nu, men vet inte vad det beror på. 

Han diskuterar vidare att Norrlandsfonden har jobbat med konvertibler sedan början av 

2000-talet och att det tar förhållandevis lång tid att ta fram något som är 

finansieringsbart från exempelvis ett universitet. Han anser att en anledning till den 

minskade efterfrågan som Norrlandsfonden möter på deras kapital kan vara att de hunnit 

beta av de intressanta casen. Ytterligare en anledning kan enligt Alapää vara att 

medfinansieringen varit sämre vilket gjort att det funnits färre företag att finansiera. 

5.2.3 INVESTERINGSPROCESSEN 

5.2.3.1 KAPITALANSKAFFNING 
Norrlandsfonden investerar sina egna pengar. De får alltså inga statliga anslag utan 

fortlever på sin balansräkning och de ränteintäkter de får in från både de vanliga lånen 

och konvertiblerna.  Enligt Alapää har de en balansräkning på 1,4 miljarder kronor 

varav 750 miljoner är utlånade. De har alltså 600 miljoner kronor kvar att investera. Den 

enda externa finansieringen är ett lån från Inlandsinnovation på 200 miljoner. Så här har 

det sett ut sedan stiftelsen bildades 1961. 

5.2.3.2 SÖKANDE EFTER POTENTIELLA INVESTERINGSALTERNATIV 
Norrlandsfonden arbetar enligt Alapää med banker och revisorer som har kontinuerlig 

kontakt med företag för att finna eventuella investeringsalternativ. Men de har även 

direktkontakt med potentiella företag. Processen för att finna bolag börjar med att de 

söker igenom samtliga offentliga uppgifter som finns tillgängliga om företaget. Om 

rörelsen visar sig vara intressant ordnar de ett möte med ledningen för att presentera 

Norrlandsfonden och dess verksamhet. 

Alapää beskriver också hur han två dagar i veckan är ute i sitt marknadsområde enbart i 

syfte att besöka banker och företag. Han fortsätter sitt resonemang med att bankerna han 

besöker kanske inte har något som Norrlandsfonden kan vara med och finansiera för 

tillfället, men han håller ändå uppe en bra kontakt. Med kontakten visar Alapää att det 

är en fördel för banken att arbeta med Norrlandsfonden precis som det är en fördel för 

portföljbolaget att ha en extra finansiär. Alapää anser att om han inte hade varit ute och 

träffat banker och företag så hade de haft det svårare att ta kontakt med 

Norrlandsfonden. Han menar att han nu har bearbetat sitt nätverk så pass mycket att det 

är enkelt för dem att ha ett anspråkslöst samtal som inte behöver vara bindande på något 



 

42 
 

5. RESULTAT AV INTERVJUER 
 

sätt. På frågan om detta har förändrats sedan finanskrisen startade svarar Alapää nej och 

säger att hela organisationen är uppbyggd på att företagsanalytikerna skall kunna vara 

ute och träffa kontakter. Han avslutar svaret med att konstatera att Norrlandsfonden är 

väldigt aktiva i sin bearbetning. 

5.2.3.3 INVESTERINGSKRITERIER 
På frågan om vilka investeringskriterier Norrlansfonden har svarar Alapää att de tre 

viktigaste kriterierna är framtidsplanen, entreprenören och affärsmodellen. Viktigast av 

dessa kriterier är enligt honom entreprenören. Men han är noggrann med att förklara att 

om man inte får ihop framtidplanen, som han beskriver som en hygienfaktor, kan de 

inte investera hur bra de övriga punkterna än är. Med framtidplanen menar Alapää att då 

Norrlandsfonden inte tar hela investeringen måste någon annan också gå in med kapital. 

Hur stor andel de har efter kapitaltillskott från befintliga ägare, riskapitalister och 

banker är viktigt men det måste också vara trovärdigt. Alapää ger ett exempel på hur 

trovärdighet skapas: ”det kan ju vara så att vi tar rygg på en branschinvesterare som 

bara inriktar sig på att investera i den här branschen. Och då kan jag lita på min 

bedömning om det visar sig att vi båda gjort liknande bedömningar och tror 

branschinvesteraren att det är bra så bygger det trovärdighet”. Han fortsätter med att 

diskutera att trovärdigheten också kan ökas om grundarna satsar kapital, de har ju trots 

allt bäst koll på bolaget. Övriga kriterier Norrlandsfonden ser till vid en analys är 

marknadspotentialen, produkten och den ekonomiska analysen.  

Alapää menar att investeringskriterierna delvis har förändrats sedan finanskrisen. Han 

menar att man aldrig kan lägga för mycket fokus på affärsmodellen. Men då det 

ekonomiska klimatet nu är tuffare har det blivit svårare att få ihop en tillräcklig 

framtidplan då det har blivit en utmaning att få med andra riskkapitalister. 

5.2.3.4 VÄRDERING AV BOLAG 
För att få information till värderingar använder Norrlandsfonden källor som ekonomiskt 

material samt företagets hemsida och affärsplanen. Alapää säger att även om 

affärsplanen inte är huggen i sten så får man en bra bild av företaget. Men den viktigaste 

källan till information är nyckelpersonerna i bolaget. Alapää beskriver att 

värderingsprocessens utgångspunkt är den publika informationen, hemsidan och 

ekonomiska materialet, men de kräver även att få se likviditetsbudgeten. Sedan börjar 

de jobba med det materialet och när de har tillräckligt med kunskap om bolaget börjar 

de ställa skarpa frågor till ledningen för bolaget. Norrlandsfonden tar även in referenser 

från banker och kunder. De kollar också upp konkurrenter för att se hur välmående 

deras företag är och på så sätt skapa sig ett andra utlåtande. 

Norrlandsfonden använder sig av kassaflödesanalys och olika prismultiplar. De har 

dessutom ett krav på att en extern värdering alltid ska göras vilket de löser genom att de 

analyserar värderingen som är gjord av deras medfinansiär.  

5.2.3.5 VÄRDESKAPANDE 
Norrlandsfondens värdeskapande är enkelt, de tillhandahåller finansiering och tar ingen 

styrelseplats. Alapää förklarar att anledningen till att de inte tar någon styrelseplats är 

den stora mängd klienter Norrlandsfonden har, totalt 387 stycken varav 40 är Alapääs. 

Däremot så har de en tät kontakt med sina konvertibelföretag. Genom en informell roll 

så använder Norrlandsfonden sitt nätverk så att de kan finna nya investerare eller 

specifik kompetens till bolagen. Alapää fortsätter diskussionen med att säga att de är 

generalister, de har ju investeringar i allt från life science till trävaruföretag, vilket gör 
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att de kan ge tips och råd utifrån hur bolag i andra branscher löst vissa specifika 

situationer.    

5.2.3.6 EXIT 
Norrlandsfondens konvertibler övergår till aktier efter en viss löptid. Men stiftelsen får 

inte äga aktier i ett rörelsedrivande bolag. Tanken med konvertiblerna är att de ska 

finansiera bolaget och att portföljbolaget gör en bra resa. Efter ett visst antal år, när 

bolaget har ökat omsättning ordentligt och går med vinst, är förhoppningen att någon är 

villig att betala mer för konvertibeln än det nominella beloppet. På så sätt säljs 

konvertibeln till en extern aktör. Alapää säger att deras exitprocess inte har förändrats 

sedan finanskrisen utan att det är det enda sättet de kan göra exit på.  

5.2.4 AGENTTEORI OCH INOFMRATIONSASSYMMETRI 
 
För att minska agentproblemet försöker Norrlandsfonden garantera att bolaget arbetar 

efter den målsättning som de anser portföljbolaget ska ha. Alapää säger att 

Norrlandsfonden sätter upp milstolpar som portföljbolaget ska arbeta efter för att 

säkerställa att de jobbar mot samma mål. Dessutom kräver Norrlandsfonden att vissa 

mål ska vara uppfyllda för att göra ytterligare följinvesteringar i bolaget. 

Enligt Alapää är informationsasymmetri något som Norrlandsfonden hela tiden måste 

hantera då de inte tar någon styrelseplats. Det innebär att entreprenören alltid kommer 

att sitta på mer information än vad stiftelsen gör. Men de försöker minska problemet 

med att ha en tät kontakt med företaget och får på så sätt reda på vilka problem bolaget 

stött på. Produktens framskridande kan däremot vara svårt för Alapää att förstå då han 

inte har någon specifik kunskap inom alla branscher de investerar. Men enligt honom är 

det inte heller det viktigaste utan han ser istället till det som är mätbart, det vill säga 

försäljning, kundförhandlingar och patentprocesser. Han anser att de idag har tätare 

kontakt med portföljbolagen till följd av finanskrisen då den medförde att 

riskkapitalbolagen blev mer riskavers och möjligheterna till att finansiera blev svårare. 

Därför arbetar de nu hårdare med att hjälpa bolagen och söker investerare som har 

specifika branschkunskaper. Alapää menar att det endast går att bistå med hjälp till 

företagen om man har en tätare kontinuerlig kommunikation med dem. 

5.2.5 SYNDIKERING 
 
Norrlandsfonden syndikerar alltid med någon annan aktör, Alapää kallar stiftelsen för 

en topplånefinansiär. Syndikeringspartnerna kan vara både affärsänglar och 

riskkapitalbolag. På frågan om syndikeringarna har förändrats sedan finans- och 

eurokrisen svarar Alapää: ” Det som påverkats är att det generellt är svårare att få loss 

finansiering, för att vi ska kunna vara med och finansiera krävs det att andra vill vara 

med”. Han pratar vidare om att life science och medtech har det extra tungt just nu. Men 

det beror inte enbart på finans- och eurokrisen.  Alapää menar att det är en förändring 

som sker i hela branschen då läkemedelsbolagen inte längre har samma förmåga att 

köpa upp de mindre företag som de anser vara intressanta.  
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5.3 PETER ÅKERLUND, IKEA GREENTECH 
 
Peter Åkerlund, CFO, 1,5 år inom venture capital-bolag men har sedan tidigare 11 års 

erfarenhet från riskkapitalfinansierade bolag. 

5.3.1 OM BOLAGET 
 
IKEA Greentech investerar inom miljöområdet där fokusområdena är energi, vatten, 

avfall, avancerade material och framtida hemmet. Dessa branscher har varit detsamma 

sedan de startade företaget 2008. Det som Åkerlund säger att han märkt av under åren 

från finanskrisens start är att det skett en utresning bland de entreprenöriella företagen. 

Detta beror enligt honom på att de inte klarat av det hårda klimatet i och med att 

riskkapital inte funnits tillgängligt och speciellt inte i såddfasen. Han säger att det var ett 

större inflöde av intressanta case för ett par år sen och tolkar det som att en viss 

utresning har skett genom att bolag gått omkull.    

De faser som riskkapitalbolaget investerar i är tidig och sen expansionsfas och Åkerlund 

påpekar att de helst vill gå in när bolaget har sina första betalande kunder och att varken 

sådd- eller start-upfasen är deras strategi. Han säger att de betalande kunderna är viktigt 

eftersom det är ett bevis på att produkten är kommersiellt gångbar och att bolaget då 

ofta är i ett läge att öka produktionen och därmed behöver mer kapital. Sedan ska det 

även finnas en koppling till IKEA eftersom det är ett kriterium.  På frågan om något 

förändrats sedan starten av företaget säger Åkerlund att det inte funnits så många bra 

projekt i tidig och sen expansionsfas och att IKEA Greentech därför varit tvungen att 

avvika från strategin och investera i lite tidigare skeden för att finna bra projekt till rätt 

summa pengar.  

Investeringsbeloppen varierar mellan 3-5 miljoner upp till 20-25 miljoner kronor. 

Åkerlund anser inte att beloppen de investerar i bolagen minskat utan snarare ökat 

eftersom det bättre passar deras strategi att gå in och jobba aktivt med bolagen och bidra 

till att utveckla dem. Han förklarar det med att de intressantaste casen legat i lite tidigare 

faser än optimalt för deras strategi och att följdinvesteringarna som görs i 

portföljbolagen kommer snabbare under deras innehavsperiod.  

5.3.2 FÖRÄNDRINGAR INOM VENTURE CAPITAL-MARKNADEN 
 
På frågan hur Åkerlund anser att venture capital-marknaden förändrats sedan 

finanskrisen startade ber vi han även jämföra med hur han upplevde den när han 

arbetade i riskkapitalfinansierade bolag. Han säger att det varit så att antalet aktörer 

minskat och att även det riskvilliga kapitalet blivit mindre eftersom pengar flyttats till 

säkrare placeringar. ”Jag tror även aktörerna blivit än mer försiktig, att man var lite 

hetare på gröten och mer riskvillig i slutet på 90-talet då det var internetbubblan som 

tog slut 2000”. Åkerlund anser även att antalet bolag som söker investering minskat och 

hänvisar det till att en del företag inte klarat sig de senaste åren.  

5.3.3 INVESTERINGSPROCESSEN 

5.3.3.1 KAPITALANSKAFFNING 
IKEA Greentech är ett helägt dotterbolag till IKEA AB som satte in 500 miljoner 

kronor i kapital då företaget bildades, varav 150 miljoner hittills investerats. Åkerlund 

säger att de har pengarna i kassan och behöver därför inte söka något kapital.   
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5.3.3.2 SÖKANDE EFTER POTENTIELLA INVESTERINGSALTERNATIV 
IKEA Greentech får in en väldigt stor mängd spontana ansökningar och har enligt 

Åkerlund legat på ungefär en per dag. Han förklarar det med att de som söker kapital 

vet att vi tillhör en koncern som går bra och att de tror att om de får oss som delägare 

kan de lättare få IKEA som kund. Sedan säger han att ett annat tillvägagångssätt de får 

alternativ skickat till sig sker via en enhet inom IKEA som arbetar med hållbar 

utveckling på innovationssidan. Den tredje källan är att de jobbar med partners i 

Sverige, Norden samt i Schweiz som även dem skickar case som kan vara av intresse. 

Åkerlund säger att de inte själva aktivt är ute och söker potentiella investeringsalternativ 

av den anledningen att det inte finns tid till det, men att de bygger upp organisationen så 

att det skall vara möjligt i framtiden.  

På frågan om det skett någon förändring i detta steg i investeringsprocessen svarar 

Åkerlund att det inte gjort det med anledning av kriserna utan att det mer går att 

tillskriva mognad inom den egna organisationen. Då syftar han till att de numera är mer 

selektiv redan från början och sorterar tidigt bland alternativen.   

5.3.3.3 INVESTERINGSKRITERIER 
Åkerlund säger att de utgår från själva innovationen och att det ska vara bra 

innovationshöjd. Nummer två är det kommersiella och då tittar de på vilken marknad 

det kan finnas för produkten eller tjänsten. Tredje kriteriet nämner han som IKEA-

nyttan och beskriver det som vilken potentiell nytta för IKEA som innovationen skapar. 

Det är kring dessa som de gör utvärderingen och tar beslut. Följdfrågan vi ställde var 

hur de värderar personerna bakom företaget och hur stor betydelse de har i 

beslutsprocessen. Han svarar då att entreprenören självklart är av betydelse och att de 

känner att personen är den rätta för att leda bolaget framåt. Åkerlund säger dock att 

ledningen inte behöver vara densamma under hela innehavsperioden utan att beroende 

på vilken fas portföljbolaget befinner sig i kan det vara olika typer av ledning som 

behövs. Han anser inte att rangordningen på kriterierna förändrats sedan de startade 

riskkapitalbolaget.  

5.3.3.4 VÄRDERING AV BOLAG 
Åkerlund säger att själva värderingen av bolag som de går in i ligger i för tidig fas för 

att kunna applicera klassiska modeller som diskonterade kassaflöden eller att ta hjälp av 

multiplar eftersom bolagen oftast går med förlust när investeringen sker. Han säger att 

de inte lägger någon större vikt vid att göra beräkningar utan gör en subjektiv 

bedömning av det förslag som entreprenören gör vad gäller priset på bolagets aktier. 

Sedan värderar de alltid bolagen utan att ta in en potentiell IKEA-försäljning, utan 

bolaget ska vara ett bra case även utan IKEA som kund. Den viktigaste källan till 

information är enligt Åkerlund en kombination av vad ledningen för portföljbolaget tror 

om framtiden och vad de själva har för uppfattning om hur denna typ av bolag kan 

utvecklas givet en viss marknad. Han anser inte att det skett någon förändring i hur de 

värderar bolagen utan arbetssättet är detsamma.  

5.3.3.5 VÄRDESKAPANDE 
IKEA Greentech tar alltid en formell roll i portföljbolaget där de begär en styrelseplats 

för att utifrån den positionen kunna stötta och utveckla bolaget. Åkerlund säger att en 

viktig del är att ställa krav på bolagen att skapa en struktur och ordning eftersom det 

oftast inte är något bolagen prioriterat. Han säger även att genom att de själva har 

erfarenhet av att utveckla bolag bidrar de med den kompetensen samtidigt som de 

utnyttjar sitt nätverk för att sätta portföljbolaget i kontakt med rätt personer. 
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5.3.3.6 EXIT 
Vad gäller avyttringar har IKEA Greentech inte gjort några än så länge men deras 

strategi är enligt Åkerlund: ” Egentligen är det bara industriella försäljningar till en 

större aktör som vill köpa bolagen som vi gått in i, eller om det skulle passa att 

börsnotera ett bolag”. Han säger även att de inte har som strategi ett endast sälja deras 

andel till någon av delägarna eller till ett annat bolag utan vill se en försäljning av hela 

bolaget. Vad gäller preferenser mellan industriell försäljning och IPO säger Åkerlund att 

det är beroende på case till case och vilken typ av bolag det rör sig om.  

5.3.4 AGENTTEORI OCH INFORMATIONSASYMMETRI 
 
Åkerlund anser att agentproblemet är något som existerar och säger att det är en fråga 

som får lösas i styrelserummet. Han förklarar att de gärna är med och påverkar 

strategiarbetet men att det samtidigt är viktigt att ge entreprenören utrymme att få göra 

det denne tycker är mest lämpligt.  

