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ABSTRACT 
 

Titel: Har lågkonjunkturen påverkat möjligheten att få kapital från Venture Capitalbolag? 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Niklas Eklund och Viktor Sandström 

Handledare: Peter Lindberg 

Datum: VT 2009 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att ge en ökad förståelse för Venture capitalbolagen och dess 

portföljbolag. Tanken är sedan att koppla ihop Venture capitalbranschen med den rådande 

lågkonjunkturen för att se om branschen påverkats, och i så fall på vilket sätt. 

Metod: Uppsatsen är byggd på en kvalitativ studie. Den kvalitativa studien har utförts med hjälp 

av tre intervjuer, två via personliga möten och en via telefon. Litteratur och vetenskapliga 

artiklar har används för att bygga upp teorin. 

Resultat & slutsats: Författarna har kommit fram till att möjligheten att få Venture capital har 

minskat under lågkonjunkturen. En stor faktor är att nedgången på börsen lett till överallokering 

hos bland annat banker och försäkringsbolag som normalt är stora investerare i fonder med 

onoterade bolag. En annan faktor är att riskviljan hos investerarna har gått ner, vilket har 

resulterat i att det har blivit svårare att hitta saminvesterare. Bankernas utlåning har även 

minskat vilket lett till att många mindre bolag har svårt med att få kapital, vilket i sin tur lett till 

att efterfrågan på kapital har ökat, men inte utbudet. 

Förslag till fortsatt forskning: Förslag till vidare studier är att se problemet ur en entreprenörs 

synvinkel. En sådan studie kan ta mer tid att genomföra, men resultatet skulle vara intressant 

att jämföra från en entreprenörs perspektiv.  

Då samtliga respondenter påpekat att de lånefinansierade Private equity-bolagen drabbats 

hårdats av finanskrisen kan det vara intressant att forska kring buy-out inriktade investerare. De 

investeringar buy-outbolag gör kräver mer kapital, och med dagens klimat på lånemarknaden är 

de nästintill omöjligt att lånefinansiera till en investering. 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen bidrar genom att belysa problemet med finansiering till nya och 

små företag. Framförallt belyser den vilka problem som kan uppstå under en lågkonjunktur. 

Nyckelord: Private equity, Venture Capital, Lågkonjunktur, Riskkapital



 

ABSTRACT  
  

Title: Have the recession affected the possibility to attract Venture Capital? 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Niklas Eklund and Viktor Sandström  

Supervisor: Peter Lindberg 

Date: Spring 2009 

Aim: The purpose of this paper is to increase the knowledge of Venture capital companies as 

well as their portfolio companies. The aim is later on to connect this knowledge to the ongoing 

recession in order to find out if, and in case how, the Venture capital business has been 

affected.  

Method:  The authors have used a qualitative method. The authors have performed three 

interviews, two personal and one over the phone. Literature and science articles have been used 

to build the theory.  

Result & Conclusions: The authors came to the conclusion that it is harder to get Venture capital 

during the undergoing recession. One factor is that too much capital is allocated in funds with 

unlisted companies. This has resulted in fewer investments. Another factor is that the risk 

willingness is much lower under the recession which has made it difficult to find a co-investor. 

The money lending business has reached a point of stagnation which has led to an increase in 

demand, but not in supply. This is also a factor that has resulted in difficulties to attract Venture 

capital. 

Suggestions for future research:  A suggestion to further research is to analyse the problem 

from an entrepreneur’s point of view. It would be interesting to compare the problem of an 

entrepreneur’s point of view.  

All respondents pointed out that Private equity companies who borrows, so-called Buy out 

companies, has affected the most of the recession. These companies need more capital and 

during this hard time for money lending business is difficult to loan to an investment.   

Contribution of the thesis:  The paper contributes with illustrate the problem to finance new 

and small companies. It also contributes the problem that occurs during a recession. 

Key words: Private equity, Venture capital, Recession, Risk Capital



 

 Förord 

 

Under uppsatsen gång har vi lärt oss om hur den svenska Venture capitalmarknaden fungerar och 

vilka inverkningar en lågkonjunktur kan ha inom detta område. Det skulle inte ha varit möjligt att 

utföra denna studie utan respondenternas hjälp, som har tagit sig tid för oss och bidragit med stor 

kunskap och visat intresset att förmedla kunskap och information till oss. Vi vill även rikta ett stort 

tack till vår handledare Peter Lindberg som har gett oss värdefull vägledning under studiens gång.  Vi 

vill även tacka utomstående som har läst uppsatsen och gett konstruktiv kritik, vilket ökat kvalitén på 

uppsatsen avsevärt. 

TACK! 

 

 

 

 

Niklas Eklund   Viktor Sandström 
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1. Inledning 

Begreppet riskkapital kommer först att förklaras för att ge en grundläggande förståelse av vad det 

innebär, därefter kommer vi att komma in på problemdiskussionen och landar slutligen i vår 

problemformulering. Syftet med uppsatsen kommer att presenteras i slutet. 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
Dagligen skapas många bra affärsidéer av duktiga entreprenörer. Tyvärr förverkligas bara ett fåtal 

av dem på grund av bristen på kapital. Att starta företag innebär mycket arbete och ofta en stor 

kostnad. Vid bildande av ett företag är det oftast omöjligt för företaget att få ett banklån då det 

kräver säkerheter, vilket man inte har. En möjlig väg att få kapital kan vara att gå till ett 

riskkapitalbolag.  

Riskkapitalbolag placerar sitt kapital i affärsidéer de tror har en stor potential att lyckas. Till skillnad 

från ett banklån kräver riskkapitalbolaget ingen säkerhet. Istället förväntar de sig en hög avkastning 

på kapitalet. Riskkapital innebär att man skjuter till kapital till eget kapital, vilket inte påverkar 

företagets skulder. Riskkapitalbolaget blir därmed delägare i företaget. 

Riskkapitalbolag kan hjälpa företag på flera sätt än med kapital. Det finns ofta en stor kunskap i hur 

man driver ett företag, vilket kan vara värt minst lika mycket som kapitalet om man är en oerfaren 

egenföretagare. Dessutom bidrar de även med stora kontaktnät vilket kan leda till både nya kunder 

och nya leverantörer. Kunskapen som finns leder således till att företagen effektiviseras, vilket skapar 

värde för riskkapitalbolagen. 

Grundpelaren i en riskapitalinvestering är att skapa ett värde i bolaget man investerar i, det är så 

bolaget får avkastning på sitt satsade kapital. Att investera utan säkerhet gör att man tar en stor risk, 

vilket riskkapitalbolagen vill ha kompensation för. En riskkapital-investering är alltid tidsbegränsad 

och när man gör sig av med innehavet, genom en så kallad exit, får man in kapital. Värdeökningen i 

bolaget blir således deras avkastning. De två vanligaste formerna av exit är försäljning eller notering. 

Vi kommer i teorin förklara exit mer ingående. 

Riskkapitalbolagen står för en viktig funktion i det svenska näringslivet. Utan riskkapitalbolagen skulle 

inte lika många nya företag startas. Deras vilja att ta stora risker bidrar till att skapa nya företag, 

vilket leder till fler arbetstillfällen, som är viktigt för att driva Sverige framåt. De nya företagen bidrar 

även med stora skatteintäkter och konkurrenskraftiga företag som därmed bidrar med tillväxt i 

Sverige. (SVCA). 

1.1.1 Olika former av riskkapital 

Det finns olika typer av riskkapital, och de benämns olika beroende på om det är ett företag eller en 

privatperson som investerar, samt vilken fas man investerar i. 