Vad gäller informationsasymmetrin ser inte Åkerlund det som något större problem, 

utan att kunna branschen och företaget bättre landar i operativa frågor vilket är något 

IKEA Greentech håller sig utanför. När det kommer till områden som rör framtiden och 

vart portföljbolagen är på väg anser han att de är rätt så jämställda med entreprenören 

vad gäller informationen. Sådana frågor säger han diskuteras på styrelsenivå och där har 

de en bra inblick. 

5.3.5 SYNDIKERING 
 
Syndikering är något IKEA Greentech arbetar med. Han förklarar: ” Vi tar helst inte 

rollen som lead investor, utan idealcaset för oss är om vi kan gå in när någon annan 

också går in och de kan ta en lead. Vi tar gärna emot en större partner som går in 

samtidigt, så ja, vi syndikerar”. När vi frågar om det skett någon förändring på venture 

capital-marknaden när det gäller syndikering tycker inte Åkerlund att han märkt av 

någon skillnad, men säger att det rent logiskt borde vara så att det ökar när aktörerna är 

mer försiktiga då det är ett sätt att minska risken.  

5.4 LENNART SAMUELSSON, INDUSTRIFONDEN 
 
Lennart Samuelsson, Vice VD, 12 års erfarenhet inom venture capital. 

5.4.1 OM BOLAGET 
 
Industrifonden är en stiftelse som bildades av staten 1979. De har 3,6 miljarder kronor i 

kapital av vilka 1,5 miljarder är investerade i de cirka 90 porföljbolagen. De investerar i 

branscher som life science, technology (både ict och cleantech) och traditionell industri. 

Industrifonden investerar i huvudsak i start-up och expansion. Enligt Samuelsson har 

ingen förändring skett sedan finanskrisen, varken inom vilka branscher eller faser de 

investerar i. Dessutom är beloppen som investeras i portföljbolagen oförändrade. 

5.4.2 FÖRÄNDRINGAR INOM VENTURE CAPITAL-MARKNADEN 
 
Samuelsson anser att venture capital-marknaden har förändrats, men är osäker på vad 

som är orsaken. En tanke som han får är att det kan ha att göra med it-bubblan och att 

luften sedan dess långsamt gått ur branschen. Han pratar vidare om att branschen också 

haft svårt att visa avkastning och att skapa nya fonder har varit besvärligt. Då fondernas 
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avkastning inte varit tillfredställande har kapitalplacerare valt att investera sina pengar 

på annat håll. Ytterligare en anledning till förändring är det osäkra börsläget. Då värdet 

på börsaktierna har gått ner så har det haft en inverkan på kapitalplacerarna då det 

påverkar deras portföljallokeringar.  

På frågan om det skett någon förändring i antalet bolag som söker investering nu 

jämfört med tiden innan finanskrisen svarar Samuelsson att det är något färre som söker 

kapital. Men han tycker samtidigt inte att det är en tydlig förändring. Han diskuterar 

vidare och säger att han inte vet om det har att göra med finanskris eller börsutveckling. 

5.4.3 INVESTERINGSPROCESSEN 

5.4.3.1 KAPITALANSKAFFNING 
Enligt Samuelsson har det varit svårt för många venture capital-bolag att få kapital och 

att flertalet bolag har varit tvungna att slå igen. De som överlevt har anskaffat kapital 

utomlands. Men Industrifonden har inte den här typen av problem då de är en 

evergreen-fond, vilket betyder att den avkastning de genererar omsätts i nya 

investeringar. Men Samuelsson menar också att beloppen minskat på grund av att det är 

mindre life science-investeringar som görs idag. Han säger att om man går tillbaka i 

tiden så var det mycket hårdvara inom it som man investerade pengar i. Den typen av 

industrier behöver avsevärt mer pengar än många andra branscher. Idag satsar man mer 

på branscher som inte kräver lika mycket kapital. 

5.4.3.2 SÖKANDE EFTER POTENTIELLA INVESTERINGSALTERNATIV 
På frågan om hur sökandet efter investeringsalternativ fungerar svarar Samuelsson: ”Vi 

är aktiva. Vi har ett ständigt flöde. Vi gör som alla andra, vi är rätt restriktiva och det 

är bara en bråkdel som får finansiering.” Han säger också att de idag är mer aktiva än 

vad de var för 10 år sedan, men att det då var en hype. Samuelsson ser inte heller någon 

större förändring sedan finanskrisen, möjligtvis har kvaliteten förändrats något. 

Industrifonden har inte reformerat sitt sökande efter potentiella investeringsalternativ. 

5.4.3.3 INVESTERINGSKRITERIER 
Samuelsson säger att Industrifonden inte har någon rangordning på sina 

investeringskriterier, men att de ser till affärsplanen och produkten eller tjänsten. 

Industrifonden tittar också på företagsledningen eller entreprenören och deras förmågor. 

Samuelsson säger angående entreprenören och ledningen: Det är nästan restriktioner 

att det måste vara bra”. Det ska dessutom finnas tydliga exitmöjligheter för 

Industrifonden. Efter att ha diskuterat de olika kriterierna kommer Samuelsson fram till 

att affärsmodellen/affärsplanen ändå är viktigast. Industrifonden tittar även på 

ägarstrukturen vid en eventuell investering. Samuelsson avrundar svaret med att säga att 

venture capital till stor del handlar om att investera i en affärsplan och en ägarplan. 

Industrifonden tycker att ägarstrukturen har blivit ett viktigare kriterium idag än innan 

finanskrisen. Utvärderingsprocessen är oförändrad sedan finanskrisen. 

5.4.3.4 VÄRDERING AV BOLAG 
Industrifondens källa till information vid en värdering är enligt Samuelsson 

affärsplanen. Industrifonden använder sig sedan av en risk/reward-analys vid 

värderingen. Samuelsson fortsätter resonemanget med att beskriva att vid start-up så är 

ledningen en stor risk och vid expansion så får siffrorna en ökad risk. Vid start-up tittar 

de på ledningen och affärsmodellen medan de i expansionsfasen istället analyserar 

nyckeltal och diskonterar kassaflöden. Samuelsson menar att inga förändringar har skett 
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modellmässigt, men tror att Industrifonden blivit mer återhållsamma om det är många 

risker. Fondens avkastningskrav är också oförändrat. 

5.4.3.5 VÄRDESKAPANDE 
Industrifonden sitter alltid med i styrelsen i sina portföljbolag. De fungerar också som 

bollplank och hjälper till med sitt nätverk. Det är framförallt i samband med 

rekryteringar och styrelsesammansättningar som Industrifonden hjälper till. På frågan 

om delaktigheten beror på vilken fas Industrifonden går in i bolagen svarar Samuelsson 

att det är mer att göra desto tidigare fas portföljbolaget befinner sig i. Men Samuelsson 

anser att ”… det är bolagen som utvecklar sig, inte vi som utvecklat bolagen”. 

Samuelsson fortsätter sitt resonemang: ”Branschen blir mer och mer professionell i den 

bemärkelsen att man kanske jobbar mer som kravställare än hjälpreda”. Men han 

påpekar att det är olika mellan branscherna, ett it-bolag kanske behöver mer 

nätverkande än ett life science-bolag som följer en viss metodik med tester etcetera. 

5.4.3.6 EXIT 
Samuelsson för en diskussion kring det minskande antalet IPOs de senaste fem åren och 

att det istället blir mer industriella försäljningar. På frågan om det är IPO som ger störst 

avkastning svarar Samuelsson att om det är ett klassiskt venture capital-bolag så är det 

nog så. Sedan ställer han en retorisk fråga om venture capital bolag köper eller säljer 

bolag. Samuelsson menar att de säljer bolag och kan man sälja dem på börsen så har 

man skapat en ny kund åt nästa bolag. Han avslutar svaret med att säga att en 

fungerande börsmarknad är en förutsättning för venture capital-marknaden.  

5.4.4 AGENTTEORI OCH INFORMATIONSASYMMETRI 
 
Samuelsson ser inte agentproblemet som ett bekymmer för Industrifonden och det är 

inget de aktivt arbetar med att motverka. Han ser inte heller något större problem med 

informationsasymmetri. Han menar att entreprenören och Industrifonden ändå inte tittar 

på samma information. Det skulle dessutom vara för dyrt för Industrifonden att ta reda 

på all information om bolaget. Istället handlar det om att entreprenören kan 

kommunicera den information han har till Industrifonden. Samuelsson ser däremot ett 

annat problem: ”…de kan mycket om sin produkt och sin marknad men de är urusla på 

att beskriva varför det skulle vara en bra investering”. 

5.4.5 SYNDIKERING 
 
Industrifonden har som huvudregel att alltid syndikera, men i undantagsfall går de in 

som ensam finansiär. Då de svenska venture capital-bolagen har minskat så blir det 

istället mer syndikeringar med utländska aktörer. Samuelsson ser inte detta som enbart 

något negativt då de även får tillgång till utländska kontakter. Samuelsson konstaterar 

att Sverige är en attraktiv plats för venture capital-bolag och att det blir mer 

internationaliserat. När vi frågar om det har skett någon förändring sedan finanskrisen 

svarar Samuelsson att det finns två olika skolor inom syndikering, att man i princip 

alltid eller inte alls syndikerar, och att bolagen håller sig till sin skola. Han tror inte att 

många har bytt sida sedan kriserna. 
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5.5 EVA NORDLANDER, SAMINVEST 
 
Eva Nordlander, VD och Fund Manager, åtta års erfarenhet inom venture capital. 

5.5.1 OM BOLAGET 
 
SamInvest investerar i bolag som har sitt säte i Västernorrland och Jämtland. Sedan 

2009 placerar de sitt kapital i samtliga branscher. Innan hade de begränsningar då det 

enbart var vissa branscher som var berättigade till stöd. Förändringen beror inte på 

finans- och eurokrisen. SamInvests tyngdpunkt ska ligga på att investera i den tidiga 

expansionsfasen, men de kan även gå in i sådd och start-up faserna. 

De har en snittinvestering på ungefär tre miljoner kronor per bolag. SamInvest har under 

den senaste tiden minskat antalet investeringar, men det är inte heller en förändring som 

beror på finanskrisen utan på grund av att de börjar bli fullinvesterade i sin fond. Det 

gör att SamInvest nu fokuserar på följdinvesteringar istället för initialinvesteringar.   

5.5.2 FÖRÄNDRINGAR I VENUTRE CAPITAL-MARKNADEN 
 
Det har varit ett konstant flöde av propåer sedan 2009, då SamInvest startade sin 

nuvarande fond. Däremot menar Nordlander att mogna företag skjuter på 

investeringarna och expansionsplanerna då det är svårt på finansmarknaden. Hon 

bedömer att SamInvest har fått ett minskat antal propåer från projekt i senare faser.  

Nordlander menar att det sedan finanskrisen blivit svårare att hitta privata aktörer att 

syndikera med i de tidigare faserna. Hon menar att venture capital-bolagen nu väljer att 

investera i senare faser eller att de blir mer nischade. Rent generellt tycker Nordlander 

att det blivit större riskaversion på marknaden och motiverar det med att investerare 

som haft pengar på börsen nu har mindre kapital att investera, därav en ökad 

försiktighet. Dessutom är det nu svårt för entreprenörerna att få kapital från banker 

vilket kan medföra att det blir en ökad efterfrågan på ägarkapital, då bankerna vill ha 

mer säkerhet. 

5.5.3 INVESTERINGSPROCESSEN 

5.5.3.1 KAPITALANSKAFFNING 
SamInvest har en fond finansierad av länsstyrelsen i Jämtland och Västernorrland som 

investerat 15 miljoner var, Almi Företagspartner som skjutit in 20 miljoner och EUs 

strukturfond som investerat 50 miljoner. Inga privata investerare kan placera sitt kapital 

i fonden. 

5.5.3.2 SÖKANDE EFTER INVESTERINGSALTERNATIV 
Enligt Nordlander handlar sökandet efter investeringsalternativ om en kombination av 

att bolag söker upp SamInvest och att de via sitt nätverk av banker, revisorer och Almi 

Företagspartner tipsar dem om de kommer i kontakt med företag som är i behov av 

finansiering. Det kan också vara någon av SamInvests privata samarbetspartner som 

kontaktar dem om ett intressant projekt. Historiskt sett har förslagen kommit till 

SamInvest i större utsträckning än vad de själva sökt, de har alltså haft en förhållandevis 

passiv sökprocess. Nordlander säger att antalet sökande har minskat, men menar att det 

mest troligt inte beror på finanskrisen utan att deras fond börjar bli fullinvesterad.  
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5.5.3. INVESTERINGSKRITERIER 
SamInvest har en policy att deras investeringar ska skapa tillväxt och arbetstillfällen i 

Västernorrland och Jämtland. Det är deras uppdrag att främja näringslivsutvecklingen. 

Nordlander säger att de ser till ett antal kriterier. Det första hon tar upp är entreprenören, 

de frågar sig om entreprenören är rätt person att driva projektet eftersom SamInvest går 

in som minoritetsägare. Sedan ser de till affärsidén och om bolaget kan vara värt mer 

inom en rimlig tidsperiod, 5 till 7 år. De ser alltså till hur avkastningen kommer att vara, 

att investeringen är skalbar. För att det ska bli en tillräcklig vinst säger Nordlander att 

det krävs att marknaden är tillräckligt stor, att det finns en unicitet, det vill säga att en 

konkurrent inte kan kopiera produkten eller tjänsten. Hon förklarar att patent kan öka 

värdet och incitamenten till investering, men att det inte är avgörande för en 

kapitalplacering. Nordlander avslutar med att betona att entreprenören, skalbarheten och 

den långsiktiga konkurrensfördelen är viktigast. På följdfrågan om kriserna påverkat 

SamInvests investeringskriterier svarar Nordlander att det har skett en utveckling, men 

inget som påverkats av finans- och eurokrisen utan beror på det egna företagets mognad.  

5.5.3.4 VÄRDERING AV BOLAG 
Vid en värdering är en av de viktigaste källorna till information affärsplanen. Där kan 

SamInvest se hur mycket pengar som behövs och vad de ska användas till. Nästa källa 

är entreprenören, vid möten med denne kan SamInvest bland annat ställa frågor kring 

affärsplanen och försöker då bilda sig en uppfattning om entreprenören kan realisera sin 

plan. Vid nya projekt är det dessa källor SamInvest använder. Venture capital-bolaget 

följer nya projekt under en tid innan en eventuell investering för att se om de uppnår ett 

antal uppsatta mål och om entreprenören är trovärdig. I de fall bolaget har historik 

undersöker SamInvest avtal, ekonomiska rapporter och balansräkningar.  

Det är inte vanligt att SamInvest vid en värdering räknar fram ett värde, utan istället 

sätter entreprenören ett pris på sina aktier och försöker motivera det. I de tidiga faserna 

finns det ingen historik kring omsättning och resultat, vilket gör det svårt att beräkna ett 

värde. Istället säger Nordlander att det handlar om tillväxtplanerna eller värdet på 

eventuella patent. Hon säger att det är viktigt att både entreprenören och SamInvest är 

nöjda med värderingen då entreprenören behöver ha incitament att utveckla bolaget. 

Nordlander anser att det som en effekt av kriserna blivit klarsyntare värderingar samt att 

de privata aktörerna är tuffare och ifrågasätter värderingen. Hon menar att aktörerna på 

venture capital-marknaden före kriserna var optimistiska och godtog högre värderingar 

än vad de gör idag. 

5.5.3.5 VÄRDESKAPANDE 
SamInvest kräver alltid en styrelseplats, men platsen kan tas av en medinvesterare om 

denne innehar rätt kompetens. Alternativt letar SamInvest efter en person i sitt nätverk 

som har den erfarenhet som behövs i bolaget. Nordlander förklarar att de via styrelsen 

arbetar med att ge direktiv och föra en diskussion kring exitstrategier och ägarrelaterade 

problem. I unga företag blir det också diskussioner om följdinvesteringar och då kan 

SamInvest bidra med sitt nätverk.  

5.5.3.6 EXIT 
Exitstrategin, om det är en finansiell eller industriell köpare, beror på inom vilken 

bransch portföljbolaget verkar. Men en exitstrategi kan också vara att entreprenören ska 

köpa tillbaka SamInvests andel. Det är, enligt Nordlander, viktigt att det finns en 

exitstrategi så att venture capital-bolagets pengar kan användas till nya investeringar. 
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Det är därför av stor vikt att samtliga parter i portföljbolaget har en gemensam 

exitagenda, att investerarna och grundarna har gemensamma mål att arbeta mot.  

Hon säger att SamInvests vanligaste exitstrategi är en industriell försäljning. Det händer 

att portföljbolaget säljs tillbaka till grundarna, men avkastningen blir i dessa fall inte 

hög. IPO förekommer också, men eftersom bolag hamnar på de mindre listorna blir det 

svårt för SamInvest att sälja sina aktier varav denna strategi inte står som nummer ett.   

5.5.4 AGENTTEORI OCH INFORMATIONSASSYMMETRI 
 
Enligt Nordlander kan agentproblemen förekomma. Det är något som kan uppstå om 

entreprenören vill ha finansiering men inte är villig att släppa ifrån sig makten. För att 

minska problemet är det viktigt att lära känna varandra inför investeringar så att det är 

rätt kemi mellan entreprenör och investerare. För att minska agentproblem som kan 

uppstå under tiden sätter SamInvest tillsammans med de andra parterna upp ett 

ägardirektiv där de beskriver att exit bor ske inom en viss tid och vilken typ av köpare 

man riktar sig mot. För att ha uppnått ett specifikt värde vid exit säger Nordlander att de 

sätter upp mål att sträva mot.  

Nordlander ser inget problem med informationsassymmetri då investeringen bygger på 

att entreprenören ska kunna den verksamhet denne driver. Men för att minska eventuell 

asymmetri kan SamInvest komma överens med entreprenören om rapporteringsrutiner, 

till exempel kvartalsvis följa nyckeltalen för att få kontroll över utvecklingen. 

Nordlander anser att uppföljningen har ökat sedan finanskrisen.  

5.5.5 SYNDIKERING 
 
SamInvest syndikerar alltid. Nordlander menar att den privata sidan av venture capital-

marknaden har blivit mer öppen för att syndikera. ”Man tycker det är en bra modell att 

vara flera som går in i en investering samtidigt, både för kontaktnät och att man har 

mer muskler att bidra med till bolaget. Minska risk helt enkelt”. 

5.6 PATRIC STAFSHEDE, UMINOVA INVEST 
 
Patric Stafshede, VD, fyra års erfarenhet inom venture capital. 

5.6.1 OM BOLAGET 
 
Uminova investerar inom områden som håller en hög nivå vad gäller kunskapstäthet, 

det vill säga medtech, ict och materialteknik. De är också begränsade till Umeå 

universitets geografiska intresseområde, det vill säga Västerbotten och en bit söderut. 

För att de ska investera måste det finnas patent eller andra it-rättigheter som Uminova 

tror kan skyddas. Inga förändringar i vilka branscher Uminova investerar i är 

förknippade med kriserna. Enligt Stafshede investerar Uminova endast i företag som 

befinner sig i en tidig såddfas och så såg det ut även innan finanskrisen. 

Däremot har beloppen Uminova investerar i portföljbolagen förändrats. Tidigare hade 

de en exithorisont på tre till fem år men då Uminova investerar i tidig fas har det varit 

svårt att göra exit. Istället har de kvar investeringarna i portföljbolagen vilket medför att 

Uminova måste skjuta till mer kapital genom följdinvesteringar. De initiala 

investeringarna har däremot inte förändrats. 
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5.6.2 FÖRÄNDRINGAR INOM VENTURE CAPITAL-MARKNADEN 
 
Stafshede tror att det har satsats allt mindre pengar i de tidiga faserna sedan finanskrisen 

startade. Men han har sett att det börjar bli en återhämtning framför allt hos fonder som 

investerar i management-buyout och expansionsfasen. Stafshede ser också att det finns 

en förskjutning mot it då det ger snabbare förverkligande av nya produkter och en 

smidigare exitprocess. Stafshede tror den här trenden kan leda till en utarmning av 

medtech och life science inom en snar framtid då det inte kommer att finnas pengar till 

patent av forskningsresultat vilket leder till att många projekt då kommer att försvinna. 

Idag får inte Uminova in lika många propåer som förut. Stafshede säger att det har att 

göra med att Uminova har det svårare att själva skaffa kapital nuförtiden. Bolagen är, 

enligt Stafshede, medvetna om att de måste kommit längre i sin process för att kunna få 

finansiering nu jämfört med tiden innan finanskrisen.  

5.6.3 INVESTERINGSPROCESSEN 

5.6.3.1 KAPITALANSKAFFNING 
Uminova har ett antal offentliga och någon privat ägare. Det är dessa ägare som placerat 

en del av sina pengar i Uminovas grundkapital. Ägarna kommer också att ordna med 

den fortsatta kapitalanskaffningen. Inga förändringar har skett sedan finanskrisen. 

Däremot blir kapitalanskaffningen lidande då det blivit svårare för Uminova att bevisa 

att de har en affärsmodell som fungerar. Eftersom exitprocessen tar längre tid kan de 

inte bevisa att Uminova har en modell som fungerar. 

5.6.3.2 SÖKANDE EFTER POTENTIELLA INVESTERINGSALTERNATIV 
Stafshede säger att Uminova före kriserna var aktiva och letade flitigt efter nya projekt, 

men numera har de dragit sig tillbaka och är mer selektiva i de bolag de väljer att titta 

på. Anledningen är att det tar längre tid att utveckla portföljbolagen till en nivå som är 

intressant för andra aktörer. Det har gjort att Uminova måste ha kvar portföljbolagen 

under en längre tid och kan därmed inte ta in lika många bolag som de gjorde förut. De 

satsar därför på ett mindre antal bolag nu jämfört med tiden innan kriserna startade. 

5.6.3.3 INVESTERINGSKRITERIER 
Det första investeringskriteriet är tillväxtpotentialen, då tittar riskkapitalbolaget på 

marknadens storlek om tio år. Tillväxtpotentialen är framförallt något de använder när 

de utvärderar läkemedel och materialteknik. Uminova utvärderar då om det kommer att 

finnas en tillräckligt stor marknad för produkten. Stafshede menar att eftersom de går in 

i en så tidig fas är det svårt att evaluera om det är ett bra team som styr och arbetar i 

bolaget och att de verkligen lyckas få fram en produkt som marknaden vill ha. Det andra 

investeringskriteriet är marknadsacceptans, att det redan finns kunder. Men eftersom 

Uminova satsar på såddbolag är det svårt att visa på acceptans hos marknaden. Det här 

är det kriteriet som de helst vill se uppfyllt. Det tredje kriteriet är teamet och huruvida 

de kommer att klara av att driva företaget. Det sista kriteriet Stafshede nämner är att det 

potentiella portföljbolaget måste matcha Uminovas kompetens så att de kan komplettera 

och hjälpa till att styra bolaget. Deras investeringskriterier och vilken rangordning de 

följer har inte påverkats av finanskrisen. 

5.6.3.4 VÄRDERING AV BOLAG 
Vid en värdering av ett bolag använder sig Uminova av en jämförande analys med 

liknande företag som de eller andra riskkapitalbolag investerat i. Stafshede säger att det 

inte är någon idé att ställa upp modeller då det i alla proformaanalyser krävs antaganden 
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vilket gör värderingen osäker. Istället ser Uminova till hur mycket pengar projektet 

behöver för att uppnå målen, hur resan dit ser ut, hur strukturen under vägen ska se ut så 

att entreprenören och ägaren är engagerad genom hela processen samt att Uminovas 

värdering blir rimlig och att andra bolag kommer att vilja gå in i ett senare skede.   

5.6.3.5 VÄRDESKAPANDE 
Värdeskapandeprocessen varierar mellan de olika bolagen. De tar en styrelseplats men 

har också aktivt kundkontakter, letar kompetens som kan vidga bolagets nätverk, 

utvecklar strategier med mera. Stafshede menar att de är aktiva under hela innehavet, 

men ju längre in i processen portföljbolaget kommer desto mer aktiva bli Uminova. 

Anledningen är att det i början handlar om att ta fram en produkt och i den processen är 

inte Uminova lika aktiva eftersom kunskapen saknas. Men när portföljbolaget ska ut på 

marknaden och träffa kunder hjälper Uminova till. 

5.6.3.6 EXIT 
Avyttringen av bolag har, enligt Stafshede, förändrats. Tidigare fanns det bolag som tog 

över Uminovas portföljbolag i ett tidigt skede. Idag finns inte den marknaden kvar. Han 

säger att Uminova nu är beroende av industriella avyttringar istället för exit i finansiella 

faser. Uminova och entreprenören säljer oftast sina delar till en tredje part. Det är 

mycket sällsynt att Uminova gör en IPO, hittills har det bara hänt en gång, och det är i 

dagsläget inte aktuellt att göra fler.  

5.6.4 AGENTTEORI OCH INFORMATIONSASYMMETRI  
 
Stafshede menar att det helt klart finns problem mellan agenten och principalen samt 

med informationsasymmetrin. För att minska problemen med informationsasymmetri 

låter alltid Uminova göra en oberoende due diligence. Stafshede förklarar att de sedan 

”…själva pratar med potentiella kunder eller existerade kunder för att få en känsla hur 

vi ska väga den information som finns”. Han menar att dessa problem alltid har funnits 

och inga förändringar har skett sedan kriserna.  

5.6.5 SYNDIKERING 
 
Uminova letar hela tiden efter framtida syndikeringspartners. När de går in i en 

investering finns det redan funderingar på vilka Uminova kan syndikera med i nästa 

steg. Om Uminova inte tror att det finns någon aktör som är villig att delfinansiera 

projektet investerar de inte. Men de behöver inte ha en förpliktelse från en 

syndikeringspartner innan de investerar.  

Enligt Stafshede arbetar de nu mer aktivt med syndikering än innan finanskrisen. Han 

säger att Uminova tidigare tog för givet att vad de än satsade på skulle det finna 

syndikeringspartners bara de gjorde projektet tillräckligt intressant. Numera planerar de 

innan investeringen vilka aktörer som kan vara intresserade då det finns färre att 

samarbeta med.  
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5.7 MIKAEL KARLSSON, ALMI INVEST 
 
Mikael Karlsson, Fund Manager, 14 års erfarenhet inom venture capital. 

5.7.1 OM BOLAGET 
 
Almi Invest startade sin verksamhet 2009 på initiativ av Almi Företagspartner AB. 

Karlsson beskriver att de är en offentlig aktör och därav byggt upp verksamheten så att 

de ska vara branschneutrala vilket leder till att de är öppna för investeringar i alla 

branscher. Vad gäller faser så investerar de inom sådd, start-up och tidig expansion men 

med en tyngdpunkt på de tidiga delarna. Han säger att det inte skett någon förändring 

vad gäller branschfokus eller i vilka investeringsfaser de går in i sedan de startade 2009. 

Även de belopp de investerar i portföljbolagen är detsamma och den initiala 

investeringen ligger mellan 2-4 miljoner kronor.  

5.7.2 FÖRÄNDRINGAR INOM VENTURE CAPITAL-MARKNADEN 
 
Karlsson beskriver att det skett en stor förändring av venture capital-marknaden de 

senaste tio åren: ”Efter it-bubblan så blev det ju en enorm utslagning. Sedan fanns det 

ändå en viss återhämtning och sedan kom finanskrisen. Volymerna gick åter igen ner i 

källaren”. Han säger att marknaden fortfarande inte återhämtat sig och att senaste åter 

av kriser gjort att marknaden är i en negativ spiral. Han säger även att de som i stor grad 

påverkas är entreprenörerna eftersom det finns färre aktiva investerare, både 

institutionella och privata.  

Karlsson beskriver att det var väldigt många bolag som sökte investering det första året 

men att det nu normaliserat sig. Han har dock svårt att svara på vad anledningen kunnat 

vara men att det var en svår period för bolagen samtidigt som han spekulerar i att många 

bolag kanske väntade på att Almi Invest skulle starta sin verksamhet.  

5.7.3 INVESTERINGSPROCESSEN 

5.7.3.1 KAPITALANSKAFFNING 
Almi Invest är till 100 procent finansierat av offentliga pengar. 50 procent kommer från 

EU, 25 procent kommer från moderbolaget Almi och de sista 25 procenten kommer från 

regionala aktörer. Karlsson förklarar att det inte finns något privat kapital i fonden 

eftersom det skulle skapa intressekonflikter. Privat kapital vill vinstmaximera men han 

säger att Almi Invest även har ett annat uppdrag, vilket är att skapa tillväxt i bolag i 

Sverige. Han påpekar dock att det fortfarande ska göras affärsmässigt och 

professionellt.  

5.7.3.2 SÖKANDE EFTER POTENTIELLA INVESTERINGSALTERNATIV 
Största delen av Almi Invest sökande efter potentiella investeringsalternativ sker via 

passivt sökande. Karlsson säger att nummer ett är att de blir uppsökta av entreprenörer 

och att nummer två är att entreprenörerna kommer via Almi Företagspartner som 

skickar vidare bolag som är i kontakt med dem.  Han säger även att de försöker vara ute 

och synas i sammanhang där bolag i deras målgrupp finns. Träffa banker och andra 

venture capital-bolag är också en del i arbetet kring att finna investeringsalternativ då 

det skapar möjligheten att dessa ska kunna skicka bolag som behöver kapital till Almi 

Invest.  
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På frågan om deras arbete kring detta förändrats sedan de startade svarar Karlsson att 

det i början var mitt under finanskrisen och att många bolag då letade finansiärer vilket 

gjorde att många förslag kom till dem, men att det nu normaliserats en aning och att de 

behöver vara lite mer proaktiva och själva vara ute och söka alternativ. Han säger att en 

viktig del idag är att skapa olika events för att kunna träffa intressant företag. 

5.7.3.3 INVESTERINGSKRITERIER 
Karlsson säger att det viktigaste kriteriet som de tittar på vid en eventuell investering är 

teamet och förklarar det med att det är individerna som i slutändan ska göra jobbet. Han 

säger även att teamet måste vara flexibelt för att kunna klara den resa som bolaget gör 

innan det blivit stort och framgångsrikt. På andra plats kommer marknaden och det 

beskriver han som att det alltid måste finnas en tillräckligt stor och mogen marknad som 

vill ta till sig produkten eller tjänsten. Sedan tittar även Almi Invest på produkten eller 

tjänsten så att den håller tillräckligt hög nivå.  

När vi frågar honom om ordningen alltid sätt ut så svarar Karlsson, och refererar till den 

mångåriga erfarenhet han har inom marknaden: ” Kruxet är att år från år så växer ändå 

teamet uppåt. Jag tycker ändå att för 10 år sedan så var det vänt på det här. Då var det 

mycket fokus på produkten och tekniken, att man hade någonting coolt som gick att 

patentera. Det har skiftat”. Han tror dock inte att det beror på finanskrisen utan att mer 

har att göra med den globala konkurrensen och att det behövs ett team som är flexibelt 

och kan parera för förändringar. 

5.7.3.4 VÄRDERING AV BOLAG 
Karlsson beskriver det som att de är rätt naiva när det gäller informationen kring bolaget 

och litar till stor del vad bolaget i fråga säger. Utöver det gör de en egen 

marknadsresearch där han säger att de pratar med Almi Företagspartner som ofta har 

haft kontakt med det specifika bolaget sedan tidigare i någon form. Där får de veta hur 

bolaget skött sig tidigare och vad de levererat och inte levererat.  

På frågan vilka värderingsmodeller de använder sig av svarar Karlsson att det är väldigt 

ovetenskapligt i och med att de investerar i så tidiga faser, det finns helt inga modeller 

att applicera. Han säger att kunskapen de har sedan tidigare och att de dagligen är ute 

och träffar bolag och får alternativ presenterade för sig gör att de får en bra uppfattning 

om priset på pengar. Detta säger han bidrar till att de vet om marknadspriset och kan 

justera värderingarna efter det. Vad de möjligen kan göra är att titta på vissa nyckeltal 

samt göra en exitvärdering där de undersöker vad bolaget kan vara värt i framtiden och 

utifrån det uppskatta ett nuvärde. Vad gäller förändringar i hur de arbetar kring 

värdering av bolag säger Karlsson att det sett likadant ut hela tiden.  

5.7.3.5 VÄRDESKAPANDE 
Karlsson säger att de alltid investerar tillsammans med en privat investeringspartner och 

att Almi Invests roll därför varierar beroende på vilken roll deras partner tar. Han 

förklarar att de inte har en fast modell som till exempel säger att de alltid tar en 

styrelseplats utan de försöker finna en lösning som passar det specifika bolaget och 

professionalisera saker i bolagets helhet. Han säger att det handlar om att 

professionalisera styrelsen och få den på plats, se över ledningen samt titta på strategier 

och planer så att bolagets byggs från grunden. Karlsson beskriver en viktig del i att få 

ordning på rollföredelningen mellan den operativa nivån, styrelsenivån och ägarnivån. 

När det kommer till den informella rollen bidrar Almi Invest med sitt nätverk för att 

finna lösningar till portföljbolaget. 
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När vi frågar om deras sätt att jobba med bolagen beror på i vilken fas bolagen befinner 

sig i svarar Karlsson att det mestadels beror på medfinansiären och dennes roll, men att 

bolag i senare faser ofta har mer på plats och att Almis roll då blir mer passiv. 

5.7.3.6 EXIT 
Almi Invest följer inte en aggressiv exitstrategi utan har ett syfte att skapa tillväxtbolag. 

Karlsson förklarar det med att de har ett behov av att återinvestera deras pengar i nya 

projekt och vill därför inte sitta fast i en investering för länge, men poängterar att de 

självklart tar till vara på exitmöjligheten och att den ska vara affärsmässig. Trots att de 

endast varit verksamma sedan 2009 har de hunnit göra fem stycken exits, två konkurser 

och tre industriella försäljningar. Av de tre försäljningar bestod två av hela bolaget 

medan det i tredje fallet var så att entreprenören behöll sin del. Karlsson säger att 

industriella försäljningar känns som den vanligaste vägen att gå idag. 

5.7.4 AGENTTEORI OCH INFORMATIONSASYMMETRI 
 
Vad gäller de agentproblem som kan uppstå säger Karlsson att de absolut förekommer 

men att Almi Invest arbetar med att minska dem. Karlsson säger att de upprättar två 

stycken omfattande avtal, investeringsavtal och aktieägaravtal, där bland annat 

beslutsparametrarna finns. Utöver det tar de fram en gemensam ägaragenda för dem 

själva, syndikeringspartnern och de befintliga ägarna, där frågor rörande framtiden 

diskuteras. Han påpekar dock att detta skall vara ett levande dokument som inte alltid 

behöver efterströvas beroende på vilka förutsättningar som finns under innehavet men 

att det är väldigt viktigt att diskutera vid den initiala investeringen. Karlsson avslutar 

med att säga att det är en komplex fråga som är väldigt viktig att ta i beaktande så att 

alla parter är på samma nivå.  

När det kommer till informationsasymmetrin arbetar inte Almi Invest aktivt för att 

minska den mer än att det i aktieägaravtalet står att de har rätt att ta del av all 

information kring portföljbolaget. Han säger att det även är viktigt att hålla en dialog 

med ledningen i bolaget för att på så sätt få ta del av informationen. Han anser inte att 

problemen med agentteorin och informationsasymmetrin förändrats något under de 

senaste åren av kriser. 