Först kan man dela upp riskkapital i två huvudgrupper, Public Equity och Private Equity. Public Equity 

innebär att man investerar i bolag som är noterade, alltså bolag som har rätten att sälja sina aktier till 

allmänheten. Private Equity innebär att man investerar i onoterade bolag.(Isaksson, 2000) Den här 



2 
 

typen av bolag har inte lika hårda krav på sig som noterade bolag, de behöver t.ex. bara ha 100 000 

kr i aktiekapital jämfört med ett noterat bolag som behöver 500 000 kr.(Bolagsverket) 

Private Equity kan sedan delas in i Venture capital, buyout och affärsänglar. Venture capital innebär 

att man investerar i ett tidigt skede, ofta när en entreprenör har en idé, men inget kapital för att 

genomföra den. Buyout Capital investerar i mer mogna bolag, t.ex. då ett bolag behöver ta sig in i en 

ny fas av sin utveckling. Affärsänglar är rika privatpersoner som investerar sitt eget privata kapital 

och tillför affärsmässig kunskap till företag med tillväxtpotential. (SVCA) Anledningen kan t.ex. vara 

den höga förväntade avkastningen eller att de vill diversifiera sin portfölj, vilket innebär att man 

sänker risken på portföljen utan att minska den förväntade avkastningen. Den här typen av 

investeringar kan ske i alla olika faser. Uppsatsen har valt att fokusera på investeringar i Venture 

capital, dvs. investeringar i tidiga faser. En Venture capital investering kan ske i tre olika faser, sådd-, 

uppstarts- och expansionsfasen. Vi kommer teorin förklara de olika faserna mer ingående. (Nyman, 

2004) 

 

 

Fig. 1 Definition Riskkapital (SVCA). 

1.1.2 Venture Capital: Då och Nu 

Den svenska private equity branschen startade under andra hälften av 1970-talet och var då inriktad 

på Venture capital-investeringar. Företag och privatpersoner hade långt tidigare investerat i 

innovativa företag, men först då började investeringar ske i organiserade former. I början av 80-talet 

kom den första riskkapitalvågen med ett 30-tal riskkapitalbolag och ett flertal statliga fonder. Detta 

pga. uppgången på börsen och bildandet av OTC-listan 1982 som ökade intresset för mindre företag 

och erbjöd en exit möjlighet för riskkapitalbolagen. Riskkapitalet minskade däremot under andra 

hälften av 80-talet då intresset för börsen minskade och fastighetsinvesteringar blev mer intressanta. 

Under slutet 90-talet ökade intresset för riskkapitalinvesteringar, dels pga. börsen uppgång. (SVCA). 
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Idag sysselsätter den svenska private equity branschen mer än 160 000 medarbetare i över 1000 

portföljbolag . Branschens förvaltade kapital motsvarar 10 % av värdet på Stockholmsbörsen. SVCA 

har idag 130st företagsmedlemmar och de är tillsammans delägare i drygt 1000 onoterade företag. 

Venture capitalbranschen har ökat allt kraftigare de senaste åren, både i ökade investeringar och 

avyttringar . Däremot var 2007 ett mycket händelserikt år för riskkapitalbranschen både i Sverige och 

internationellt. Början av 2007 var fyllt av optimism och hög aktivitet. I mitten av 2007 började 

däremot den amerikanska bolånemarknaden att krackelera, vilket skickade svallvågor till den 

internationella finans- och kreditmarknaden. Likviditeten på marknaden försämrades vilket fick till 

följd att de stora buyout-affärerna inte längre kunde hitta finansiering. En oro för recession började 

spridas, framförallt i USA, där FED vid upprepade tillfällen hade stimulerat ekonomin med 

räntesänkningar. Venture capital marknaden påverkades inte på samma sätt av händelserna under 

andra hälften av 2007. Bland Venture-aktörerna ansågs dock risken för en långvarig nedgång i 

konjunkturen vara det största orosmomentet. Trots detta fortsatte Venture-investeringar att öka på 

många marknader under 2007.(SVCA)  

1.2 Problemdiskussion 
Vi befinner oss just nu i den värsta ekonomiska krisen sedan 1930- talet. Den startade med att många 

banker gav lån till låntagare som hade låg återbetalningsförmåga, så kallade subprimelån. Lånen gavs 

under en period med låga räntor. Det här ledde till att många tog chansen att köpa egen bostad. När 

räntorna sedan steg blev räntekostnaderna på lånen höga, det gjorde att många inte hade råd att 

betala. När bankerna inte fick in pengarna tog de husen som de hade som säkerhet. I och med 

stigande räntor gick huspriserna ner och gjorde således att bankerna gjorde en förlust. Bankerna 

hade sedan tidigare gått in och säkrat varandras lån, vilket innebär att en bank erbjuder sig att betala 

tillbaka det förlorade beloppet till den andra banken om en kreditförlust uppstår. För den här 

säkerheten betalar banken, som köper försäkringen, en premie. Man trodde vid det här tillfället att 

risken att en storbank skulle gå i konkurs var lika med noll. När sedan en bank gått i konkurs skulle en 

annan bank gå in och täcka förlusten, som de inte hade råd med, vilket resulterade i att även de gick i 

konkurs. Krisen spred sig därmed som en löpeld. Kreditförlusterna hos bankerna gjorde att de blev 

mera försiktiga, vilket gjorde att utlåning nästan helt stannade av. Den minskade köpkraften hos 

privatpersoner samt dålig tillgång till kapital gjorde att företagen blev tvungna att dra ner på 

kostnaderna för att klara sig. Det gjorde att många förlorade jobben och krisen var nu ett faktum. 

(SVCA) 

Lågkonjunkturen för med sig flera svåra problem för våra svenska företag. När tillgången på kapital 

minskar så blir det svårare för företag att investera. Man kan inte ta till vara på intressanta 

investeringsmöjligheter utan måste skjuta dem på framtiden. Det innebär till slut en ond cirkel. Om 

ett företag skjuter fram en investering innebär det att ett annat företag inte får sin produkt eller 

tjänst såld, de får då i sin tur svårt med kapital. Det leder alltså till en kedja av minskad orderingång. 

(Larsson, 2009). 

Minskad orderingång leder till minskade intäkter vilket leder till att man måste dra ner på 

kostnaderna. Att man måste minska kostnaderna gör att man ofta tvingas säga upp personal. Det här 

späder naturligtvis på den onda cirkeln ytterligare då förlorade jobb innebär att folk hellre sparar 

pengar istället för att konsumera dem. Det förstärker lågkonjunkturen. (Larsson, 2009) 
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Även värdet på t.ex. aktier och fonder sjunker när företag redovisar minskade vinster, kanske till och 

med förluster. Det gör att stora värden på de finansiella marknaderna som inte blivit realiserade 

försvinner. (Gegerfeldt, 2008) 

1.3 Problemformulering 
Hur påverkar då finanskrisen tillgången på riskkapital? Värdet på bolagens portföljer kommer med 

största sannolikhet att sjunka under en finanskris vilket leder till mindre kapital. Det är även rimligt 

att tro att investeringarna i Venture capitalbolagens fonder minskar vilket leder till att de inte har lika 

mycket kapital att investera med i nya bolag? Har det här lett till att Venture capitalbolagen ändrat 

kraven på entreprenörerna? Kan mindre kapital göra att riskkapitalbolagen blir mer försiktiga i sina 

investeringar? Man kan även tänka sig att de som blivit uppsagda från sina jobb nu tar chansen att 

starta eget, eller gör de dåliga tiderna att man inte vågar chansa? Ett ökat antal nystartade företag 

ökar naturligtvis konkurrensen om det tillgängliga kapitalet. Är några av krispaketen utformade för 

att gynna nystart av företag?  

Riskkapitalbolag behöver en väldiversifierad portfölj för att minska riskerna. Risken är normalt stor 

när det gäller riskkapital. Ett vanligt sätt att öka diversifieringen är att man investerar tillsammans 

med något annat riskkapitalbolag, syndikeringsinvestering. Det gör att man kan lägga mindre kapital i 

ett specifikt bolag och på så sätt använda resten av pengarna till att investera i andra bolag. Har 

kraven på syndikeringsinvestering ökat? Har det blivit svårare att hitta någon att saminvestera med? 

Med det här som bakgrund vill vi ta reda på om tillgången på riskkapital har minskat på grund av 

lågkonjunkturen. 

 

 Har den rådande lågkonjunkturen påverkat möjligheterna att få kapital från Venture 

capitalbolagen?  

 Används det tillgängliga kapitalet på ett annat sätt en tidigare? 

 Har riskviljan ändrats till följd av lågkonjunkturen? 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att ge en ökad förståelse för Venture capitalbranschen och dess 

portföljbolag. Tanken är sedan att koppla ihop Venture capitalbranschen med den rådande 

lågkonjunkturen för att se om branschen påverkats, och i så fall på vilket sätt. 
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2. Metod 

I den här delen presenterar vi hur vi har gått tillväga, vilken metod vi använt oss av i vår studie. Vi 

redogör sedan för hur vi samlat in data. Därefter tar vi upp val av litteratur, urval av företag och 

respondenter och hur vi genomfört våra intervjuer. I slutet av det här avsnittet diskuterar vi 

uppsatsens trovärdighet och källkritik. 

2.1 Val av metod 
Man brukar skilja mellan två huvudformer av metoder, kvalitativa och kvantitativa metoder. 

”Medan kvantitativa data opererar med siffror och storlekar, opererar kvalitativa data med mening. 

Mening förmedlas i huvudsak via språk och handlingar.” (Jacobsen, 2002) 

Kvalitativa metoder kännetecknas av att forskaren försöker observera problemet inifrån. Vid en 

kvalitativ metod går man på djupet och försöker få en mer fullständig uppfattning av problemet. Det 

är forskarens uppfattning eller tolkning av informationen som står i förgrunden (Holme & Solvang, 

1997). Vid en kvalitativ undersökning använder man sig inte av siffror och formler för att få fram ett 

resultat, utan man lägger istället vikt vid detaljer, nyanser och det unika hos varje uppgiftslämnare 

(Jacobsen, 2002). Fördelen med en kvalitativ metod är att den inte begränsar svaren som en 

uppgiftslämnare kan ge. Respondenten påtvingas inte fasta frågor och givna svarsalternativ, vilket 

ger öppna och unika svar. Kvalitativ metod är däremot tidskrävande. Det är även svårt att tolka den 

information som man samlar in (Holme & Solvang, 1997). 

Kvantitativa metoder kännetecknas av att informationen omvandlas till siffror och mängder. Den 

kvantitativa metoden går på bredden genom att fråga många uppgiftslämnare och därmed få ett 

representativ urval av personer (Holme & Solvang, 1997). Fördelen med en kvantitativ metod är att 

den standardiserar informationen och gör den lätt att bearbeta. En fördel är även att det är lätt att 

hålla en kritisk distans till de man undersöker.  Man utvecklar inga personliga bindningar med de man 

undersöker vilket gör att koncentrationen på det mer generella är i fokus. Däremot kan en kvantitativ 

metod få en ytlig prägel. Mätningarna ger enkla förhållanden och det är svårt att gå in på djupet 

(Jacobsen, 2002).  

I vår studie kommer vi att använda oss av en kvalitativ metod. Vi valde att använda oss av den 

kvalitativa metoden för att få en djupare och mer fullständig uppfattning av problemet. Med en 

kvantitativ metod skulle vi inte få samma förståelse för problemets uppkomst. Vi vill ha ett utvecklat 

svar på vår frågeställning, om det är ett problem, för att kunna visa vad det i så fall beror på. Det kan 

vi endast uppnå med en kvalitativ metod. På grund av att antalet aktörer på den svenska riskkapital 

marknaden är få minskar användbarheten av en kvantitativmetod. Vårt val av undersökningsmetod 

ger oss en ökad förståelse och kunskap av det eventuella problemet.  
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2.2 Datainsamling 
Det finns två olika typer av data, det ena är primär- och det andra är sekundärdata. 

Primärdata är när forskaren samlar in data direkt från informationskällan. Datainsamlingen är 

speciellt framställd för en speciell frågeställning. Data samlas in via observationer, intervjuer eller 

frågeformulär. (Jacobsen, 2002). Våra primärdata kommer bestå av individuella intervjuer som 

kommer utgöra referensramen. 

Sekundärdata är data som inte är insamlat direkt från informationskällan. Sekundärdata är insamlad 

från andra forskare.  Det innebär att informationen ofta har samlats in för en annan problemställning 

än den forskaren vill belysa. Viktigt vid val av sekundärdata är att man är kritisk vid urvalet av källor 

till dessa data. Källorna kan vara behäftade med fel och därför är det viktigt att man är kritisk till 

källorna.(Jacobsen, 2002) Våra sekundärdata kommer från böcker lånade från biblioteket på 

Högskolan i Gävle och stadsbiblioteket i Gävle. Vetenskapliga artiklar har vi hämtat från databaser 

som högskolan i Gävle rekommenderat. Sekundärdata har använts för att bygga upp teorin. 

Det är ofta idealiskt att använda olika typer av data, både primär- och sekundärdata.  Om vi använder 

oss av olika data kan de kontrollera varandra. Olika data kan ge varandra stöd och därmed styrka de 

resultat vi kommer fram till. (Jacobsen, 2002) Vår användning av både primär- och sekundärdata gör 

att vår undersökning får ett brett underlag att stå på. 

2.3 Val av litteratur 
Litteraturen är hämtad från biblioteket på högskolan i Gävle och stadsbiblioteket i Gävle. 

Metodkapitalet underbyggs med litteraturböcker skrivna av svenska och utländska författare och 

med våra egna ord. Teoridelen består av svensk litteratur och engelsk litteratur. Genom Högskolan i 

Gävles biblioteksdatabaser har vi använt oss av engelska vetenskapsartiklar som visar vad tidigare 

forskare har kommit fram till. När vi tolkat dessa artiklar har vi tänkt kritiskt. Vi har hittat flera 

vetenskapliga artiklar som har kommit fram till liknande resultat vilket har gjort att tillförlitligheten 

har blivit högre för dessa källor. Internetkällor har även används, däremot i en liten omfattning 

eftersom källornas tillförlitlighet är osäker. Vid användningen av sekundärdata har vi refererat till 

ursprungskällan. Litteraturen och artiklarna som vi använder oss av kommer att öka vår kunskap och 

förståelse för vår problemställning. Vi kommer att koppla ihop teorin med empirin utifrån litteratur 

och tidigare vetenskapliga artiklar för att framställa en undersökning med vetenskapliga grunder. 

2.4 Val av företag 
Vid en kvalitativ metod tillfrågas ett fåtal personer. Denna insamlingsmetod kräver mycket tid och är 

rik på detaljer och upplysningar vilket gör att det är svårt att analysera alltför stora mängder på ett 

rimligt sätt (Jacobsen, 2002). Vi har avgränsat oss till Venture capitalbolag i Sverige som investerar på 

den svenska marknaden. Vi har valt att belysa problemet från en investerares synpunkt. Vår första 

tanke var att belysa problemet från en entreprenörs synvinkel, men insåg ganska snabbt att tiden 

inte skulle räcka till för att leta efter entreprenörer. Kriteriet för entreprenörerna man i så fall skulle 

få tag på är att de både sökt riskkapital under den nu pågående lågkonjunkturen, samt att de även 

sökt riskkapital under tidigare högkonjunkturer.  
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Vi valde att intervjua tre Venture capitalbolag. Eftersom det är 115 aktiva medlemmar, enligt SVCA:s 

hemsida, på den svenska Venture capitalmarknaden försvårades sökandet av potentiella bolag.  Vi 

hade kriterier att företagen är medlemmar i Svenska Riskkapitalföreningen, är belägna i närheten av 

Gävle och att företagen har olika organisationsformer. Med dessa kriterier ville vi få seriösa företag 

med olika inblickar på den svenska Venture capitalmarknaden. 

Det första företaget var Minoritetsintressen AB som är ett dotterbolag till Svenska Standardbolag AB. 

Det andra företag vi intervjuade var det statligt ägda Industrifonden. Det tredje företaget ville vara 

anonymt, fortsättningsvis kallar vi det för Företag X. Företag X är ett privatägt Venture capitalbolag. 

2.5 Val av respondenter 
Förutom kriterierna som vi hade på urvalet av företag hade vi även kriterier av urvalet av 

respondenter. Vi ville få olika blickar på problemet och därför valde vi att utgå från olika 

befattningsnivåer. Ett kriterium var även att respondenterna ska ha stor erfarenhet från den Svenska 

riskkapitalmarknaden. 

Den första respondenten är VD för moderbolaget, Svenska standardbolagen, och dotterbolaget, AB 

Minoritetsintressen, och har lång erfarenhet av Venture capitalbranschen.  Den andra respondenten 

är investeringsansvarig på Industrifonden. Den tredje är partner på ett privatägt Venture 

capitalbolag. Med hjälp av dessa respondenter ville vi få olika perspektiv på vårt problem. 