5.7.5 SYNDIKERING 
 
Almi Invest har som ett krav att syndikera med en privat partner och får endast investera 

50 procent av total finansiering. Karlsson beskriver anledningen till att då de är 

finansierade med offentliga pengar så säkerställs de marknadsmässiga villkoren med att 

de saminvesterar med privata aktörer. Av de privata syndikeringspartnerna är ungefär 

två tredjedelar affärsänglar och de övriga privata riskkapitalbolag.  

När vi ställer frågan huruvida det skett någon förändring i vilka partners de samarbetar 

med svarar Karlsson: ” Skulle vi funnits 2007-2008, och 2006 kanske, så skulle vi nog 

investerat mer tillsammans med riskkapitalbolag som ju mer eller mindre försvann 

2008-2009. Så nu är det absolut tyngdpunkt på affärsänglar”.  
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5.8 STAFFAN LINDSTRAND, HEALTHCAP 
 
Staffan Lindstrand, Partner, 16 års erfarenhet inom venture capital. 

5.8.1 OM BOLAGET 
 
HealthCap har sedan starten 1996 investerat i över 90 bolag. En stor del av dessa, 35 

stycken, har varit inom start-up fasen. Sedan starten har det investerade kapitalet i 

HealthCaps samtliga fonder överstigit 900 miljoner euro. De investerar endast i företag 

inom life science. Enligt Lindstrand har inga förändringar skett sedan finanskrisen 

gällande i vilken bransch de investerar i. 

5.8.2 FÖRÄNDRINGAR I VENTURE CAPITAL-MARKNADEN 
 
Lindstrand menar att finans- och eurokrisen inte har påverkat venture capital-

marknaden: ”Jag ser noll, noll koppling till någon finans- och europakris”. Han menar 

att marknaden istället har minskat sedan år 2000. Efteråt har det istället varit toppar då 

det skyfflats in kapital i sektorn. Använder man de topparna som referenspunkt har det 

varit stora minskningar. En annan anledning, enligt Lindstrand, är fonderna som 

startades under den tiden. Startades en fond 2001 lever den upp till tio år. Men efter fem 

år måste nästa fond startas, märker venture capital-bolaget då att det inte kommer att 

fungera avvecklar man istället det man har. Lindstrand avslutar svaret med att säga 

”Den goda nyheten är att: nej, kriserna har inte slagit speciellt hårt mot sektorn. Det är 

fortfarande lika svårt”. 

5.8.3 INVESTERINGSPROCESSEN 

5.8.3.1 KAPITALANSKAFFNING 
HealthCaps kapitalanskaffning utgår från att de startar fonder som sedan investerar 

kapital i portföljbolagen. Pengarna som placeras i fonderna är i första hand från 

utländska institutionella investerare. Lindstrand menar att det blivit svårare att skaffa 

kapital till fonderna och att en anledning till detta är att venture capital-industrin, globalt 

sett, inte har gett den avkastning som den gav förut. Det drar då ner totalallokeringen till 

den globala sektorn, vilket betyder att antalet som placerar sitt kapital inom venture 

capital har minskat. Men Lindstrand har svårt att se ett samband mellan att det blivit 

svårare att skaffa kapital och kriserna.  

5.8.3.2 SÖKANDE EFTER INVESTERINGSALTERNATIV 
Många företag skickar sina propåer till HealthCap, som har hela världen som marknad. 

De önskar att de han söka ännu mer aktivt efter sina investeringar än vad de gör idag, 

men att det inte finns tid för det.  

5.8.3.3 INVESTERINGSKRITERIER 
På HealthCap är ett av investeringskriterierna som används en strategi där de ser till hur 

mycket risk som finns i bolaget. Marknadsstorlek, exitmöjligheter, kommersiell strategi 

är några andra investeringskriterier de nyttjar för att få en bild av företaget. Men om de 

blir kontaktade av en framgångsrik entreprenör, med flera lyckade företag bakom sig, är 

det naturligtvis positivt. Men det är enligt Lindstrand svårt att värdera kriterierna. Det 

finns även kriterier som inte direkt har med bolaget att göra, exempelvis beror det på att 

bolaget måste passa in i HealthCaps portfölj, vilket ägarinflytande de får, vilka 

medinvesterarna är och hur gamla deras fonder är.  
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5.8.3.4 VÄRDERING AV BOLAG 
Enligt Lindstrand försöker HealthCap vid en värdering skapa sig en uppfattning om hur 

stor marknaden för produkten är och vad exitvärdet kan vara genom 

kassaflödesvärderingar eller jämförelse med multiplar. Han säger dock att det i 

slutändan mycket handlar om en förhandling med entreprenören. Lindstrand säger också 

att man inte kan använda sig av jämförande modeller på företag som verkar inom 

forskning och utveckling då dessa företag skiljer sig så pass mycket mellan varandra. 

HealthCap har över tiden blivit mindre riskbenägna. Det beror på att den svala 

efterfrågan på börsen idag jämfört med för tio år sedan. Här ser Lindstrand möjligtvis en 

koppling till finans- och eurokrisen. 

5.8.3.5 VÄRDESKAPANDE 
”Vi anser oss vara inflytelserika minoritetsinvesterare” svarar Lindstrand på frågan om 

hur de skapar värde i portföljbolagen. Han menar att HealthCap är inflytelserika via sitt 

styrelsearbete, där de fokuserar på strategiformulering, finansiering och rekrytering. 

Den informella rollen antar de genom att bistå med deras nätverk för att kunna 

sammanföra portföljbolaget med rätt kompetens. Lindstrand säger även att de är lika 

aktiva under hela innehavet i portföljbolaget. 

5.8.3.6 EXIT 
Då börsmarknaderna svalnat och efterfrågan minskat dominerar nu idén om att sälja 

företagen till någon annan aktör, en industriell försäljning. Lindstrand menar dock att 

det inte ger en bättre avkastning att sälja ett företag på börsen utan syftet med en 

börsnotering är istället att göra en kapitalanskaffning. HealthCap äger sedan aktierna ett 

tag efter introduktionen på börsen i förhoppning att aktiepriset ska stiga. Ytterligare en 

fördel med börsintroduktioner är att man kan göra den typen av exit tidigare. Han säger 

att företaget startar i samma läge men att det är osannolikt att de skulle kunna göra en 

börsintroduktion vid samma tidpunkt som de kunde ha gjort en försäljning av hela 

portföljbolaget.  

Innan vi avslutar frågan säger Lindstrand att ”… exitmarknaden inte riktigt finns i 

samma grad längre”. Han menar dock att ruschbanan började redan vid år 2000 och 

anser att kriserna inte har bidragit till någon förändring. 

5.8.4 AGENTTEORI OCH INFORMATIONSASSYMMETRI 
 
Lindstrand säger att agentproblemen kan uppstå, men upplever att de blivit mindre över 

tiden och att en anledning kan vara att de investerar i senare faser nu. Han berättar att de 

investerar i senare skeden på grund av att priset på bolag som befinner sig i en senare 

fas har minskat. Orsaken till prisminskningen är, enligt Lindstrand, it-bubblan. Innan 

bubblan sprack fanns det ett stort inflöde av kapital och priserna steg, men när bubblan 

sedan sprack ändrade sig flödena och priset sjönk. 

På frågan om hur han tror det kommer påverka marknaden när det är svårare för bolag i 

tidiga faser att få kapital svarar han att de bästa bolagen alltid kommer att klara sig. När 

det sedan blir högkonjunktur kommer även medelbra bolag att få finansiering, men de 

får det svårare vid en ekonomisk regression. Lindstrand säger att det viktiga är att de 

riktigt bra bolagen överlever.  

Informationsasymmetri är ingenting Lindstrand upplever vara ett problem och motiverar 

det med att HealthCap som utomstående har en ofärgad syn på allting. Entreprenören 
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och de inom företaget har istället en optimistisk och hoppfull syn på sitt företag. 

Skillnaden i förväntningarna av företaget är inte heller något Lindstrand ser som ett 

problem utan mer en källa till diskussion. Han kan däremot se ett potentiellt problem 

med att entreprenören vet vilka problem och defekter bolaget har med kontrakt etcetera. 

Men för att motverka detta genomför HealthCap due diligence, en del inom business 

och en del inom legal fiscal: ”Man går då in och tittar på allt i företaget; patent, 

anställningsvillkor, kontrakt med mera. Finns det några problem kommer de fram vid 

due diligencen”. 

5.8.5 SYNDIKERING 
 
HealthCap syndikerar i princip alltid. Ingen förändring har skett sedan finanskrisen. 

5.9 FREDRIK OWESON, SCOPE 
 
Fredrik Oweson, Partner, över 20 års erfarenhet inom venture capital.  

5.9.1 OM BOLAGET 
 
Scope har ingen specifik branschfokus, men investerar i branscher med stor skalbarhet 

vilket leder till att de inte investerar i till exempel: verkstadsindustrin, fastigheter, 

läkemedel och infrastuktur. Scope investerar i företag som befinner sig i 

expansionsfasen, Oweson förklarar det som att bolagen ska ha omsättning och vara 

kommersiellt validerade i riktiga avtal. På frågan om det skett någon förändring vad 

gäller branschfokus och faser svarar Oweson att det är detsamma men att de idag ställer 

högre krav på det kommersiella eftersom time to scale är längre idag än för tio år sedan. 

Han säger även att beloppen de investerat blivit högre eftersom de som ägare behöver ta 

ett större ansvar än tidigare.  

5.9.2 FÖRÄNDRINGAR INOM VENTURE CAPITAL-MARKNADEN 
 
Oweson säger att venture capital-marknaden i Sverige har krympt ihop till ett väldigt 

litet antal investerare och att de som finns kvar har behövt söka sig till senare faser för 

att upprätthålla sina investeringsmandat. Han syftar då till att detta är ett krav för att 

även fortsättningsvis kunna få tillgång till de institutionella pengarna. Att det är de 

tidiga faserna som blivit lidande förklarar Oweson: ”Delvis för att det är dålig 

performance och otroligt illa skött för 10-15 år sedan så det har inte skapat någon 

avkastning, men det är även högre risk idag och ett annat sätt att göra affärer”.  

Antalet bolag som söker investering hos Scope är detsamma som innan finanskrisen, 

men kompositionen av dessa 250-300 bolagen är annorlunda. Enligt Oweson är det fler 

mogna företag som söker kapital än innan finanskrisen och förklarar det genom att det 

är svårare för oprövade affärsidéer att få pengar, vilket gör att dessa inte ens kommer ut 

och ställer frågan till riskkapitalbolagen.  

5.9.3 INVESTERINGSPROCESSEN 

5.9.3.1 KAPITALANSKAFFNING 
Scopes kapitalanskaffning sker från institutioner såsom pensionsbolag, pensionsfonder 

och försäkringsbolag. Han säger att det är den typen av institutioner som kan ha en 

långsiktighet i sina investeringar som överstiger tio år.  
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5.9.3.2 SÖKANDE EFTER POTENTIELLA INVESTERINGSALTERNATIV 
När det gäller Scopes sökande efter potentiella investeringsalternativ säger Oweson att 

de har en speciell strategi som han benämner som partnerstrategi. Den innebär att de är i 

kontakt med bolag under flera år och när bolagen är redo så ingår de partnerskap och 

själva investeringen äger rum. Han säger att det är en kombination av denna strategi och 

att förslagen kommer till dem. Denna process har inte förändrats. 

5.9.3.3 INVESTERINGSKRITERIER 
De kriterier som Scope använder sig av är att portföljbolaget måste ha sin verksamhet i 

Norden, att de måste vara av en viss storlek samt ha en viss skalbarhet som innebär att 

bolagen ska ha potential att öka sin omsättning med fyra till fem gånger. Sedan säger 

Oweson att de måste vara bekväma med de risker som innefattar en viss investering och 

veta hur de ska hantera dem. Han fortsätter med att säga att produkten och tjänsten 

också är av stor betydelse eftersom de ska ha förutsättningar att finnas på alla 

marknader i Norden. Scope ser även personerna bakom bolaget som en viktig faktor, 

men Oweson förklarar att de oftast byter ut ledningen eller delar av den för att teamet 

ska passa den profil som krävs för att bolaget ska bli framgångsrikt. Vilka kriterier de 

använder och hur de utvärderar bolagen har inte förändrats sedan finanskrisen startade. 

5.9.3.4 VÄRDERING AV BOLAG 
Scope använder sig av olika informationskällor vid värdering av bolag beroende på 

vilket case och vilken bransch det handlar om.  När vi ställer frågan om vilka modeller 

de använder svarar Oweson: ”Värdering är inte en vetenskap, det är en konstart. Man 

måste anpassa det till varje case. Modeller är bra att hålla sig i men det ger inte 

sanningen på något sätt”. Han säger att de använder diskonteringsformler och 

jämförande multiplar men att det viktigaste är att man gör en analys av marknaden och 

tittar på konkurrensfördelar. Den slutgiltiga värderingen handlar mycket om förhandling 

mellan entreprenören och riskkapitalbolaget för att komma överrens om priset. 

Värderingsprocessen och de avkastningskrav de använder har inte påverkats av kriserna.  

5.9.3.5 VÄRDESKAPANDE 
Scope tar alltid en formell roll i form av styrelseplats och ser till att de har kontrollen 

över vem som sitter i ledningen för portföljbolaget. De är väldigt aktiva i uppföljningen 

av portföljbolagets strategiska plan men går aldrig in och tar ett operativt ansvar. Sedan 

agerar de även som bollplank till styrelsen och bidrar med sitt kontaktnät. Oweson 

förklarar att det i början av ett innehav brukar vara stökigt i bolagen eftersom det ska in 

en ny corporate governance struktur och en ny ledning ska tillsättas. Allteftersom blir 

bolagen dock mer autonoma och klarar sig på egen hand.  

5.9.3.6 EXIT 
Den strategi som Scope använder sig av är industriella försäljningar. Oweson säger att 

det är viktigt att tidigt bestämma sig för vilken köpargrupp som är aktuell vid avyttring 

eftersom det är en process som tar ett par år att genomföra från första kontakt tills att 

försäljningen är klar. Deras strategi har inte förändrats något. Att gå via en 

börsintroduktion ser Oweson som en plan C eller D eftersom han anser att börsen slutat 

vara en källa för riskkapital utan fungerar mer som en växlingsplats där det krävs 

väldigt mycket av bolagen rent informationsmässigt.   
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5.9.4 AGENTTEORI OCH INFORMATIONSASYMMETRI 
 
Agentproblemet beskriver Oweson som en väldigt central del i hela deras verksamhet 

och att förhandlingar gällande relationerna i en investering där riktlinjer för vem som 

bestämmer vad, när och hur görs redan i början. Dessa punkter kontrollerar Scope via 

ett aktieägaravtal för att kunna falla tillbaka på ett dokument om meningsskiljaktigheter 

uppstår under innehavet.  

Vad gäller informationsasymmetrin svara Oweson: ”Det är inte ett problem, det är en 

omständighet och något man behöver hantera”. Han säger också att det är något som är 

viktigt att hantera initialt för att skapa en bra relation så informationsutbyte kan ske. 

Han fortsätter med att förklara att en stor del av deras arbete handlar om att hantera 

dessa två delar för att kunna flytta bolaget från en entreprenöriell bolagsstyrning till ett 

institutionellt där ledning upprättar kontrollsystem samt delegerar ansvar och inte 

uppgifter. För att bolagen ska bli redo att ingå i en industriell koncern så krävs det att 

denna förändring sker.   

5.9.5 SYNDIKERING 
 
Att syndikera vid den initiala investeringen är något som Scope gjort tidigare men inte 

längre. De vill vara den största investeraren med kontroll över portföljbolaget för att 

under den första tiden kunna forma bolaget. Vid ett senare skede kan de dock 

saminvestera med både affärsänglar och andra riskkapitalbolag. Oweson tycker att 

syndikering mellan riskkapitalister är fel sätt att arbeta eftersom han anser att det 

handlar om att ta mer ansvar och inte mindre. När vi frågar honom om syndikering är ett 

sätt att minska risken svarar Oweson: ”Men då utgår man ifrån att det bara är pengar 

som bolagen behöver, men det är inte så. Utan det de här bolagen behöver, visst de 

behöver pengar, men det viktigaste för dem är ledningserfarenhet”. Han utvecklar det 

genom att säga att en entreprenör inte vet hur denne ska göra för att förflytta sig till en 

institutionell struktur eftersom de aldrig varit i den situationen, därför behövs erfarenhet 

från riskkapitalisternas sida. 

5.10 STAFFAN INGEBORN, INNOVATIONSKAPITAL 
 
Staffan Ingeborn, VD & Partner, 19 års erfarenhet inom venture capital. 

5.10.1 OM BOLAGET 
 
Innovationskapital har sedan starten 1994 investerat i över 70 bolag inom främst ict, 

medtech och life science. Det händer att de även investerar inom cleantech. De 

investerar i bolag som finns i start-up- eller expansionsfasen. Inga förändringar har skett 

vad gäller branschfokus eller val av investeringsfas på grund av finans- och eurokrisen. 

Beloppen som investerats är också oförändrad. 

5.10.2 FÖRÄNDRINGAR I VENTURE CAPITAL-MARKNADEN 
 
Ingeborn anser att venture capital-marknaden har förändrats väsentligt sedan kriserna. 

Han menar att det är en krympande marknad där antalet investeringar i de tidigare 

faserna nu nått kritiska nivåer, det behövs mer kapital och fler aktörer för att venture 

capital-marknaden ska fungera. Ingeborn säger att det exempelvis inom healthcare 

enbart finns tre venture capital-bolag, vilket är för lite. Samma sak är det inom it, även 

om han tycker att situationen i den branschen är ljusare. Om antalet venture capital-
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bolag och kapitalet på marknaden minskar är det färre entreprenörer som får 

investering. Innovationskapital har också observerat en minskning i antalet bolag som 

söker investering sedan finanskrisen.   