2.6 Intervju 
För projektets genomförande ansågs det vara mest fördelaktigt med personliga intervjuer. På grund 

av tidsbrist hos en av respondenterna fick intervjun ske per telefon. Genom personliga möten fick vi 

en bättre kontakt med respondenten och kunde då bättre bedöma trovärdigheten i svaren. Man har 

möjligheten att direkt ställa följdfrågor vilket blir krångligare om man t.ex. använder sig av en 

mailintervju. Vi har i andra hand valt att använda oss av telefonintervju, vilket sparar in tid för både 

oss och företagen. Med en telefonintervju har man möjligheten att ställa följdfrågor samt förklara 

frågan om respondenten inte förstår den. Personer tycks ha lättare att tala om känsliga ämnen i en 

personligintervju än i en telefonintervju. När vi sitter ansikte mot ansikte med en person uppfattar vi 

mycket lättare hur långt vi kan och bör gå, till exempel när vi ber om ytterligare fördjupning av ett 

svar.(Jacobsen, 2002) Personliga intervjuer genomfördes med Industrifonden och AB 

Minoritetsintressen. Däremot hade inte Företag X möjlighet med en personlig intervju vilket 

resulterade i en telefonintervju. 

För att genomföra intervjuerna valde vi att använda oss av en semistrukturerad intervjumetod, vilket 

innebär att vi kommer att ställa samma frågor till alla respondenter, och även att frågorna kommer 

att vara öppna. Det ger respondenten möjligheten att utveckla svaret på den ställda frågan.(Bäck & 

Halvarsson, 1992) 

Under intervjuerna har vi använt oss av ett intervjuinstrument i form av ett frågeformulär. 

Frågeformuläret är utformat så att det ska innehålla relevanta frågor för att få svar på vår 

frågeställning. För att dokumentera intervjuerna använde vi oss av ett registreringsmedium i form av 

en bandspelare, då det underlättar för båda parter att mer aktivt deltaga i intervjun.(Jacobsen, 2002) 

Bandspelare kan vara hämmande för vissa personer. De kan uttala sig mer försiktigt när bandet 
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snurrar (Ejvegård, 1996). Vi försökte förbättra den latenta delen av kommunikationen genom att 

alltid uppträda trevligt och lugnt för att få respondenten att känna sig trygg och därmed ge 

genomtänkta svar. 

I vårt frågeformulär har vi försökt formulera öppna frågor för att på så sätt minska risken att styra 

svaren. Öppna frågor kan dock innebära en felkälla då svaret kan vara svårt att tolka, mycket på 

grund av att frågeställaren och respondenten har olika kunskapsnivåer inom området. En öppen 

fråga kan även vara svår för respondenten att förstå vilket kan leda till att svaret blir fel på grund av 

missuppfattningar. (Bäck & Halvarsson, 1992) 

2.7 Trovärdighet 
Vid en kvantitativ undersökning ser man till reliabiliteten och validiteten för att mäta kvalitén. Dessa 

termer är inte att föredra vid en kvalitativ studie menar Bryman (2008). Vid en kvalitativ studie ser 

man till fyra begrepp för att bedöma trovärdigheten i en undersökning. 

2.7.1 Tillförlitligheten 

Enligt Guba & Lincon, 1989 så skapar man tillförlitligheten genom att man säkerställer att 

forskningen utförts i enlighet med de regler som finns och att man rapporterar resultatet till 

respondenterna för att dessa ska bekräfta att forskaren uppfattat verkligheten på ett riktigt sätt. 

Detta kallas för respondentvalidering.  Respondenterna har blivit intervjuade i sina egna miljöer, de 

har själva fått bestämma tidpunkt och på så sätt har de kunnat förbereda sig och känt sig bekväma i 

intervjusituationen. Vi har kontrollerat empirin med respondenterna för att upptäcka eventuella 

felcitat och feltolkningar för att få en rättvisande bild av verkligheten. De problem vi kan se med våra 

primärdata är att vi har intervjuat få företag, det kan ge en missvisande bild av problemet. 

2.7.2 Överförbarhet 

Forskaren ska ge en utförlig redogörelse som förser andra personer med något som Guba och Lincoln 

kallar en databas med vars hjälp de kan bedöma hur pass överförbar resultatet är till en annan miljö. 

Metoden för denna studie är väl redovisad och kan utgöra underlag för kommande studier inom 

detta område. Genom att inriktningen är mot den svenska Venture capitalmarknaden så kan 

innehållet överföras till en annan Venture capitalmarknad. 

2.7.3 Pålitligheten 

Det tredje sättet att bedöma trovärdigheten är att se till pålitligheten. Guba och Lincoln menar på att 

forskaren ska ha ett granskande synsätt där alla faser i undersökningen ger en fullständig och 

tillgänglig redogörelse. Utomstående kan sedan fungera som en granskare, eventuellt under 

forskningens gång, för att bedöma kvalitén på undersökningen och ge synpunkter till forskaren. 

Utomstående har under arbetets gång fungerat granskare och har kunnat ge konstruktiv kritik, vilket 

ökat kvaliteten på uppsatsen. Företagen vi har intervjuat har varit representativa för branschen och 

har lång erfarenhet inom området vilket gjort att uppsatsen har blivit mer pålitlig. Även om vi har fått 

tag i erfarna och kunniga respondenter så kan de ha gett en vinklad bild av sitt företag för att framstå 

i bättre dager.  

2.7.4 Möjligheten att styrka och konfirmera 

Forskaren ska ha agerat i god tro, det ska med andra ord vara uppenbart att forskaren inte medvetet 

låtit personliga värderingar påverkat utförandet av och slutsatser från en undersökning. (Guba och 
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Lincoln, 1989). Vi kan se en svaghet i att vi utifrån vår hypotes förväntar oss ett förutfattat svar och 

på grund av det blir färgade i vår analys. Vi har dock försökt att se problemet på ett objektivt sätt. 

2.8 Källkritik 
Vi har utgått ifrån att respondenterna svarat sanningsenligt på frågorna, vi har dock varit kritiska och 

noggranna när vi tolkat deras svar. För att stärka trovärdigheten har vi använt oss av en bandspelare 

vilket gjort att vi i efterhand har kunnat lyssna på svaren för att minska risken för feltolkning. 

(Jacobsen, 2002).  

Den information som vi har hämtat sekundärt har vi granskat kritiskt och jämfört med liknande 

undersökningar. Om dessa studier visar ett liknande resultat ger det en högre tillförlitlighet 

(Jacobsen, 2002). De vetenskapliga artiklarna är hämtade från Högskolan i Gävles databaser, detta 

anser vi stärker deras trovärdighet. Information är även hämtad från trovärdiga hemsidor som SVCA, 

Konjunktursinstitutet, Bolagsverket etc. Vi förutsätter att denna information är korrekt.  
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3. Referensram 

I den här delen av uppsatsen redogör vi för hur Venture capital investeringar fungerar. Vi börjar med 

att presentera de olika typerna av Venture capital bolag, för att sedan förklara hur de investerar. Vi 

kommer sedan att förklara vilka krav de ställer för att investera samt hur processen från att hitta ett 

intressant investeringsobjekt till slutförandet av investeringen går till. Vi kommer i slutet förklara vad 

som styr konjunkturen för att kunna relatera till det i vår analys. 

3.1 Kort om Venture capital 
Venture capitalbolag söker efter investeringsprospekt med hög risk och hög förväntad avkastning. 

Investeringar av det här slaget sker i tidiga skeden av bolagens livscykel, i antingen sådd-, uppstart- 

eller expansionsfasen. Tanken är att man genom det tillförda kapitalet och kunskapen ska kunna 

hjälpa företaget att lyckas med sin affärsidé. På så sätt skapar man ett värde i bolaget som slutligen 

utgör det egna bolagets vinst. Man investerar i bolagets egna kapital och blir ofta även delägare i 

bolaget. Det gör också att man tar del av eventuella utdelningar. En investering av det här slaget är 

tidsbegränsad vilket innebär att man efter ett tag gör en så kallad exit. En exit innebär att man gör sig 

av med den ägda andelen i bolaget och på så sätt realiserar vinsten. Det tar ofta längre tid för nya 

bolag att gå med vinst vilket resulterar i att risken är högre ju tidigare i företagets livscykel man 

investerar. Investerar man t.ex. i det tidigaste skedet, såddkapital, så binder man ofta kapitalet under 

en längre tid än om man investerar i expansionsfasen. Därför har man en högre förväntad avkastning 

i de tidiga faserna. En Venture capital portfölj består ofta av ett flertal bolag där få bolag står för en 

stor procent av vinsterna. I snitt 35 % av företagen i portföljen går med förlust. Eftersom det är 

riskfyllda objekt blir vinsterna ofta stora när man hittar rätt bolag, vilket kompenserar för förlusterna 

i de dåliga investeringarna. (Smith & Smith, 2004) 

3.2 Organisationsform 
Uppdelningen nedan av olika private equity-bolag är grov. Många bolag passar inte in i denna mall, 

utan kan vara kombinationer av de här fyra grupperna. 

3.2.1Oberoende private equity-bolag 

Det som karaktäriserar ett oberoende private equity-bolag är att det är ägt av privatpersoner eller 

andra typer av investerare som inte har någon anknytning till bolaget. Deras enda mål är att det ska 

vara en bra placering. Den här formen av Venture capital bolag är den vanligaste formen i Sverige. 

(Nyman, 2002) 

Kapitalet som ett oberoende private equity-bolag investerar med kommer vanligen från två olika 

källor, aktiekapitalet som tillförs bolaget och banklån. Affärsidén för dessa bolag är att investera i 

onoterade bolag som de anser har stor potential att lyckas. Efter investeringen jobbar de tillsammans 

med bolaget för att skapa ett värde i bolaget, för att så småningom avyttra innehavet och då få 

avkastning på det satsade kapitalet. (Nyman, 2002) 
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3.2.2 Private equity fonder 

En private equity fond är uppbyggd som en helt vanlig värdepappersfond. Den stora skillnaden är 

dock att vem som helst får investera i en vanlig värdepappersfond medan en private equity fond 

oftast är stängd, bara inbjudna investerare har rätt att satsa sitt kapital i fonden. Fonden ägs ofta av 

flera olika investerare, vanliga ägare är banker, pensionsfonder och försäkringsbolag. De investerar i 

den här typen av fonder för att diversifiera sina innehav och få bästa möjliga avkastning till den satta 

risknivån. De här stora investerarna har dock allokeringsregler, vilket innebär att de bara kan placera 

en viss procentsats av sitt totala kapital i onoterade innehav. En fond brukar ha upp till tio 

investerare och utöver dem brukar bolaget som skapat fonden, managementbolaget, investera i 

fonden. (Nyman, 2002)  

För att sätta upp en fond krävs ett ganska omfattande arbete. Man ska lyckas locka investerare 

genom att förklara fondens upplägg för dem, bland annat hur stor fonden kommer vara, vilken 

placeringshorisont man har, vilka investeringsstrategier samt vilken förväntad avkastning. Många 

investerare, framförallt utländska, är mycket noga när de investerar och kräver ofta att de ska få göra 

en företagsundersökning av managementbolaget. När en investerare sedan bestämt sig för att 

investera i fonden så skrivs ett avtal, som bland annat reglerar investerarens placerade belopp i 

fonden. Allt kapital betalas inte till fonden direkt utan löpande under investeringsperioden. (Nyman, 

2002) 

När allt är klart och fonden är uppsatt så börjar managementbolaget leta efter potentiella bolag att 

investera i. Kostnaden för detta står managementbolaget för, i gengäld tar de ut en förvaltningsavgift 

för fonden. När de hittat ett lämpligt objekt så tas ofta besluten i samråd med fondens investerare. 

När sedan fondens bestämda tid har löpt ut så avvecklar man den och fördelar tillgångarna efter 

överenskommelse. (Nyman, 2002) 

3.2.3 Koncernägda private equity bolag 

Ett koncernägt private equity-bolag ägs av ett större moderbolag. Om moderbolaget äger minst 50 % 

av bolaget så säger man att det är en captive investerare. Är det flera bolag som äger minst 20 % så 

kallar man de semi- captive investerare. (Nyman, 2002) 

Den här typen av bolag sätts ofta upp av banker för att ge en alternativ placering till bankens kunder, 

men förekommer egentligen inom alla branscher. Många företag sätter upp dem för att låta dem 

förvalta företagets kapital. En annan anledning till att företag sätter upp den här typen av bolag är att 

de ska investera i mindre företag inom samma bransch. De ger de stora företagen möjlighet att vara 

delaktiga i områden som har anknytning till deras egna verksamheter. (Nyman, 2002) 

3.2.4 Statliga institutioner 

Staten är genom ett antal bolag verksam inom private equity branschen.  Både Industrifonden, ALMI 

och Tillväxtverket är företag/stiftelser som investerar i företag i tidiga skeden. Den statliga 

inblandningen i dessa bolag kan variera från att vara helägda till att vara delvis finansierade eller 

stöttade av regeringen. De kan vara skapade för ett visst ändamål, t.ex. att i vissa fall stödja tillväxten 

av småföretag eller i andra fall vara tvingade att investera inom ett visst geografiskt område. De 

flesta svenska statliga bolag är idag institutioner där staten investerar tillsammans med privata 

investerare. (Isaksson, 2006) 
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Industrifonden är en stiftelse som investerar i små och medelstora företag. De ger främst 

utvecklingskapital till unga innovativa teknikföretag och expansionskapital till etablerade företag med 

ett stabilt kassaflöde och en pågående försäljning. Industrifonden har möjlighet att investera direkt i 

ett bolag eller att investera tillsammans med ett annat riskkapitalbolag. Den senare formen, så kallad 

syndikeringsinvestering, är den vanligaste formen. (Industrifonden) 

Fonden är uppdelat i tre avdelningar, Technology, Life Science och Industrifinans. Genom Technology 

investerar man i teknikbolag som befinner sig i tidiga skeden av livscykeln. Vanligt förekommande 

investeringar de senare åren har varit investeringar i clean-tech bolag. Genom Life Science investerar 

man i läkemedel- och medicinteknik-branscherna, även här är det bolag som befinner sig i tidiga 

skeden och har en produkt eller tjänst med stor potential. Genom Industrifinans investerar man inte i 

någon specifik bransch. Det utmärkande för bolagen här är att de är mogna bolag med starka 

kassaflöden och en redan etablerad försäljning. De befinner sig i en expansionsfas och behöver 

därför kapital för att kunna växa. Industrifonden har en stark kapitalbas och investerar långsiktigt i 

sina bolag. Allt kapital återinvesteras och inget externt kapital tillförs. (Industrifonden) 

ALMI företagspartner AB ägs till 51 % av staten och är ett moderbolag med 19 dotterbolag. De övriga 

delägarna som svarar för 49 % är regionala ägare som t.ex. landsting och regionförbund. ALMI:s syfte 

är att främja utvecklingen av små och medelstora företag och att stimulera nyföretagande. För att 

lyckas med det använder man sig av två tillvägagångssätt. Det första är finansiering till både nya och 

expanderade bolag oavsett bransch. Det andra är rådgivning vilket syftar till att ge bolagen stöd för 

att skapa fler konkurrenskraftiga bolag och på så sätt skapa tillväxt i det svenska näringslivet. ALMI är 

uppdelat i tre delar, innovation, nyföretagande och etablerade företag, där företagens nuvarande 

situation speglar vilken avdelning man har kontakt med. Kreditverksamheten är självfinansierande 

medan den löpande driften finansieras med årliga bidrag från ägare. Regeringen kan när som helst gå 

in med mer kapital för att stimulera marknaden för små och medel stora företag samt för att främja 

att nya företag skapas. Genom ALMI:s nystartade ALMI Invest kommer ALMI att investera i företag i 

utvecklingsskeden. (ALMI) 
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3.3 Investeringsstrategier 
Venture capitalbolag har ofta olika strategier när de investerar. Strategierna styr vilka företag de 

väljer att investera i. En vanlig strategi är att man specialiserar sig på en eller några få branscher. 

Venture capital investeringar kan ske i tre olika faser beroende på var investeringsobjektet befinner 

sig i sin företagsutveckling. 