5.10.3 INVESTERINGSPROCESSEN 

5.10.3.1 KAPITALANSKAFFNING 
Innovationskapital har inte startat någon fond sedan 2006. De har alltså inte stött på 

några problem med kapitalanskaffningen på grund av kriserna.  

5.10.3.2 SÖKANDE EFTER INVESTERINGSALTERNATIV 
De använder sig av både aktivt och passivt sökande för att finna eventuella 

portföljbolag. Ingeborn förtydligar att det är av stor vikt att aktivt söka efter bolag. Det 

handlar trots allt om att hitta erbjudanden där Innovationskapital är ensamma istället för 

att få dem via mellanhänder. Ingeborn menar att antalet investeringsförslag som 

kommer in till Innovationskapital har minskat de senaste 10 till 12 åren.  

5.10.3.3 INVESTERINGSKRITERIER 
Ingeborn nämner två viktiga investeringskriterier. Det första är ” unika företag med 

unika idéer med stor potential där det finns förutsättningar till höga bottenmarginaler 

så att om man lyckas kan tjäna stora pengar”. Det andra kriteriet han berör är 

ledningen och entreprenören. Han menar att personerna bakom det eventuella 

portföljbolaget är av stor vikt vid en investering. 

5.10.3.4 VÄRDERING AV BOLAG 
Innovationskapital lägger stor vikt vid informationen som ges av affärsplanen och 

jämför den med hur liknande bolag på marknaden värderas. Vad gäller värderingen 

säger Ingeborn att de använder prismultiplar, kassaflödesvärderingar samt att de tittar på 

hur värderingen ser ut i närliggande sektorer. Han avlutar med att säga att modellerna 

och hur de arbetar i värderingsprocessen ser likadan ut som tidigare men att 

avkastningskraven stigit på grund av den högre risknivån.  

5.10.3.5 VÄRDESKAPANDE 
Att hjälpa bolagen med strategiska frågor samt att positionera dem ur en potentiell 

köpares intresse är två delar som Ingeborn lyfter fram som extra viktiga i deras sätt att 

arbeta med bolagen. Sedan hjälper de även till med rekryteringsfrågor och att agera som 

ett bollplank när problem uppstår. Han säger att de aldrig tar en operationell roll i 

bolagen men att de skapar förutsättningar för att de ska kunna växa. Innovationskapital 

tar alltid en styrelseplats för att kunna påverka bolaget inifrån. Ingeborn förklarar att det 

är i början av innehavet som det är viktigast att som riskkapitalbolag vara aktiv för att få 

alla delar att peka åt rätt håll och att identifiera de risker som finns samt ta hand om 

dem.  

5.10.3.6 EXIT 
Ingeborn säger att avyttra innehavet genom en industriell försäljning är den vanligaste 

strategin för Innovationskapital och den exit de prioriterar att genomföra. Han förklarar 

dock att arbetet kring en industriell försäljning är omfattande och att det är viktigt att ta 

kontakt med potentiella köpare tidigt. Att genomföra en avyttring via IPO är inte lika 

vanligt, Ingeborn säger att det tar lång tid, är kostsamt och det finns en risk att inte 

komma ur innehavet såsom man önskar. Det finns även en risk att det försvinner fokus 

från portföljbolaget då det krävs så mycket när en börsintroduktion ska göras. Han 

fortsätter med att förklara att det fanns en tid då börsnoteringar var det vanligaste sättet 
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att göra en exit men att börsen just nu inte är lika attraktiv och att det kan vara svårt att 

finna köpare till bolagets aktier.  

5.10.4 AGENTTEORI OCH INFORMATIONSASYMMETRI 
 
Agentproblemen är något som existerar men Ingeborn säger att dessa går att undvika i 

stor utsträckning om man är noggrann i sin investering, är transparent och tar tid på sig 

att förklara och föra en diskussion med entreprenören så att denne förstår vilken riktning 

bolaget bör ta och hur de ska ta sig dit. Vad gäller informationsasymmetrin tycker inte 

Ingeborn att det är konstigt att de som jobbar i bolagen varje dag har mer information än 

de som riskkapitalister. För att hantera detta gör de en due diligence innan investeringen 

och genom den får de tillräckligt med information. Under innehavet får de tillgång till 

information genom deras styrelseplats och att de infört ett rapporteringssystem i 

bolagen. Han anser inte att dessa punkter är något problem för Innovationskapital.  

5.10.5 SYNDIKERING 
 
Ingeborn förklarar: ”Vi har alltid syndikerat men i dagsläget finns det för få aktörer, så 

det finns helt enkelt inte så många att syndikera med”.  
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6. RESULTAT AV KVANTITATIV DATA 
 
Avsnittet nedan visar resultatet från vår kvantitativa undersökning. Resultaten 

presenteras i ett antal figurer som visar på utvecklingen av den svenska venture capital-

marknaden mellan åren 2001 och 2011.  

 

I de sex figurerna nedan kan vi se hur den svenska venture capital-marknaden har 

förändrats mellan åren 2001 och 2011. De tre första figurerna visar hur det investerade 

kapitalet har förändrats i de tre olika tillväxtfaserna. Figur 4 visar att investeringarna i 

såddfasen är obetydliga, topparna 2001 och 2010 visar på att det investerade kapitalet 

var 145 miljoner kronor. Första halvåret 2011 uppgick investeringarna i bolag som 

befann sig i såddfasen till endast 3 miljoner kronor. I den andra figuren nedan ser vi att 

start-upfasens topp är under andra halvåret 2008 då det investerades 1,2 miljarder 

kronor. Första halvåret 2002 finner vi bottennoteringen, 250 miljoner kronor, för det 

investerade kapitalet i start-up. Efter finanskrisen ligger den lägsta noteringen på 480 

miljoner, vilket är nästan dubbelt så mycket som noteringen 2002. Under tiden för vår 

kvantitativa undersökning är det i expansionsfasen som venture capital-bolagen valt att 

satsa mest pengar, vilket vi kan se i figur 6. Det andra halvåret 2008 investerades det 

mest kapital, 2,6 miljarder kronor. Men fasen fluktuerar och första halvåret 2009 finner 

vi en av de lägsta investeringsnivåerna, cirka 550 miljoner kronor. Expansionsfasen 

ligger efter första halvåret 2009 på samma nivå som start-up fasen.  

Figur 4. Investerat kapital i såddfasen inom svenska venture capital-marknaden 2001-2011. 

 

Figur 5. Investerat kapital i start-upfasen inom den svenska venture capital-marknaden 2001-2011. 
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Figur 6. Investerat kapital i expansionsfasen inom svenska venture capital-marknaden 2001-2011. 

Figur 7 visar hur antalet investeringar har förändrats mellan 2001 och 2011. I figuren 

kan vi se att antalet investeringar i bolag som befann sig i start-up fasen sjönk under 

andra halvåret 2008, då finanskrisen då bröt ut, för att sedan öka till den högsta nivån i 

vår undersökning under andra halvåret 2010 med 210 investeringar. Sedan dess har 

dock antalet investeringar i fasen sjunkit. Antalet investeringar i expansionsfasen har 

sjunkit sedan andra halvåret 2004 och störst var minskningen mellan andra halvåret 

2008 och första halvåret 2009. Då minskade antalet investeringar med 48 procent, från 

100 till 52 stycken investeringar. Kapitalplaceringarna i såddfasen ökade från 2002 till 

noteringen på 63 stycken investeringar, andra halvåret 2007. Under 2008 sjönk antalet 

investeringar i såddfasen, men en återhämtning skedde 2009. Den återhämtningen 

försvann dock lika fort och första halvåret 2010 gjordes det endast åtta investeringar.   

.Figur 7. Antal investeringar per fas inom svenska venture capital-marknaden 2001-2011. 

I figur 8 kan vi se det genomsnittliga investerade kapitalet per fas. Det är i 

expansionsfasen som investeringarna är som störst. Men svängningarna i 

kapitalplaceringarna är stora. Till exempel finner vi det högsta genomsnittliga beloppet 

under andra halvåret 2008, då det var 26 miljoner kronor per investering. Halvåret efter 

sjönk det investerade kapitalet till 10,6 miljoner kronor, vilket är en minskning på 59 

procent. Start-upfasen är, tvärtemot expansionsfasen, förhållandevis stabil och håller sig 

kring sitt medelvärde på cirka 4,9 miljoner kronor. Vi finner det högsta genomsnittliga 
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beloppet för start-up under samma period som för expansionsfasen, under andra halvåret 

2008. Det investerade kapitalet var då 7,7 miljoner kronor. De lägsta beloppen 

investerades under första halvåret 2003 och andra halvåret 2010, då beloppet var 2,5 

miljoner kronor. Kapitalet som investeras i bolagen som befinner sig i såddfasen är 

lägre än för företag som befinner sig i de två andra investeringsfaserna, med undantag 

för första halvåret 2010 då det investerade kapitalet var 11 miljoner kronor per 

investering. Den lägsta noteringen i sådd finner vi andra halvåret 2004 och andra 

halvåret 2009 då beloppet var 800 000 kronor.  

 

Figur 8. Genomsnittligt investerat kapital per fas inom svenska venture capital-marknaden 2001-2011. 

Figuren nedan visar den totala utvecklingen hos venture capital-marknaden vad gäller 

investerat belopp och antalet investeringar. Vi kan se att antalet investeringar mellan 

2001 och 2002 minskar och att det investerade kapitalet minskade från andra halvåret 

2001 till andra halvåret 2002. Sedan ökar både kapitalet och antalet investeringar. En 

ökning av det investerade beloppet sker från första halvåret 2005 till början av 2006, 

från 1,3 till 3,4 miljarder kronor. Från början av 2007 sjunker sedan antalet 

investeringar, medan det investerade beloppet ökar från den senare delen av 2007. 

Andra halvåret 2008 investerar venture capital-bolagen totalt 3,8 miljarder kronor, den 

högsta summan i vår undersökning. Sedan sjunker dock de investerade beloppen och ett 

halvår senare investerades totalt 1,2 miljarder kronor i de tre faserna.  
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Figur 9. Antal investeringar kontra investerat kapital inom svenska venture capital-marknaden 2001-

2011. 
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7. ANALYS 
 
Vi har valt att analysera empirin och jämföra den med teoriavsnittet utifrån fyra olika 

områden. Vi kommer börja med att reflektera över den kvantitativa undersökningen och 

analysera utvecklingen av den svenska venture capital-marknaden samt koppla det till 

våra respondenters åsikter kring de förändringarna som skett. Den andra delen kommer 

att behandla investeringsprocessen, agentteori och informationsasymmetri, samt 

syndikering.  

 

7.1 UTVECKLINGEN AV SVENSKA VENTURE CAPITAL-MARKNADEN 
 
Vad gäller de förändringar som skett inom den svenska venture capital-marknaden 

sedan finanskrisen startade och fram till idag så är majoriteten av respondenterna på 

vissa punkter väldigt överrens. Åtta av tio personer säger att det skett en minskning i 

kapital som placeras i de tidiga faserna och att venture capital-bolagen söker sig till 

senare faser och hänför detta med finans- och eurokrisen. Anledningen till denna 

situation är enligt Alapää och Åkerlund att det råder en större riskaversion på 

marknaden och att kapitalet flyttas till säkrare placeringar. Även Persson är inne på 

samma linje och säger att anledningen varför riskkapitalbolag söker sig till senare faser 

är därför att risken i dessa typer av bolag är lägre. Resultatet av vår kvantitativa 

undersökning är dock inte lika tydlig som svaren från våra intervjupersoner när de säger 

att venture capital-bolagen söker sig till senare faser. Figur 4, 5 och 6 visar på en 

minskning i alla faser från finanskrisens start till första halvåret 2011. Men vi kan ändå 

se att den största flykten varit från såddfasen där investeringarna första halvåret uppgick 

till 3 miljoner kronor vilket är en minskning med 78,6 procent från andra halvåret 2008. 

Anmärkningsvärt är dock att den kapitalmässiga minskningen i expansionsfasen under 

samma period är 77,9 procent. Viktigt att tänka på är att såddfasen är den som är mest 

känslig mot förändringar eftersom både antalet investeringar och kapitalmängden är 

minst i denna fas. Liten förändring ger ett större procentuellt utslag.      

Ingeborn uttrycker sin oro kring minskningen i det kapital som investeras i de tidigaste 

faserna och menar på att om venture capital-marknaden skall fungera krävs det mer 

kapital samt fler aktörer i dessa faser. Det som Ingebron hävdar skiljer sig markant från 

det som Kredosky (2009, s. 287) säger i sin studie, han menar på att venture capital-

marknaden måste minskas för att kunna säkerställa sin position som en trovärdig 

kapitalinvestering.  

Det genomsnittliga investerade kapitalet har enligt vår kvantitativa undersökning 

minskat i både expansion- och start-upfasen sedan andra delen av 2008 vilket visas i 

figur 8. Såddfasen visar inte samma resultat utan steg kraftigt första halvåret 2010. Vi 

vet inte den direkta anledningen till detta men det kan förklaras av det vi skrev tidigare 

att denna fas är den mest känsliga mot förändringar då volymerna i sådd är lägst. I figur 

7 kan vi se detta då antalet investeringar det halvåret endast var åtta stycken, vilket kan 

jämföras med samma period året innan då det skedde 40 investeringar. Bland 

respondenterna verkar dock det investerade beloppet inte följt den marknadsmässiga 

bilden eftersom sju av dem anger att deras investerade belopp är oförändrat. Ännu mer 

anmärkningsvärt är att de resterande säger att de ökat sina belopp. Oweson förklarar det 

med att beloppen blivit högre eftersom de som ägare behöver ta ett större ansvar nu än 

tidigare. 
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Hälften av våra intervjupersoner upplever att antalet entreprenöriella bolag som söker 

kapital har minskat i spåren av de senaste åren av kriser. Åkerlund förklarar detta 

genom att det är många bolag som helt enkelt inte klarat sig de senaste åren. Oweson 

anser däremot att antalet bolag som söker kapital är detsamma jämfört med åren innan 

finanskrisen startade men att kompositionen av dessa har förändrats. Det är idag fler 

mogna bolag som söker kapital och han förklarar detta genom att bolag i tidiga faser 

inte ens försöker söka pengar. Nordlanders åsikt motsätter dock detta, hon menar att 

antalet propåer från senare faser minskat under de senaste åren.  

Lindstrand och Samuelsson skiljer sig från övriga respondenter i avseende att de 

diskuterar it-bubblans påverkan på hur venture capital-marknaden ser ut idag. 

Lindstrand menar istället att marknaden minskat sedan it-bubblan sprack år 2000 och att 

dagens situation inte kan sammankopplas med finans- och eurokrisen. Samuelsson är 

osäker på vad förändringen inom venture capital-marknaden beror på men tror att det 

kan ha att göra med it-bubblans krasch. Kredosky (2009, s. 287) styrker detta då han 

hävdar att förändringarna som skett inom venture capital-marknaden inte beror på 

finanskrisen utan istället är en omställning sedan it-boomen. Han säger att 

riskkapitalbolagens resultat försämrats sedan 2000 och inte är något nytt som 

uppkommit de senaste åren.  

Karlsson är inne på samma resonemang som Lindstrand och Samuelsson och säger att 

det blev en rejäl nedgång efter att it-bubblan sprack men att det skedde en återhämtning 

fram till finanskrisens början. Därefter minskade kapitalmängden och han menar på att 

de senaste åren av kriser förstärkt denna situation. Vad Karlsson beskriver är precis det 

som vi sett i vår kvantitativa undersökning. I figur 9 kan vi se att mellan andra halvåret 

2002 till andra halvåret 2008 ökade totalt investerat kapital inom svenska venture 

capital-marknaden med 252,4 procent samtidigt som antalet investeringar ökade med 

36,2 procent. Efter att finanskrisen slog till minskade totalt investerat kapital mellan 

andra halvåret 2008 till första halvåret 2011 med 72,5 procent. Under denna period 

minskade även antalet investeringar med 33 procent. Värt att nämna är att totalt 

investerat kapital i de tre tillväxtfaserna som visas i figur 9 till stor del beror på 

penningplaceringarna i expansionsfasen. Detta går att se om vi jämför med figur 6 då 

den grafen har liknande svängningar. Anledningen är att kapitalet i expansionsfasen står 

för majoriteten av investeringarna och de förändringar som sker i övriga faser får inte 

lika stort utfall på det totala.  

Lerner (2011, s. 423) styrker både vår kvantitativa undersökning och Karlssons 

påstående. Han säger i sin studie att finanskrisen bidragit till nedgången i venture 

capital-marknaden. Resultatet som Bonini & Alkan (2011, s. 1013) presenterar i deras 

studie säger att det finns ett starkt samband mellan utvecklingen på venture capital-

marknaden och hur konjunkturläget i samhället ser ut. Detta är också något som vi kan 

sammanföra med hur situationen på den svenska marknaden är efter den djupa 

lågkonjunktur som föranleddes av finanskrisen.  

Den enda av våra respondenter som berör börsen i helhet som en trolig faktor till att 

venture capital-marknaden utvecklats såsom den gjort är Samuelsson.  Han säger att han 

är osäker på om det är finans- och eurokrisen eller börsmarknaden som är orsaken till 

dagens läge. Att venture capital-marknaden påverkas av börsmarknaden är något som 

Gompers et al. (2008, s.2) bevisar i deras undersökning. Även McKenzie & Janeway 

(2011, s. 766-767) visar på att det finns ett starkt samband mellan börsen och storleken 

på venture capital-bolagens avkastning.  
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7.2 INVESTERINGSPROCESSEN 

7.2.1 KAPITALANSKAFFNING 
 
Våra respondenter beskriver olika tillvägagångssätt på hur de anskaffar deras kapital. 

Mycket beror på i vilket syfte de startat sin verksamhet och hur de är uppbyggda. 