3.3.1 Såddkapital 

Den här typen av finansiering riktar sig till entreprenörer och företag som befinner sig i början av 

livscykeln. Kapitalet används för en idé att utveckla en produkt eller pröva ett koncept innan 

företaget är etablerat. Denna fas är en mycket riskfylld fas för riskkapitalisterna och därför har staten 

kompletterat med skattefinansierade institut som t.ex. ALMI och Industrifonden. Vanliga problem 

med den här typen av investeringar kan vara att produkten inte fungerar som man tänkt sig, att 

marknaden inte är mogen för produkten och att något annat företag redan hunnit lansera samma typ 

av produkt.(Nyman, 2002) 

3.3.2 Uppstartskapital 

I den här fasen investerar man i ett bolag som är på väg att starta upp, eller som varit igång under en 

kortare period. Ofta har den här typen av bolag en produkt eller tjänst klar. I bland behövs 

investeringen för att lansera produkten kommersiellt, i andra fall kan den redan vara lanserad, men 

man vill nu lansera den på en ny marknad. Kapitaltillskott i den här fasen kan även användas till att ta 

fram en produkt eller till att göra en marknadsundersökning. (Nyman, 2002) 

3.3.3 Expansionskapital 

Expansionskapital kan delas in i tidig expansion och sen expansion. Under tidig expansion förmedlas 

kapital till företaget då tillverkning och försäljning har ökat stadigt och det finns behov av ytterligare 

rörelsekapital. Företaget har inte börjat redovisa några vinster vid den här fasen. I den senare 

expansionsfasen befinner sig företaget i kraftig tillväxt och finansieringen behövs till utbyggnader, 

marknadsföring, rörelsekapital eller produktförbättringar. Det är heller inte ovanligt att kapital som 

tillförs i den senare expansionsfasen behövs för etablering på en ny marknad.(Nyman, 2002) 

3.3.4 Bransch 

Venture capitalbolag väljer ofta att specialisera sig på en eller några få branscher. Man koncentrerar 

då sina investeringar till dessa branscher. En god kompetens inom branschen är en nyckel till bra 

investeringar. Vissa branscher med hög risk, bland annat IT- och informationsteknologibranschen, 

kännetecknas av höga utvecklingskostnader vilket kan innebära att produkten får ett för högt pris 

som kan resultera i att produkten aldrig når marknaden.(Nyman, 2002) 

Andra branscher, till exempel skogbranschen, är konjunkturkänsliga vilket innebär en möjlighet till 

stora vinster om man hamnar rätt i konjunkturcykeln. Det finns också exempel på bolag som har låg 

korrelation med konjunktur, bland annat läkemedelsbranschen. (Nyman, 2002) 

3.3.5 Syndikeringsinvestering 

Syndikeringsinvestering är en vanligt förekommande del av Venture capital. Det innebär att två eller 

flera Venture capital bolag går ihop och saminvesterar. De kan på det här sättet dela med sig av sina 

kunskaper för att öka möjligheten att skapa ett värde i portföljbolaget. Det innebär också att man 

genom kontakt med andra Venture capitalbolag kan investera i branscher där man själv inte besitter 

kunskapen, men där det andra bolaget har lång erfarenhet av investeringar. Den viktigaste 
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anledningen till att man väljer att saminvestera är att man då har möjlighet att sprida kapitalet 

mellan fler bolag, vilket innebär en mer diversifierad portfölj. Genom att ha en väldiversifierad 

portfölj kan man sänka den totala risknivån utan att försämra den förväntade avkastningen. I en 

syndikeringsinvestering så tar ofta det Venture capitalbolaget som äger störst andel i företaget på sig 

rollen som huvudansvarig. (Smith & Smith, 2004) 

Den här varianten av investeringsstrategi kan även innebära fördelar för portföljbolaget. Risken för 

att en investerare ska få kontroll över bolaget minskar. Dessutom så får man ta del av två bolags 

kompetens och kontaktnät. Fler investerare och större kontaktnät kan innebära att det t.ex. i 

framtiden blir lättare att få tag i mer kapital om man skulle behöva expandera (Nyman, 2002) 

3.4 Investeringsprocessen 
Det finns flera olika studier om Venture capitals investeringsprocess. Det är inga större skillnader på 

de olika studierna förutom namnet på de olika faserna. Vi har använt oss av Tyebjee och Brunos 

undersökning från 1984 som består utav fem steg i investeringsprocessen; Uppkomsten(Deal 

Origination), Undersökningen (Screening), Bedömningen (Evaluation), Struktureringen (structuring) 

och Värdeskapande och exit (Post investment-activities and exits). Tyebjee och Brunos undersökning 

var en av de första kring Venture capitals investeringsprocess och är idag ett av det mest använda 

synsättet bland andra forskare inom detta område. Investeringsprocessen, från en affärsplan till att 

själva investeringen äger rum, tar vanligtvis tre till sex månader, men kan ta allt från några dagar till 

flera år (Nyman, 2002). 

3.4.1 Uppkomsten                                                                                                                                   

Första steget är Uppkomsten till Venture capital. De finns tre olika sätt som Venture capitalbolaget 

kan bli medvetet om potentiella investeringar.  

Första sättet är att entreprenörer vänder sig till Venture capitalbolaget som oftast svarar med att 

entreprenören ska skicka in en affärsplan.  

Det andra sättet är via referenser eller rekommendationer. Referens eller rekommendationer kan 

komma från andra Venture capitalbolag. Detta antingen på grund av att vissa projekt är för 

omfattande för att investera själv i eller för att minska riskerna. Det kan även vara för att de saknar 

kompetens om marknaden eller produkten. Förfrågningarna kan även komma från tidigare kunder 

eller via den personliga umgängeskretsen. Referenser från banker och från investeringsmäklare är 

även förekommande.  

Det tredje sättet som Venture capitalbolag kan bli medvetna om potentiella investeringar är via 

aktivt sökande. Venture kapitalisten söker potentiella kandidater via speciella konferenser, nätverk 

och konsulter.(Tybjee och Bruno, 1984) 
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3.4.2 Undersökningen                                                                                                                            

Andra steget är Undersökningen, då Venture kapitalisten koncentrerar sig endast till potentiella 

investeringar.  Venture kapitalisten får in många förslag, många fler än de kan investera i. Därför 

måste de välja ut ett antal få av alla förslag eftersom deras tillgångar är begränsade. Venture 

capitalbolaget väljer ut ett antal investeringar i ett tidigt skede som stämmer överens med deras 

allmänna kriterier. De vanligaste kriterierna är:  

 Storleken av investeringen och Venture fondens policy. Ett Venture capitalbolag har en 

övre och undre gräns när det gäller storlek på en investering. Venture kapitalisten har inte 

tid att ha en portfölj med många små portföljbolag. En Venture capital portfölj innehåller i 

genomsnitt 10 Ventureföretag. Den övre gränsen bestäms på grund av hur stor fonden är. 

(Tybjee och Bruno, 1984) 

 Teknologin och marknadssektorn. Detta är enligt Tyebjee och Bruno (1984) ett av de mest 

använda kriterierna. Venture capitalbolaget investerar mer än i bara företaget, de 

investerar i framtida marknader och teknologi. Av denna anledning måste Venture 

kapitalisten ha tidigare erfarenhet av den marknad/teknologi som de investerar i. 

 Geografisk allokering. Detta kriterium är inte lika förekommande enligt Tybjee och 

Bruno(1984). När ett Venture capitalbolag investerar i ett företag så förväntar sig Venture 

capitalbolaget att träffa företaget regelbundet. För att minska restiden och kostnaden så 

begränsar sig vissa Venture kapitalister till stora metropoliska platser med lätt 

tillgänglighet. Den geografiska allokeringen är viktigt för vissa bolag då de söker 

Ventureföretag, de väljer ofta en plats där de har bra kontakter med bank, revisorer m.m.  

  Fas i livscykeln. Som vi nämnt tidigare i detta kapital så investerar Venture capitalbolag i 

olika faser. Detta kriterium är vanligt förekommande bland Venture capitalbolag. (Tybjee 

och Bruno, 1984) 

3.4.3 Bedömningen 

Bedömningen är det tredje steget i processen. I detta steg bedömer Venture capitalbolaget risken 

och potentiella avkastningen av en viss överenskommelse. Om det visar sig att ett företag ger en bra 

avkastning och risk så går Venture capitalbolaget in i en förhandlingsprocess med det potentiella 

portföljbolaget. Venture capitalbolag har vissa investeringskriterier som de undersöker innan de går 

in en förhandling. 