Persson säger att det i spåren av finanskrisen startades ett antal riskkapitalbolag på 

uppdrag av riksdagen och regeringen eftersom många aktörer försvann från marknaden. 

Sydsvensk Entreprenörsfond, SamInvest och Almi Invest är sådana initiativ och är alla 

till 100 procent finansierade av offentliga medel. Som vi beskrev i teoriavsnittet var en 

stor del av kapitalanskaffningen till svenska venture capital-bolag under 2011 

finansierat av offentliga pengar, 33,2 procent (SVCA 1, 2012, s. 16).  Detta kan 

jämföras med 2008 då de offentliga medlen endast stod för 0,094 procent av totalt 

anskaffat kapital (SVCA 4, 2011, s. 28).  

Kapitalanskaffningen har i USA minskat med 20 procent sedan finanskrisen (Block & 

Sandner, 2009, s. 295). Samuelsson beskriver att det blev svårt för många venture 

capital-bolag att få kapital till deras fonder och att resultatet blev att de fick slå igen 

deras verksamheter, men att det inte är något som påverkat Industrifonden då de är en 

evergreen-fond. Block & Sandner (2009, s. 295-296,  2011, s. 161) förklarar detta med 

att de typiska investerarna som försäkringsbolag och banker fått stora problem i och 

med finanskrisen. De har därför minskat sina investeringar i riskfyllda värdepapper, 

däribland venture capital-bolagens fonder.  Samuelsson säger även att de som överlevt 

finanskrisen anskaffat deras kapital via utländska investerare. För HealthCap står den 

största delen av kapitalinflödet till deras fonder av utländska institutionella investerare 

och även Lindstrand säger att det blivit svårare att skaffa kapital till fonderna av den 

anledningen att venture capital-industrin inte gett den avkastning den gav tidigare.  

7.2.2 SÖKANDE EFTER POTENTIELLA INVESTERINGSALTERNATIV 
 
Enligt Isaksson (2006, s. 48) kan venture capital-bolagen antingen vara aktiva eller 

passiva i deras sökande efter potentiella investeringsalternativ.  Det vanligaste sättet för 

riskkapitalbolagen att hitta eventuella portföljbolag är via det passiva förhållningssättet 

(Isaksson, 2006, s. 48; Tyebjee & Bruno, 1984, s.1055-1056). Resultatet av vår 

kvalitativa undersökning visar att en övervägande del av respondenterna anger att deras 

sökande sker via en kombination av att de själva är ute och letar alternativ och att 

förslagen kommer till dem. Det passiva sökande som respondenterna beskriver sker dels 

genom att entreprenörerna själva skickar in propåer och att deras nätverk i form av 

banker, affärsänglar och andra riskkapitalbolag skickar vidare potentiella alternativ att 

kunna investera i. Detta stämmer överrens med Isakssons (2006, s. 48) beskrivning som 

säger att det passiva sker via mellanhänder eller direkt från entreprenören.  Almi Invest 

är en av dem som även är aktiva i sitt sökande och använder sig av olika events där 

entreprenörer finns för att komma i kontakt med intressanta bolag. Karlsson trycker på 

betydelsen av att skapa olika events för att själva kunna komma i kontakt med 

entreprenörerna. Det teorin säger kring aktivt sökande är vad Karlsson beskriver, att 

venture capital-bolagen engagerar sig i miljöer där entreprenörer finns (Isaksson, 2006, 

s. 48). 

Stafshede är den enda som anger att det skett en förändring i hur de arbetar med att söka 

investeringsalternativ. Han säger att de före finanskrisen var mer aktiva i sitt sökande 

men att krisen gjort att det tar längre tid att utveckla bolagen till en intressant 
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avyttringskandidat. Det medför att de behåller bolagen i portföljen längre och är inte i 

samma behov av att finna nya investeringsalternativ.   

7.2.3 INVESTERINGSKRITERIER 
 
Alla de tio riskkapitalister som vi intervjuade pratade om entreprenören och teamet 

bakom företaget som ett av de viktigaste kriterierna vid investeringsutvärderingen. Fyra 

av dessa rangordnar detta kriterium som den absolut viktigaste. Karlsson säger att det är 

individerna som ska göra jobbet och att de måste kunna vara flexibla för att klara den 

resa som bolaget står inför de kommande åren. I en litteraturgenomgång av Franke et al. 

(2008, s. 462) där de visar på en sammanställning av tidigare studier är det mest 

återkommande kriteriet entreprenören och teamet och de egenskaper dessa besitter. I 

Tyebjee & Brunos undersökning från 1984 (s. 1054) svarade 89 procent att egenskaper 

relaterade till ledningen var det viktigaste investeringskriteriet. MacMillan et al. (1985, 

s. 123) presenterade också resultat som visade på att entreprenören var det enskilt 

viktigaste kriteriet när riskkapitalbolagen utvärderade potentiella investeringsalternativ. 

Som vi skrev tidigare visar även vår undersökning på samma resultat. Tyebjee & Bruno 

(1984, s. 1059) säger att en av punkterna hos entreprenören som riskkapitalbolag tittar 

på är vilka referenser denne erhållit. Detta resonemang för både Persson och Lindstrand. 

Persson säger ryktet entreprenören har från tidigare verksamheter är av betydelse och 

Lindstrand förklarar att om de blir kontaktade av en entreprenör med framgångsrik 

historia är detta något som är väsentligt i deras utvärdering. Oweson är den av 

respondenterna som för en annorlunda diskussion kring betydelsen av teamet bakom 

företaget. Han säger att det är en viktig faktor men att de oftast byter ut ledningen eller 

delar av den för att skapa den profil bolaget behöver för att bli framgångsrikt.  

Marknaden är nästa kriterium som respondenterna angav som ett av de viktigaste när de 

utvärderar de alternativ de står inför. Mason & Stark (2004, s. 239-243) kunde i sin 

undersökning visa att det var tillväxtpotentialen för marknaden som var det viktigaste 

kriteriet för venture capital-bolagen. De punkter de kom fram till var den befintliga 

storleken, framtida tillväxt, konkurrensnivå samt marknadsacceptansen. Stafshede 

belyser betydelsen av att det finns en tillräckligt stor tillväxtpotential för marknaden 

inom en tioårs period. Han pratar även om marknadsacceptansen och syftar då till att det 

redan finns kunder som är beredda att betala för produkten/tjänsten. Persson och 

Karlsson säger att den befintliga marknaden är viktig och beskriver att de måste finnas 

en tillräckligt stor marknad för att produkten eller tjänsten ska vara intressant att 

investera i. Storleken på marknaden och dess tillväxtpotential benämnde Tyebjee & 

Bruno (1984, s. 1054-1059) som marknadsattraktionen och var det kriterium som var 

det näst viktigaste kriteriet i deras undersökning. De enda respondenterna som inte 

uttryckligen beskriver marknaden som ett av de viktigaste investeringskriterierna är 

Ingeborn och Samuelsson.   

Mason & Stark (2004, s. 238) rangordnar produkten som ett av de viktigaste kriterierna 

när riskkapitalbolagen gör sina investeringsutvärderingar. De pratar bland annat om 

produktens koncept, unicitet och kvalitet. Produktens unicitet och om den är skyddad av 

patent eller kan bli skyddad skriver även MacMillan et al. (1985, s. 122-127) och 

Tyebjee & Bruno (1984, s. 1054-1059) i deras artiklar. Sex av tio respondenter säger att 

produkten hör till ett av de viktigaste kriterierna. Nordlander menar att det måste finnas 

en unicitet så att en konkurrent inte kan kopiera produkten eller tjänsten och att patent 

kan öka incitamenten till en investering. Även Ingeborn pratar om betydelsen av unika 

idéer för att kunna skapa höga vinstmarginaler. Själva innovationen och dess 
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innovationshöjd är något som Åkerlund rankar högst bland deras kriterier vilket också 

härrör till uniciteten. De delar som våra respondenter pratar om kan sammankopplas till 

vad Tyebjee & Bruno (1984, s. 1059) kallar produktdifferentiering: att skapa en produkt 

som är unik och genom patent skapa konkurrensfördelar och därmed öka 

vinstmarginalerna. Persson talar om att skapa barriärer för konkurrenterna genom att 

patentera produkterna.  

Boocock & Woods (1997, s. 46) gjorde en annorlunda studie där de undersökte vilken 

orsak som var den vanligaste anledningen till att avvisa ett potentiellt 

investeringsalternativ. Vad de fann var att en ofullständig affärsplan var den mest 

vanliga orsaken.  Samuelsson säger att det viktigaste kriteriet för dem är affärsplanen 

och att venture capital handlar om att investera i en bra affärsplan. Även Alapää och 

Nordlander nämner affärsplanen som ett av de kriterier de använder vid deras 

utvärdering. Ingen av de andra respondenterna diskuterar detta. 

Ett av de fyra kriterier vi beskrivit i teoriavsnittet, förväntad avkastning, vilken kan 

sammanföras med Tyebjee & Brunos (1984, s. 1059) avyttringspotential, handlar om 

exitpotentialen och möjligheten till att göra en önskvärd avyttring. Denna del diskuterar 

Lindstrand och Samuelsson som säger att det ska finnas tydliga exitmöjligheter. Vad 

som slår oss är att ingen av våra respondenter diskuterar ett av Tyebjee & Brunos (1984, 

s. 1059) kriterier som de benämner resistens mot omgivningen. Däremot finns det 

kriterier som de personer vi intervjuat nämner som inte teorin behandlar. Alapää, 

Lindstrand och Samuelsson är alla inne på ägarstrukturen, det vill säga, vilka 

medfinansiärer finns det och hur blir totalfinansieringen. Alapää beskriver detta som en 

hygienfaktor för om de skall investera eller inte. Det finns även företagsspecifika 

kriterier, Åkerlund nämner IKEA-nyttan som ett kriterium och Stafshede säger att deras 

potentiella portföljbolag måste matcha Uminovas kompetens. 

Av våra respondenter är det endast tre stycken som anger att det skett en förändring i 

deras investeringskriterier. Samuelsson anser att ägarstrukturen är viktigare idag än 

innan finanskrisen medan Persson diskuterar att kund- och marknadsfokus blivit större 

de senaste åren och inte endast ett teknikfokus som det var tidigare. Även Alapää säger 

att förändringar har skett i spåren av finans- och eurokrisen då det ekonomiska klimatet 

blivit tuffare. Han menar på att affärsplanen blivit viktigare och att det är svårare att få 

ihop en totalfinansiering med andra medfinansiärer.  

7.2.4 VÄRDERING AV BOLAG 
 
En undersökning gjord av Manigart et al. (1997, s. 35) visar på att de vanligaste 

källorna till information är den egna due diligencen och affärsplanen. Fyra av 

intervjupersonerna uttrycker att affärsplanen är en av källorna de använder för att senare 

kunna värdera bolagen. Alapää säger att även om inte affärsplanen är slutgiltig så ger 

den en bra bild av bolaget och dess status. Anmärkningsvärt är dock att ingen av våra 

respondenter nämner due diligence som en källa till information som de använder sig 

av. Den tredje vanligaste källan till information är enligt Manigart et al. (1997, s. 35) att 

använda sig av ekonomiska rapporter som bolaget gett ut. Persson, Alapää och 

Nordlander nämner dessa olika rapporter som en informationskälla. Den källa som flest 

respondenter beskriver som deras viktigaste är kontakten med entreprenören och 

ledningen i portföljbolaget, fyra personer anger denna. Den information de får är bland 

annat entreprenörens syn på framtiden, kunskap om marknaden och produkten samt ha 

möjlighet till att ställa frågor gällande affärsplanen. I Manigart et al. (1997, s. 35) 
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undersökning kom denna informationskälla först på tionde plats av de 15 viktigaste 

källorna. Karlsson förklarar att de till stor del förlitar sig på vad portföljbolaget själva 

säger men att de även gör en egen marknadsundersökning. Oweson är den av 

respondenterna som säger att de anpassar informationskällan till vilken typ av bransch 

som portföljbolaget befinner sig inom och kan därför inte namnge någon specifik källa.  

Vad gäller vilka modeller venture capital-bolagen applicerar när de värderar 

portföljbolagen svarar majoriteten att de både använder prismultiplar för att kunna 

jämföra dessa med liknande bolag inom samma bransch samt diskonterade kassaflöden. 

Wright & Robbie (1996, s. 158) visade att den vanligaste värderingsmodellen var att 

använda sig av prismultiplar. Samma resultat kom Manigart et al. (2000, s. 397) fram 

till vilket stämmer väl överrens med det våra respondenter uppgav. I de båda 

undersökningarna var diskonterade kassaflöden lite mindre vanligt, på en fjärde 

respektive femte plats. Gällande dessa modeller påpekar dock Oweson att det är viktigt 

att anpassa modellerna till varje enskilt fall, men att inte endast stirra sig blind på dem 

utan även ta med marknadsanalyser och konkurrensfördelar i beräkningen. Samuelsson, 

Åkerlund och Nordlander menar att om portföljbolaget befinner sig i de tidiga 

investeringsfaserna går det inte att använda sig av varken prismultiplar eller 

diskonterade kassaflöden då dessa bolag oftast visar röda siffror i resultaträkningen. 

Istället gör de en subjektiv bedömning gällande värdet på bolaget.  

Det har enligt vissa av våra respondenter skett förändringar vad gäller de värderingar 

som riskkapitalbolagen gör. Lindstrand och Samuelsson pratar om att de blivit mindre 

riskbenägna när de gör sina värderingar. Ingeborn, Nordlander och Persson menar att 

värderingarna har gått ner sedan finanskrisen startade. Persson säger att det kan röra sig 

ända upp mot halveringar av det värde som beräknas på portföljbolagen nu jämfört med 

åren innan finanskrisen.  

7.2.5 VÄRDESKAPANDE 
 
När venture capital-bolagen investerat kapital i portföljbolagen övergår deras roll till att 

bli samarbetspartner (Tyebjee & Bruno, 1984, s. 1054). Av våra respondenter anger sju 

stycken att de alltid kräver och tar en formell roll i bolaget genom en styrelseplats. Två 

av de tre återstående säger att de oftast tar en plats i styrelsen, men att det finns tillfällen 

som deras medinvesterare tar positionen om denne anses inneha bättre kompetens. 

Alapää är den som förklarar att Norrlandsfonden inte tar en formell roll i portföljbolaget 

då de har så stora portföljer att det inte går att sitta i styrelsen i alla bolag. Våra 

respondenter är unisona i beskrivningen över deras roll i styrelsearbetet. Det handlar om 

att tillföra erfarenhet och kompetens för att kunna stötta och utveckla portföljbolaget, 

hjälpa till i strategiska frågor samt bistå i rekryteringsfrågor. Dessa delar är vad Mason 

& Harrison (1999, s. 25) och Tyebjee & Bruno (1984, s. 1054) beskriver gällande den 

formella rollen som venture capital-bolagen kan anta. 

Alla intervjupersoner anger att deras riskkapitalbolag arbetar aktivt gällande den 

informella rollen. De använder då sitt breda nätverk för att kunna sätta portföljbolaget i 

kontakt med rätt personer och den kompetens de behöver. Mason & Harrison (1999, s. 

25) och Tyebjee & Bruno (1984, s. 1054) menar på att den informella rollen handlar om 

att dela med sig av kontakter och nätverk. Vad gäller hur aktiva venture capital-bolagen 

är beror på i vilken fas bolagen befinner sig i. Det råder dock skiljda meningar hos våra 

respondenter i vilken del under innehavet de är mest aktiva. Sju stycken säger att det är i 

början av innehavet som de är mest aktiva. Oweson förklarar det genom att efter att den 
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nya företagsstrukturen och ledningen är på plats blir portföljbolagen mer autonoma och 

självständiga. Stafshede är den som utmärker sig genom att säga att Uminova blir 

aktivare desto längre in i innehavsperioden de kommer. Han menar på att de inte är så 

aktiva i själva produktutvecklingen utan när bolagen skall ut på marknaden blir de mer 

engagerade. Isaksson (2006, s. 56) säger att de tidiga faserna sådd och start-up kräver ett 

mer aktivt deltagande från riskkapitalbolagens sida.  

7.2.6 EXIT 
 
Enligt Cumming & MacIntosh (2002, s. 6) är de vanligaste exitstrategierna IPO, 

Industriell försäljning, Sekundär försäljning, Återköp samt Avskrivning. När det 

kommer till att avyttra innehavet i portföljbolagen är det en strategi bland 

respondenterna som sticker ut extra mycket. Åtta av tio anger att den vanligaste 

strategin är att göra exit via en industriell försäljning. Ingeborn, Oweson och Persson är 

alla överrens om att det vanligaste för dem är att göra en industriell försäljning och 

säger att det är viktigt att i ett tidigt skede börja planera sin exit och ta kontakt med 

potentiella köpare. Detta eftersom processen enligt Oweson tar upp till ett par år att 

genomföra. Dessa uppgifter motsätter sig till en viss grad teorin som säger att exit via 

IPO är den vanligaste strategin för högt värderade bolag (Cumming & MacIntosh, 2002, 

s. 98). De två respondenter som inte anger att industriell försäljning är den vanligaste är 

Alapää, som är knuten till konvertibler och därmed endast har försäljning av dessa som 

alternativ, och Åkerlund som säger att de två alternativen de arbetar utifrån är lika 

fördelat mellan industriell försäljning och IPO.  

Att göra exit via en sekundär försäljning eller via ett återköp är inte lika vanligt. 

Nordlander är den enda som anger att de har som möjlig strategi att sälja tillbaka 

andelarna till entreprenören, men att avkastningen då inte blir lika hög. Karlsson uppger 

att de har gjort en sekundär försäljning, där entreprenören behöll sin del medan Almi 

Invest sålde till en tredje part.   

Bilden som intervjupersonerna ger av att börsnotera portföljbolagen är att detta finns 

som ett alternativ men att det inte är den strategi de föredrar. Oweson säger att IPO först 

kommer på tredje eller fjärde plats och att börsen slutat vara en källa för riskkapital, 

utan är idag enbart en växlingsplats för kapital. Detta motsätter dock teorin som säger 

att IPO är den främsta anledningen till cykliska svängningar inom venture capital-

marknaden och att en fungerande IPO-marknad är en viktig faktor för venture capital-

bolagen (Bonini & Alkan, 2011, s. 1013; Jeng & Wells, 2000, s. 285). Lindstrand menar 

att börsmarknaden svalnat, men att den gjort det enda sedan it-bubblan sprack år 2000 

och att dagens kriser inte bidragit till någon förändring. Han menar vidare att en IPO 

inte ger en bättre avkastning än någon annan exitstrategi, detta är dock raka motsatsen 

till vad Gompers & Lerner (2001, s. 159) visar i sin studie som säger att IPO är den 

mest lönsamma strategin. Lindstrand får till viss del medhåll från både Ingeborn och 

Nordlander som förklarar att när börsintroduktionerna sker på mindre listor finns det en 

risk att inte kunna sälja av innehavet på önskvärt sätt.   

Vissa av respondenterna anser att det skett förändringar när det kommer till exitstrategin 

och exitmarknaden. Samuelsson säger att antalet IPO minskat från det att finanskrisen 

startade. Han menar att en fungerande börsmarknad är en förutsättning för venture 

capital-marknaden. Hans resonemang får stöd av Black & Gilson (1998, s. 245) som i 

sin undersökning visar att en aktiemarknad som låter venture capital-bolagen använda 

sig av börsnoteringar leder till en hälsosam venture capital-marknad. Även McKenzie & 
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Janeway (2011, s. 766-767) säger att börsen är en stor faktor för hur avkastningen på 

venture capital-marknaden blir. Persson beskriver förändringen i exitstrategin genom att 

säga att de innan finanskrisen startade kunde vänta längre med att ta kontakt med 

potentiella intressenter för en industriell försäljning, men att de nu behöver vara mer 

aktiv och synas ute på marknaden.  

7.3 AGENTTEORI OCH INFORMATIONSASYMMETRI 
 
Nio av våra tio respondenter uppger att agentproblemet är något som existerar i deras 

dagliga verksamhet. Samuelsson är den som inte anser detta och Industrifonden arbetar 

därför inte aktivt för att minska agentproblemen. De övriga personerna beskriver två 

olika sätt att reducera detta problem. Att aktivt föra en dialog med entreprenören är ett 

sätt att jobba med problemet, Ingeborn säger att det går att undvika problemet genom att 

vara transparent och ta god tid på sig i diskussionerna med portföljbolaget så att de 

förstår vilken riktning bolaget skall ta. Att upprätta ett kontrakt i form av ett 

aktieägaravtal eller ägardirektiv är ett annat sätt att minska agentproblemen. Oweson 

säger att det är viktigt att det finns ett dokument att falla tillbaka på om det uppstår 

meningsskiljaktigheter gällande frågor om hur bolaget skall drivas och vem som 

bestämmer vad. Eisenhard (1989, s. 58) menar att ett sådant kontrakt kan minska 

friktionen mellan agenten och principalens olika intressen och istället få dem att sträva 

mot samma mål. Barney et al. (1994, s. 19-21) anser att kontraktet är en grund för ett 

framgångsrikt samarbete mellan venture capital-bolaget och entreprenören., vilket är det 

våra respondenter antyder. 

Vad gäller informationsasymmetrin råder det delade åsikter bland intervjupersonerna. 

Alla upplever att det existerar, men det är inte alla som anser att det är ett problem i 

deras dagliga arbete. Åkerlund och Nordlander ser inget problem då de anser att 

investeringen bygger på att portföljbolaget ska veta mer om bolaget och dess 

verksamhet. Även Samuelsson anser att det inte är ett problem och motiverar det med 

att de ändå inte tittar på samma information som entreprenören. Detta styrks dock inte 

av teorin, utan Cumming (2006, s. 158) menar att desto mer efterforskningar 

riskkapitalbolagen gör desto mindre blir adverse selection. Med mindre adverse 

selection blir också riskerna med investeringen lägre (Hartmann-Wendels et al., 2011, s. 

465).  

För att minska den informationsasymmetri som uppstår mellan venture capital-bolaget 

och entreprenören anger respondenterna olika tillvägagångssätt. Fyra av dem säger att 

en god dialog med entreprenören där informationsutbyte sker minskar asymmetrin. 

Teorin säger ingenting kring detta utan hänvisar till att due diligence är det vanligaste 

sättet för venture capital-bolagen att minska informationsasymmetrin (Yung, 2009, s. 

138). Ingeborn, Stafshede och Lindstrand uppger att de använder detta som ett verktyg. 

Persson och Karlsson använder sig däremot av ett aktieägaravtal som tydligt 

specificerar att de skall ha rätt att ta del av informationen kring portföljbolaget. Oweson 

sammanfattar resonemanget kring agentproblemet och informationsasymmetrin genom 

att säga att en stor del av Scopes arbete går ut på att kontrollera dessa två delar för att 

kunna flytta portföljbolaget från en entreprenöriell bolagsstyrning till en institutionell. 

Detta för att lättare kunna sälja bolaget i en industriell försäljning. Cumming & Johan 

(2008, s. 197) visar i sin undersökning att det finns en stark korrelation mellan att 

minska informationsasymmetrin och resultatet vid exit vilket stödjer Owesons 

resonemang.  
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7.4 SYNDIKERING 
 
Alla våra respondenter säger att de arbetar med syndikering, men Oweson påpekar att 

de inte göra det vid den initiala investeringen utan att det kan vara aktuellt vid ett senare 

tillfälle. De tre venture capital-bolagen, Sydsvensk Entreprenörsfond, Almi Invest och 

SamInvest, som alla är offentligt finansierade uppger att de alltid syndikerar och att de 

har det som krav för deras verksamhet. Nordlander säger att syndikering leder till att 

entreprenören får tillgång till ett bredare kontaktnät och mer kapital samtidigt som det 

blir mindre risk för venture capital-bolagen. Lägre risk är något De Vries & Block 

(2011, s. 196-197) anger som en av anledningarna till syndikering, då 

riskkapitalbolagen kan investera i fler bolag och därmed reducera risken i och med en 

mer diversifierad portfölj. Oweson går emot detta resonemang angående att minska 

risken och säger att då är utgångspunkten att portföljbolagen endast är i behov av 

kapital. Han menar på att det viktigaste är den ledningserfarenhet venture capital-

bolagen kan bidra med.  

Flera av intervjupersonerna upplever att det skett förändringar när det kommer till 

syndikering. Det alla hänvisar till är att det idag jämfört med innan åren med kriser 

finns färre att samarbeta med. Samuelsson säger att då antalet svenska aktörer minskat 

sker samarbeten numera med utländska venture capital-bolag. Persson förklarar att 

kategorin av syndikeringspartners förändrats från större aktörer till affärsänglar vilket 

medfört att storleken på kapitalet även det minskat. Det som våra respondenter upplever 

visar De Vries & Block (2011, s. 195) i sin undersökning som säger att syndikeringarna 

mellan riskkapitalbolagen minskade under finanskrisen. Dessutom visar de att det 

investerade kapitalet i den här typen av investeringar blev lägre.   
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8. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
I följande kapitel kommer vi att föra en diskussion mellan analysen och våra egna 

reflektioner. Denna del kommer sedan ligga till grund för de slutsatser vi presenterar 

för att uppfylla studiens syfte. 

 

8.1 DISKUSSION 
 
Finans- och eurokrisen har bidragit till en större riskaversion inom venture capital-

marknaden där en naturlig följd blivit att flytta kapital till säkrare placeringar. Våra 

respondenter har förklarat att bolag som befinner sig i senare investeringsfaser, såsom 

tidig och sen expansion, är förenade med lägre risk då de kommit längre i sin process 

där det finns en färdig produkt samt att försäljningen ökar. Detta har enligt 

intervjupersonerna bidragit till att venture capital-bolagen flyttat sina investeringar till 

senare faser. Som vi beskrivit tidigare visade den kvantitativa undersökningen att 

minskningen i investerat kapital skett i alla faser och att den procentuella förändringen i 

sådd varit ungefär lika stor som i expansionsfasen. Dessa två uppgifter talar emot 

varandra då det enligt våra respondenter borde vara så att förändringen i sådd ska vara 

större än den i expansion. Vad vi tror är anledningen till detta är att venture capital-

bolagen som befunnit sig i den tidigaste fasen flyttat sig till senare faser, men att de 

riskkapitalbolag som redan har som affärsidé att investera i de senare tillväxtfaserna helt 

enkelt minskat sina investeringar. Detta sker då på grund av att det är deras möjlighet att 

minska risken, eftersom en flytt till senare skede innebär buy-out investeringar vilken är 

en helt annan typ av marknad och därmed inte ett naturligt alternativ.  

En författare som säger emot mycket av det vi beskrivit i denna studie är Kredosky 

(2009, s. 287) då han anser att venture capital-marknaden måste minskas för att kunna 

vara en trovärdig investering. Detta är något vi menar är helt fel väg att gå då vi efter 

våra intervjuer fått förklarat att mer kapital behövs, speciellt i tidiga faser, för att 

venture capital-marknaden skall fungera. De entreprenöriella bolagen behöver även 

venture capital som en källa till kapital för att kunna växa eftersom bankerna blivit 

alltmer restriktiva i deras utlåning då de behöver hålla en högre kapitaltäckningsgrad. 

Försvinner då även riskkapital finansieringskälla finns risken att många bolag inte kan 

utvecklas i den grad annars varit möjligt, vilket i sin tur minskar antalet jobbtillfällen 

och hela den svenska ekonomin blir påverkad.  

Den bild som respondenterna ger oss av hur det genomsnittliga kapitalet i 

investeringarna påverkats av finans- och eurokrisen, som vi skrivit om i föregående 

kapitel, stämmer inte med vår kvantitativa undersökning. Vi tror att det kan bero på att 

de initiala investeringarna har minskat i antal, men inte pengamässigt, och att venture 

capital-bolagen numera satsar på att göra fler följdinvesteringar som inte kräver lika 

mycket kapital. Det här är vad Alapää beskriver och Stafshede bekräftar när han säger 

att exithorisonten är längre och att mer följdinvesteringar måste göras under innehavet. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att vissa av förändringarna i såddfasen är stora på 

grund av den lilla marknaden. Det räcker med att ett par större investeringar görs inom 

sektorn för att den genomsnittliga investeringen ska öka kraftigt, som vi såg första 

halvåret 2010. 

Lindstrand är den av de personer vi intervjuat som inte anser att dagens situation på 

venture capital-marknaden påverkats av varken finans- eller eurokrisen utan att det är it-
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kraschen som är anledningen. Vi anser dock att kopplingen är tydlig och stödjer det på 

den kvantitativa undersökningen som visar att det fanns en återhämtning i början på 

2000-talet och att marknaden kraftigt förminskades då finanskrisen bröt ut. Vad vi 

menar är att finans- och eurokrisen haft en påverkan på nedgången, vilket flera av våra 

respondenter också förklarar, men att Lindstrands resonemang om it-bubblan inte får 

förbises. Vi tror att på sättet den påverkat är att de aktörer som var verksamma under 

denna period med it-bubblans uppgång och fall blivit medvetna om hur snabbt en 

marknad kan falla. Detta har bidragit till att när en sådan global angelägenhet som både 

finans- och eurokris uppstår agerar dessa aktörer mer försiktigt samt vidtar åtgärder 

snabbare än tidigare då de har erfarenheter kring hur snabbt en högriskbransch som 

venture capital kan förändras.   

Både teorin (Block & Sandner, 2009, s. 295) och vissa av respondenterna talar om att 

kapitalanskaffningen har minskat inom venture capital-marknaden. Dock nämner ingen 

av dem att de har problem med att anskaffa pengar, vilket kanske inte är så konstigt då 

de som tidigare haft problem mest troligt avslutat sina verksamheter. Numera består en 

stor del av kapitaltillförseln till svenska venture capital-fonder av offentliga pengar, 

vilket inte var fallet innan finanskrisen startade. Vi anser att marknaden i stor grad blivit 

påverkad av detta och i någon form kan anses som dopad. Utan den här nya tillförseln 

av kapital skulle marknaden vara i en mycket sämre situation och respondenterna skulle 

nog uppleva deras verklighet annorlunda.  Vi tror dock inte att konkurrenssituationen 

försämrats av de nya villkoren som råder på venture capital.-marknaden då de offentliga 

aktörerna måste syndikera med privata alternativ vilket, enligt Karlsson, är för att 

upprätthålla de marknadsmässiga villkoren. 

Vad gäller investeringskriterierna visar vår undersökning att entreprenören och teamet 

bakom portföljbolaget är det enskilt viktigaste. Detta överrensstämmer även med hur 

forskningen sett ut tidigare år, som vi visade genom Franke et al. (2008, s. 462) 

sammanställning. Vi tror att detta kriterium kommer att bli ännu viktigare framöver 

eftersom marknaderna som många bolag verkar inom blir mer globaliserade och 

förändringar sker i allt snabbare takt. För att klara av detta kommer det att krävas en 

ledning som är flexibel, precis som Karlsson förklarar, och anpassningsbar inför 

utmaningar. Det kriterium som däremot ingen av respondenterna nämner är resistens 

mot omgivningen. Vi tycker det är underligt eftersom den innefattar hur känslig ett 

bolag bland annat är mot ekonomiska förändringar. De senaste åren av kriser borde 

stärkt detta kriterium. Anmärkningsvärt är också att det endast är tre respondenter som 

anger en förändring i de kriterier de använder. Som vi skrev tidigare så tror vi att 

förändringen framöver blir ett ännu större fokus på entreprenören.  

Vid värdering av bolag visar teorin (Manigart et al., 1997, s. 35) att den mest frekvent 

använda källan till information är via due diligence, men i vår undersökning nämns den 

inte av någon av respondenterna kring diskussionen om värdering. Däremot använder 

tre av våra intervjupersoner den för att kontrollera informationsasymmetrin. Teorin 

säger att om informationsasymmetrin blir mindre blir även risken med investeringen 

lägre (Hartmann-Wendels et al., 2011, s. 465). Vi tror därför att due diligence indirekt 

används som en källa till värdering då ett bolag med högre risk, som visas genom en 

due diligence, får en lägre värdering och tvärtom. Dock finns det en anledning som talar 

emot användandet av denna källa till värdering och det är tiden det tar, 97 dagar, att 

genomföra den och tills portföljbolaget erhåller pengarna (Fried & Hisrich, 1994, s. 31). 

Vidare är entreprenören enligt våra respondenter en viktig källa till information vid en 

värdering, vilket också skiljer sig från Manigart et al. (1997, s. 35) studie. Vi tror att det 
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beror på att venture capital-marknaden har mognat sedan studien genomfördes och att 

man idag tar mer hänsyn till mjukare värden, såsom åsikter och synpunkter från 

entreprenören. Det är svårt att göra en trovärdig värdering på ett företag där det finns få 

hårda värden, som vinst och omsättning, vilket innebär det att många faktorer som 

måste uppskattas. Det är då enklare att använda sig av det som finns tillgängligt och 

någon som kan bolaget och marknaden, entreprenören. 

Den vanligaste exitstrategin är via en industriell försäljning. Att avyttra innehavet i ett 

portföljbolag via en börsintroduktion ses av vissa företag inte ens som ett alternativ. 

Lindstrand säger att börsmarknaden svalnat och Oweson ser inte börsen som en källa 

för riskkapital. Tidigare studier av bland annat Bonini & Alkan (2011) och Black & 

Gilson (1998) säger att IPO-marknaden är viktig för att ha en fungerande venture 

capital-marknad. Vi tror att det finns en stor risk med att ena benet i exitmarknaden 

försvunnit eftersom det betyder att företagen endast har en väg att gå när de ska sälja 

innehavet, och det är via en industriell försäljning. Självklart finns möjligheten att sälja 

tillbaka andelen till entreprenören men avkastningen blir då inte lika hög. Risken som vi 

ser är att det blir farligare för venture capital-bolagen att investera i bolag som befinner 

sig i tidiga faser då de måste förlita sig helt på att ett större bolag vill köpa upp 

portböljbolaget. 

De flesta av våra respondenter menar att agentproblemen finns i deras organisation, men 

att de ständigt arbetar med att minska den med till exempel olika typer av kontrakt. Det 

visar att de har en sund inställning till de skillnader i mål som kan uppstå mellan 

agenten och principalen. Vi anser att om riskkapitalbolagen inte reducerar problemet 

kommer arbetet inte att flyta lika effektivt vilket kan leda till sämre avkastning. Att 

dessutom alla personerna vi intervjuat menar att informationsasymmetrin existerar ser 

vi som något positivt. Däremot är det inte alla som menar att det är ett problem. Vi tror 

att det är av stor vikt att båda parter har tillgång till samma information för att venture 

capital-bolaget ska kunna hjälpa till att driva upp företaget och utveckla det något som 

är intressant för industriella köpare eller en börsmarknad.  

8.2 SLUTSATSER 
 
Vår kvantitativa undersökning visar att förändringar skett inom venture capital-

marknaden på grund av finans- och eurokrisen. Totalt antal investeringar och investerat 

kapital har minskat sedan andra halvåret 2008. Minskningen i det investerade kapitalet 

har inte endast påverkat sådd och start-up, som är förenade med störst risk, utan 

kapitalet i expansionsfasen har också sjunkit. Även det genomsnittligt investerade 

kapitalet har reducerats inom expansion och start-up.   