Det har forskats mycket kring Venture capitals investeringskriterier. Tybjee och Bruno (1984) har 

kommit fram till att det är fem huvudkriterier de tittar efter innan de investerar. Tybjee och Brunos 

undersökning är en av de tidiga forskningarna runt investeringskriterierna. Kriterierna är dock 

fortfarande aktuella och används av flera forskare i vår samtid. Flera undersökningar har kommit 

fram till liknande resultat. Wells (1974) var en av de första pionjärerna i forskningen kring 

investeringskriterierna. Wells kom fram till att de viktigaste kriterierna är management engagemang, 

produkten och marknaden. Ett annat exempel är Muzyka et al. (1996) som kom fram till att de 

viktigaste kriterierna är entreprenörens ledarskapspotential, management team ledarskapspotential 

och kännedom om marknaden.  
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 Marknadens attraktionskraft. Venture capitalbolag ser till storleken och 

tillväxtmöjligheterna på den potentiella marknaden. Det ska helst vara en marknad som 

både Venture capitalbolaget och entreprenören har kunskap om. Detta kan vara svårt då 

entreprenören oftast inte har lika stor erfarenhet som Venture capitalbolaget. Venture 

kapitalisten måste därför lita på sina egna erfarenheter och bedömningar om marknaden. 

Venture capitalbolaget investerar oftast i ett tillväxtbolag som de tror har mycket god 

potential och förutsättningar för att växa kraftigt på marknaden, och som kan leda till en 

bra avkastning i framtiden. De ser även till behovet av produkten på marknaden. Med hjälp 

av dessa faktorer kan de få fram en förväntad avkastning (Tyebjee och Bruno, 1984). 

 Produkt differentiering. Det är viktigt för nya entreprenörer på en ny marknad att försöka 

skapa barriärer för att hindra konkurrenter från att imitera deras produkt eller tjänst. 

(Sheperd, 1999). Det bästa sättet att skydda en produkt eller tjänst är att få ett 

patent.(Macmillian et al, 1985) Produkten ska vara unik och genomtänkt för att skapa 

konkurrensfördelar. Produktens differentiering bestäms av entreprenörens möjlighet att 

använda sin tekniska kunskap till att göra en produkt som är unik och genomtänkt för att 

skapa konkurrensfördelar och hög vinstmarginal. (Tyebjee och Bruno, 1984) 

 Ledarskapsförmågan. Det viktigaste kriteriet för att en investering ska bli av är personen 

bakom affärsidén. Macmillan beskrev 1985 det här med orden, ”det är ingen fråga om 

hästen(produkten), hästloppet(marknaden), oddset(cash-out möjligheter), utan det är 

jockeyn(entreprenören) som bestämmer om Venture kapitalisten ska satsa 

överhuvudtaget.” I sin undersökning 1985 frågade Macmillan hundra stycken Venture 

kapitalister om vilka som var de viktigaste kriterierna för att en investering skulle bli aktuell. 

Det viktigaste kriteriet var entreprenörens kompetens. Bland topp fem återfanns också 

entreprenörens personlighet och även entreprenörens erfarenhet. Även senare studier har 

kommit fram till liknande resultat. Fried och Hisrich kom 1994 fram till att entreprenörens 

ledarskapsförmåga var den viktigaste faktorn för att en investering skulle bli av. Muzyka 

kom 1996 även han fram till att entreprenörens ledarskapsförmåga, erfarenhet och 

ekonomiska kompetens var de viktigaste kriterierna. De tidigare erfarenheter är viktiga 

eftersom entreprenörer då har tidigare kontakter och nätverk som underlättar för Venture 

capitalbolaget. Entreprenörens tidigare erfarenheter gör även att de lättare kan bedöma 

risker och möjligheter på en marknad. (Fried & Hisrich, 1994) 

 

 Skyddad från omvärlden. Det nystartade företaget ska i största möjliga grad vara skyddad 

mot ändrade ekonomiska förhållanden. Bolaget ska även vara skyddat mot nya 

konkurrerandeföretag som kommer in på marknaden. Venture Capital bolaget ser även till 

företagets konjunkturskänslighet. (Tybjee och Bruno, 1984) 

 Cash-out möjligheter. För att en investering ska bli aktuell måste Venture capitalbolaget 

kunna se en framtida möjlighet till exit. Då man oftast inte ser längre fram än 10 år ska exit 

möjligheten ligga inom den tidsramen. Investeringen måste även ge en bra avkastning på 

det investerade kapitalet i förhållande till tidshorisonten.(Fried & Hisrich, 1994). 
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3.4.4 Struktureringen                                                                                                                     

Denna process kallas struktureringen då portföljbolaget och Venture kapitalisten strukturerar fram 

storlek, form och pris av investeringen. Först ska man bestämma priset, hur stor ägarandel som 

entreprenören vill ge upp för att få kapital. Det andra är att bilda ett skyddande kontrakt som har en 

bestämd kapitalexpansion och management lön.  Kontraktet ska entreprenören och Venture 

kapitalisten komma fram till gemensamt, så att inte Venture kapitalisten tar över styrningen helt. Det 

tredje är att tillsammans komma fram till entreprenörens förväntningar av företaget (Tyebjee och 

Bruno, 1984).   

3.4.5 Värdeskapande och exit                                                                                                                    

När affären är genomförd behöver Venture kapitalisten få en bättre kontakt med portföljbolaget, 

detta steg kallas post-investment activities. Venture kapitalisten blir nu istället för investerare en 

medarbetare.  Den nya rollen kan vara en styrelsemedlem eller att hjälpa till med marknaden, 

leverantörerna och kreditnätverket. Venture kapitalisten följer portföljbolaget i detta steg och 

hjälper det med diverse saker som kontaktnät etc. Avslutningsvis vill Venture kapitalisten göra en exit 

som ger maximal avkastning på det investerande kapitalet.(Tybjee och Bruno, 1984) 

3.5 Exit 

3.5.1 Industriell försäljning 

Det här är ett av de två vanligaste sätten till exit. Industriell försäljning innebär att man säljer bolaget 

till ett annat bolag i samma bransch. Syftet ur det köpande bolagets perspektiv är ofta att komma åt 

ny kunskap, en ny marknad eller att på något annat sätt öka värdet på företaget genom ett uppköp. 

(Smith & Smith, 2004) 

Det finns tre sätt man kan genomföra en industriell försäljning. Det första är att man överlåter 

aktierna i portföljbolaget, i gengäld får man vanligen kontanter. Ibland kan den här typen av 

försäljning ske genom att det förvärvande bolaget betalar genom att göra en nyemission av aktier. 

(Nyman, 2002) 

Det andra sättet att genomföra en industriell försäljning är att man säljer alla tillgångar i bolaget. 

Man får vanligen betalt i kontanter. Ägarna får sedan betalt genom att man likviderar bolaget. 

(Nyman, 2002) 

Det tredje sättet är att man håller en kontrollerad auktion. Man letar upp spekulanter och ger dem 

möjlighet att komma med indikativa bud. Man kontaktar sedan de spekulanter som lagt de högsta 

buden. De spekulanterna får sedan möjlighet att göra en företagsundersökning för att sedan lägga 

ett bud. Man sållar ut de bästa buden och inleder förhandlingar med budgivarna. (Nyman, 2002) 

Fördelarna med en industriell försäljning är att den är lättare att genomföra än t.ex. en notering. Den 

är dessutom relativt billig att genomföra och ger ofta bra betalt på grund av att det förvärvande 

företaget kan dra nytta av uppköpet. (Nyman, 2002) 

3.5.2 Notering 

Ett vanligt sätt att få till stånd en exit är att notera bolaget på en börs eller marknadsplats. Innan 

notering tar man fram ett publikt erbjudande av aktierna i bolaget. Först efter det sker noteringen. 