Vi har i vår undersökning funnit att den enda delen i investeringsprocessen som vi med 

säkerhet kan fastställa har förändrats är när venture capital-bolagen skall avyttra sitt 

innehav i portföljbolagen. Venture capital-bolagen har idag endast en strategi att 

använda sig av för att kunna få en önskvärd avkastning eftersom IPO-marknaden inte 

längre är ett attraktivt val. Den exitmöjlighet som idag används är industriell 

försäljning.  
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Agentproblemet är något som existerar mellan venture capital-bolaget och 

entreprenören. Det finns två sätt att hantera detta problem, vilket antingen är genom att 

upprätta ett kontrakt mellan de båda parterna eller genom att hålla en öppen dialog. 

Även informationsasymmetri är något som existerar, men det behöver inte anses vara ett 

problem.    

Till sist visar våra empiriska resultat att samtliga venture capital-bolag i undersökningen 

använder sig av syndikering när de investerar i ett portföljbolag. 
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I detta kapitel kommer vi att ge våra rekommendationer i avsnitten teoretiskt och 

praktiskt bidrag samt diskutera de samhälleliga aspekterna av studien. Vi avslutar med 

förslag till fortsatt forskning. 

 

9.1 TEORETISKT BIDRAG 
 
Baserat på vår analys, diskussion och slutsats kan vi se att det skett en förändring i hur 

investeringsprocessen ser ut idag jämfört med befintliga teorier. Det teoretiska bidraget 

från denna studie är att det idag endast finns en avyttringsstrategi som ger en tillräckligt 

hög avkastning. IPO har tidigare beskrivits av Gompers & Lerner (2001, s. 159) som det 

främsta alternativet för exit samtidigt som Cumming & MacIntosh (2002, s. 98) menar 

att det är den vanligaste exitstrategin för högt värderade företag. Men vi har bevisat att 

avyttringarna idag sker genom industriell försäljning.  

9.2 PRAKTISKT BIDRAG 
 
Resultatet från vår kvantitativa undersökning skiljer sig från respondenternas upplevda 

förändring av den svenska venture capital-marknaden. Det praktiska bidraget från 

studien blir därför att medvetandegöra dem om hur situationen inom branschen faktiskt 

ser ut. Detta för att dem skall kunna anpassa och förändra sin egen verksamhet utifrån 

de nya marknadsförutsättningarna.  

Ytterligare ett bidrag från studien är att entreprenörerna ges möjligheten att skapa sig en 

bättre insikt i hur venture capital-bolagen tänker och agerar under 

investeringsprocessen. Genom detta kan de på ett enklare sätt bemöta kraven från 

venture capital-bolagens sida. 

9.3 SAMHÄLLELIGA ASPEKTER 

 
Uppsatsen inleds med två aktuella citat från båda sidor av de politiska blocken för att 

visa på att det pågår en debatt inom området riskkapital. De beskriver betydelsen av 

venture capital för att skapa fler jobbtillfällen och ekonomisk tillväxt. Vår studie visar 

dock att venture capital-marknaden minskat både till antalet investeringar och 

beloppsmässigt de senaste åren, detta trots att flertalet statliga åtgärder vidtagits. Vi 

anser därför att ännu fler initiativ krävs för att marknaden skall kunna vara en viktig 

faktor för välfärd och samhällsutveckling. Dessa initiativ får inte endast fokuseras på 

kapitaltillförsel utan vad de entreprenöriella bolagen också behöver är 

ledningserfarenhet och kompetens. 

Vi har även reflekterat över att det endast är en kvinnlig respondent som medverkar i 

vår undersökning. Dessutom var hon den enda kvinnan som hade en ledande position 

bland de 25 potentiella venture capital-bolagen som vi hade möjlighet att kontakta. 

Detta visar på en väldigt mansdominerad bransch och vi menar att dessa skillnader 

behöver minskas för att nå en balans mellan kvinnligt och manligt samt öka 

mångfalden.  
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9.4 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 
Vi ser gärna att den framtida forskningen fortsätter inom venture capital-bolagens 

exitstrategi då det skett stora förändringar inom denna del av investeringsprocessen. Vi 

rekommenderar att undersöka vilken av IPO och industriell försäljning som genererat 

högst avkastning med hänsyn till risknivå. Detta för att utröna hur mycket venture 

capital-bolagens vinster påverkas av det faktum att det idag endast är industriell 

försäljning som är aktuell när avyttring skall ske. 

Tidigare forskning, av Jeng & Wells (2000, s. 241) och Bonini & Alkan (2011, s. 1013), 

visar att den huvudsakliga orsaken till de cykliska svängningarna inom venture capital-

branschen beror på IPO-marknaden. Då vi bevisat att IPO inte längre är ett attraktivt 

avyttringsalternativ tycker vi att det skulle vara intressant att genomföra en studie som 

undersöker vad som idag påverkar svängningarna på venture capital-marknaden.  

Resultaten från studien visar att antalet investeringar och investerat kapital minskat till 

följd av de senaste åren av kriser. Vårt tredje och sista förslag till framtida forskning blir 

därför att undersöka vilka förändringar som skett vad gäller investeringsinriktning hos 

venture capital-bolagen. Vi vill till exempel se hur de ansvarsfulla investeringarna, 

såsom miljöteknik och life science, påverkats av finans- och eurokrisen.  
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Reliabiliteten och validiteten har olika innebörd för kvantitativ och kvalitativ forskning. 

(Patel & Davidson, 2011, s.105) Då vi använt oss av båda forskningsmetoderna 

kommer vi att gå igenom sanningskriterierna för dessa var för sig.  Först kommer vi 

beskriva validiteten och reliabiliteten inom den kvantitativa undersökningen för att 

sedan bedöma kvaliteten i den kvalitativa forskningen med hjälp av kriterierna 

tillförlitlighet och äkthet. 

 

10.1 KVANTITATIVA SANNINGSKRITERIER 

10.1.1 VALIDITET 
 
Med validiteten, inom den kvantitativa forskningen, menar Patel & Davidson (2011, s. 

102) att frågan ställs om forskaren faktiskt studerar det denne ämnar undersöka i sin 

rapport. Det finns två olika sätt för att försäkra sig att validitet håller en hög nivå. Den 

första är innehållsvaliditeten som skapas genom att göra en utredning av substansen i 

mätningen. Granskningen görs med hjälp av det teoretiska ramverket som ligger till 

grund för studien. Om teorin stödjer de använda variablerna i mätningen ökar det 

innehållsvaliditeten. En bra innehållsvaliditet innebär att forskaren klarat av att täcka det 

område denne avser att undersöka och att teorin styrker de valda frågorna i exempelvis 

enkäten. Den andra typen av validitet är den samtidiga validiteten vilket innebär att 

forskaren prövar att göra en mätning på en grupp likartad den undersökningen är 

lämpad för. (Patel & Davidson, 2011, s. 102-103) 

Då vi gör en kvantitativ undersökning med hjälp av sekundärdata gäller inte de 

ovanstående sätten för att kontrollera validiteten. Som vi har skrivit i 4.3.1 källkritik 

sekundärdata finns det vissa problem med de data vi använt. Vi vet exempelvis inte hur 

enkäten såg ut och vad frågorna grundades på, vi kan alltså inte säga något om 

innehållsvaliditeten. Dessutom finns ingen information kring eventuella förstudier vilket 

gör att vi inte kan styrka den samtidiga validiteten. 

10.1.2 RELIABILITET 
 
Reliabiliteten beskriver studiens tillförlitlighet. När en enkät fylls i av en respondent 

inrymmer svaren ett sant värde och ett felvärde, som orsakas av brister i 

mätinstrumentets precision och beror på omständigheter som ligger utanför forskarens 

kontroll. Vid en tillförlitlig, reliabel, studie har forskaren reducerat felvärdet. (Pate & 

Davidson, 2011, s. 103-105) 

I en enkätundersökning är det svårt att kontrollera reliabiliteten innan studien är utförd. 

För att öka reliabiliteten måste forskaren vara noga med att frågorna är tydliga, att 

layouten är distinkt, samt att det finns en bra förklaring till enkäten och till varje enskild 

fråga. En pilotstudie kan sedan genomföras som ett försök att ytterligare öka 

reliabiliteten. Om forskaren sedan känner sig nöjd med dessa kriterier kan 

undersökningen börja. Efter att respondenterna fyllt i enkäten kan forskaren se hur hög 

reliabilitet studien har. Om det var vissa frågor som inte besvarades av flera 

respondenter, fyllde de i fler förslag än vad som var meningen med mera påverkas 

reliabiliteten. (Patel & Davidson, 2011, s. 105) Vi kan inte säga någonting om 
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reliabiliteten kring vår kvantitativa undersökning. Som vi skrev ovan är informationen 

kring enkäterna och hur de besvarades bristfällig.  

10.2 KVALITATIVA SANNINGSKRITERIER 
 
Då den kvalitativa forskningens bedrivs med andra metoder än den kvantitativa kan 

begreppen validitet och reliabilitet kännas irrelevanta för att kontrollera den tidigare 

studiens kvalité. Till exempel använder sig en forskare inom kvalitativa 

forskningsmetoden sällan av mätningar vilket gör att en diskussion kring validiteten blir 

betydelselös. Istället kan forskare använda sig av begreppen tillförlitlighet och äkthet. 

(Bryman, 2011, s. 351) 

10.2.1 TILLFÖRLITLIGHET 
 
Tillförlitligheten kan delas in i fyra olika kategorier: trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och en möjlighet till att styrka och konfirmera. Dessa delar kommer att 

diskuteras ingående nedan. 

10.2.1.1 TROVÄRDIGHET 
För att generera ett trovärdigt resultat måste forskaren garantera att studien är gjord 

enligt de regler som existerar samt att respondenterna har bekräftat att forskaren har 

tolkat deras verklighet på ett rättvisande sätt, detta kallas för respondentvalidering 

(Bryman, 2011, s. 354-355). Vi har endast använt oss av vetenskapliga artiklar, 

avhandlingar och böcker med tydlig forskningsinriktning för att öka trovärdigheten i vår 

studie.  För att ytterligare öka kredibiliteten har vi utgått från vårt teoretiska ramverk för 

att skapa relevanta frågor till våra intervjuer. Dessutom har vi, för att uppfylla detta 

delkriterium, skickat ut vår transkribering till samtliga respondenter för att få deras 

godkännande att vi uppfattat deras verklighet rätt. 

10.2.1.2 ÖVERFÖRBARHET 
Då den kvalitativa forskningen oftast behandlar ett mindre antal personer med unisona 

karaktärsdrag blir resultatet unikt. Därför bör individerna bakom den kvalitativa studien 

göra utförliga beskrivningar av den miljö som undersöks. Denna skildring gör att andra 

forskare och individer kan avgöra om de kan översätta resultaten till en annan kultur. 

(Bryman, 2011, s. 355) Vi har gjort tydliga beskrivningar av både de personer vi 

intervjuat och hur deras marknad ser ut.  Dessutom har vi också gjort en uttömmande 

teorisökning och byggt upp ett teoretiskt ramverk som beskriver det område vi 

undersökt. Vi anser därför att vår studie är överförbar till andra miljöer. 

10.2.1.3 PÅLITLIGHET 
Pålitligheten är den kvalitativa forskningens svar på reliabilitet. Det här kvalitetskriteriet 

innebär att forskaren har haft en kritisk syn på sitt arbete och redogör för forskningens 

samtliga faser på ett uttömmande sätt. För att kontrollera pålitligheten kan man också 

låta en annan person läsa igenom arbetet och bedöma kvalitén på den process som 

använts. (Bryman, 2011, s. 355) Vi har under arbetes gång varit mycket noggranna med 

att beskriva hur forskningsprocessen gått till i våra två metodkapitel, 2. Vetenskapliga 

utgångspunkter och 4. Praktisk metod. Vår handledare, Anders Isaksson, har dessutom 

under arbetets gång läst igenom studien för att bland annat kontrollera kvalitén på vår 

process. Vi menar därmed att vi håller en hög pålitlighet.  
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10.2.1.4 MÖJLIGHET ATT STYRKA OCH KONFIRMERA 
Då det inte går att göra en helt objektiv studie vid en kvalitativ metod måste forskaren 

därför göra sitt yttersta för att agera i god tro.  Det innebär att forskaren inte avsiktligt 

ska ha låtit sina egna åsikter påverka studiens genomförande och slutsatser. (Bryman, 

2011, s. 355) Vi har under hela studien varit noggranna med att inte låta våra känslor 

och åsikter återspeglas i arbetet för att göra en så objektiv studie som möjligt.  

10.2.2 ÄKTHET 
 
Många forskare vänder sig mot att använda validitet som ett begrepp inom den 

kvalitativa forskningen. Ett begrepp som kan ersätta validiteten är autenticitet. (Patel & 

Davidson, 2011, s. 106) Bryman (2011, s. 357) beskriver hur rättvis bild, ontologisk 

autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet är 

alternativa begrepp. Vi kommer nedan att använda oss av dessa delkriterier för att 

diskutera äktheten på vår studie.  

10.2.2.1 RÄTTVIS BILD 
Med rättvis bild menas om forskarna har återgett respondenternas ståndpunkter på ett 

rättvist sätt (Bryman, 2011, s. 357).  För att vara säkra på att vi återgett det 

respondenterna berättat på ett rättvist sätt har vi skickat transkriberingarna till dem för 

godkännande. Det gör att vi känner oss säkra på att vi inte missuppfattat eller skildrat 

deras åsikter på ett missvisande sätt. 

10.2.2.2 ONTOLOGISK AUTENCITET 
Ontologisk autenticitet beskriver hur mycket undersökningen bistått respondenterna att 

få en djupare insikt i hur deras verklighet ser ut (Bryman, 2011, s. 357). 1.2 

Forskningsgap förklarar tydligt att den studie vi genomfört är unik och att forskningen 

som bedrivits inom den svenska venture capital-marknaden varit liten. Vi anser därför 

att denna undersökning hjälper alla aktörer inom venture capital-marknaden, och 

naturligtvis våra intervjupersoner, att bättre förstå hur deras marknad har förändrats de 

senaste åren och vilken påverkan kriserna har haft.   

10.2.2.3 PEDAGOGISK AUTENTICITET  
Det här kvalitetskriteriet beskriver hur respondenternas bild förbättras av hur andra 

aktörer på marknaden uppfattar den miljö de vistas i (Bryman, 2011, s. 357). Vi har 

beskrivit varje persons svar av intervjun i kapitlet 5. Resultat av intervjuer, vilket gör att 

samtliga respondenter kan se vad varje individ har svarat på de olika delarna av vår 

intervju. Dessutom har vi varit noggranna med att koppla samtliga respondenters svar 

till de teorier vi använt och vår kvantitativa undersökning i kapitel 7. Analys, vilket gör 

att respondenterna enkelt kan se vilka som säger emot en teori och vilka som stödjer 

den. 

10.2.2.4 KATALYTISK AUTENTICITET 
Den här delen av äkthetskriterierna beskriver hur studien medför att intervjupersonerna 

kan reformera sin miljö (Bryman, 2011, s. 357). Vi anser att de personer som medverkat 

i studien ges möjlighet att förändra sin miljö då de blir medvetna om hur situationen på 

marknaden ser ut samt får kunskap i hur andra aktörer tänker och agerar.   
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10.2.2.5 TAKTISK AUTENTICITET 
Den sista typen av autenticitet är den taktiska. Den beskriver hur bra möjligheter 

respondenterna fått att förbättra den miljö de verkar inom med hjälp av studien 

(Bryman, 2011, s. 357). Respondenterna ges goda möjligheter att påverka deras 

verklighet då vi ger dem verktygen genom vår teoretiska referensram som de sedan kan 

använda för att ta till sig det andra aktörer delger, förstå hur marknaden och arbetssätten 

har förändrats samt förbättra de områden som är i behov av förändring.      
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Inledande frågor 

Företag:  

Namn:  

Position: 

Antal år med arbetserfarenhet inom venture capital: 

Ska informationen behandlas anonymt?  

 

Allmänna frågor 

1. Inom vilka branscher investerar ni? 

Har det förändrats sedan finans- och eurokrisen? 

 

2. I vilka faser investerar ni? 

Har det förändrats sedan finans- och eurokrisen?  

 

3. Har det skett någon förändring i antalet bolag som söker investering jämfört med åren 

innan finanskrisen? 

4. Har beloppen ni investerar i portföljbolagen påverkats av finans- och eurokrisen? 

 

5. Anser du att venture capital-marknaden förändrats sedan finanskrisen startade? 

 

Investeringsprocessen 

6. Hur fungerar er kapitalanskaffning? 

Har det förändrats sedan finans- och eurokrisen? 

7. Hur fungerar ert sökande efter potentiella investeringsalternativ? 

Har det förändrats sedan finans- och eurokrisen? 

8. Hur ser er utvärderingsprocess ut? 

Har det förändrats sedan finans- och eurokrisen? 
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9. Vilken är er viktigaste källa till information vid en värdering av potentiellt 

investeringsalternativ? 

10. Vilka värderingsmodeller använder ni?  

 

11. Har det skett någon förändring av värderingen sedan finans- och eurokrisen? 

 

12. Vilka investeringskriterier använder ni? Rangordna 

Har det förändrats sedan finans- och eurokrisen? 

13. På vilket sätt skapar ni värde i portföljbolagen? 

Formell eller informell roll?  

14. Vilken exitstrategi använder ni?  

Har det förändrats sedan finans- och eurokrisen? 

 

Agentteori, informationsasymmetri & syndikering 

15. Finns agentproblemet mellan er och entreprenören? 

Om ja, hur arbetar ni med att minska problemet? 

16. Kan det uppstå problem mellan er och portföljbolaget på grund av 

informationsasymmetri? 

                  Om ja, hur arbetar ni med att minska informationsasymmetrin? 

Har det förändrats sedan finans- och eurokrisen? 

 

17. Arbetar ni med syndikering? 

Har det skett någon förändring sedan finans- och eurokrisen? 

Har det uppstått några möjligheter nu, som inte fanns före 

finanskrisen 2008? 

 

Avslutande fråga 

18. Finns det något som du vill tillägga, både av det vi berört men det vi berört under 

intervjun?  
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