Investerarna gör exit antingen genom erbjudandet eller via försäljning av aktierna på börsen eller 
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marknadsplatsen efter gjord notering. I samband med notering sker ofta nyteckning av aktier i 

bolaget, som tillväxtbolag har man ofta behov av stort kapital för att kunna växa. (Nyman, 2002) 

Ett av problemen med notering är att det är dyrt och kräver mycket arbete. För att bli ett noterat 

bolag ställs stora krav. Innan notering genomgår bolaget en granskning av börsen eller 

handelsplatsen som syftar till att säkerhetsställa bolagets möjlighet att uppfylla kravet om 

informationsgivning. Det ställs också krav på spridning av aktierna. Aktierna måste vara fördelade på 

minst tvåhundra ägare med ett minimum av en börspost vardera. Företaget måste också självt äga 

minst 10 % av aktierna och rösterna i bolaget.(Aktietorget) Ofta drivs bolagen innan som privat 

aktiebolag, vilket innebär att de behöver ha 100 000 kronor i aktiekapital. För att noteras krävs dock 

att man blir ett publikt aktiebolag, vilket innebär ett krav om minst 500 000 kronor i aktiekapital. För 

att få sprida aktierna krävs att man lämnar ut ett prospekt, vilket både kostar pengar och tar tid att ta 

fram. (Bolagsverket) 

Notering på börs eller marknadsplats tar ofta lång tid då aktierna måste kopplas till 

Värdepapperscentralen. Det för att man ska kunna registrera vilka personer som är ägare till aktierna 

i bolaget. (Nyman, 2002) 

Det finns en till variant av exit via notering. Den används när ett portföljbolag inte är tillräckligt stort 

för att på egen hand noteras som ett publikt bolag. Genom att istället skapa en organisation med 

flera bolag, kan man skapa ett bolag som kan dra nytta av noteringen. Ägarna av de existerande 

bolagen byter då sina aktier mot aktier i det nya bolaget. Ett kontrakt som binder säljarna till det nya 

företaget i ett antal år upprättas ofta.  (Smith & Smith, 2004) 

Det nya företaget kommer nu att fungera som en portfölj av de gamla bolagen. Det nya bolaget 

introduceras sedan på en börs eller handelsplats med ett erbjudande som gör det möjligt för 

allmänheten att köpa aktier.(Smith & Smith, 2004) 

3.5.3 Secondary sale 

I den här typen av exit säljer Venture capital bolaget sitt innehav i ett portföljbolag till ett annat 

företag. Till skillnad från industriell försäljning så säljs alltså inte hela bolaget. De andra delägarna, 

som t.ex. kan vara ledningen eller grundaren, behåller sin andel i bolaget. (Isaksson, 2000) 

3.5.4 Management buy-out 

En exit när grundaren till företaget eller dess ledning köper tillbaka bolaget från investeraren kallas 

management buy-out. Det kan ske när ett portföljbolag är på väg att säljas av ett Venture 

capitalbolag och köparen vill ha ledningen kvar i bolaget, men samtidigt vill köpa deras aktier. Tror 

ledningen eller grundaren tillräckligt mycket på bolaget så händer det i bland att de bjuder över och 

på så sätt köper tillbaka bolaget. Det kan ibland finnas en överenskommelse mellan 

ledningen/grundaren och investeraren redan från början, att de ska ha företrädesrätt att köpa 

tillbaka bolaget om de så önskar. (Smith & Smith, 2004) 

3.5.5 Likvidering/Rekonstruktion 

Då investeringar i de tidiga faserna, som Venture capitalbolag ofta investerar i, innebär stor risk så 

händer det emellanåt att en investering inte blir som det var tänkt. Enda utvägen kan då vara att 

söka rekonstruktion eller att likvidera bolaget för att försöka rädda det lilla värde som finns kvar, eller 

för att få företaget på fötter igen. (Isaksson, 2000) 
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3.6 Konjunktur 

3.6.1 Konjunkturcykeln 

Konjunkturen mäts genom BNP, BruttoNationalProdukten, och visar tillståndet i ett lands ekonomi. 

Konjunkturen går i cykler och svänger mellan högkonjunktur och lågkonjunktur. Under 

högkonjunktur befinner sig ett land i ekonomisk tillväxt. En lågkonjunktur innebär att tillväxten i 

ekonomin är negativ. Det som avgör om landet befinner sig i hög- eller lågkonjunktur är BNP i 

förhållande till den potentiella BNP. BNP är ett mått på summan av den privata och offentliga 

konsumtionen, investeringar samt export och import. Den potentiella BNP (grön linje) motsvarar den 

positionen ekonomin skulle befinna sig i om man räknar med en fast inflation som ligger på 

riksbankens mål om 2 %. Ligger faktiska BNP(röd linje) över denna nivå är det högkonjunktur, ligger 

den under är det lågkonjunktur. (Bernhardsson, 1996) 

 

Fig. 2 BNP 1970-2000. (Stockholms universitets statistikindex) 

Det som styr konjunkturen är invånarna och deras konsumtion. Om invånarna konsumerar så säljer 

företagen sina produkter och tjänster. När företagen går med vinst anställer de fler och köpkraften 

hos invånarna ökar i och med att arbetslösheten minskar. Samtidigt som köpkraften ökar kommer 

också inflationen att öka, vilket innebär att värdet på pengar minskar. Det här leder till att räntan går 

upp vilket gör det dyrare för både företag och privatpersoner att låna för att investera. Det leder i sin 

tur till färre arbetstillfällen, vilket alltså påverkar köpkraften negativt. Minskar vinsten för ett företag 

är det tvunget att kompensera för de förlorade intäkterna genom att skära ned på kostnaderna, 

vilket kan innebära att t.ex. skära ned på personal eller materialinköp. Nedskärningen får då 

följdkonsekvenser i antingen minskad köpkraft genom uppsägningen av personal, eller genom att de 

andra företagen på grund av uteblivna intäkter också tvingas skära ned på utgifterna. (Bernhardsson, 

1996) 

3.6.2 Räntebildning 

Ränta är detsamma som priset på pengar och styrs av utbud och efterfrågan. När många vill låna 

pengar stiger räntan på grund av att efterfrågan är hög, det händer under högkonjunktur. Under en 
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lågkonjunktur händer det motsatta, färre vill låna, vilket gör att efterfrågan och räntan sjunker. 

Inflationen, vilket betyder att pengarna minskar i värde, beror på att utbudet av pengar ökar 

snabbare än efterfrågan. Riksbanken vars mål är att hålla inflationen under två procent kan med 

hjälp av att höja och sänka räntan styra inflationen. (Oxenstierna, 2008) 

3.6.3 Utbud och efterfrågan 

Även utbud och efterfrågan på Venture capital kan ändras till följd av konjunkturen. Enligt tidigare 

studier så har det visat sig att utbudet på banklån och Venture capital har hög korrelation. Under 

perioder när det blivit svårare att få banklån så har det alltså också visat sig vara svårare att få tag på 

Venture capital till företag i tidiga faser. Även fonder har haft lättare att resa kapital under tider med 

hög ränta, när det har varit bra fart på ekonomin. (Gompers & Lerner, 1998)  

3.6.4 Företagsvärden 

En lågkonjunktur innebär minskade intäkter för företagen. Minskade intäkter är detsamma som 

minskade kassaflöden. Framtida kassaflöden är det man tittar på när man värderar ett företag. Det 

innebär således att värdet på många företag kommer att vara betydligt lägre till följd av 

lågkonjunkturen, vilket i sin tur leder till att stora värden på de finansiella marknaderna som inte har 

realiserats kommer att gå förlorade. Det innebär att värdet på bland annat pensionsfonder sjunker, 

vilket ger lägre utbetalningar till pensionärerna och således en försämrad köpkraft. (Oxenstierna, 

2008) 

3.6.5 Arbetslösheten 

Under 2008 blev många, på grund av den rådande finanskrisen, uppsagda. Företagen minskade sina 

intäkter och blev därmed tvungna att dra ner på kostnaderna. Under den ekonomiska krisen i början 

på 1990- talet hände samma sak, konkurser, strukturförändringar och effektiviseringar ledde till att 

över 12 % (ca 550 000st) av de sysselsatta i åldrarna mellan 16-64 förlorade sina jobb. Den öppna 

arbetslösheten uppgick enligt SCB 1993 till 8,2. Det ledde till att många tog chansen att starta eget 

företag. Mellan åren 1993 och 1994 ökade antalet nystartade företag med 12 000st. (Ekonomifakta) 

 
Fig. 3 Nystartade företag 1993-2002 (Ekonomifakta) 



21 
 

4. Empiri & Analys 

I den här delen av uppsatsen kommer vi att börja med att beskriva vilka företag vi har valt att 

intervjua. Ett antal teman kommer därefter att tas upp om vad som framkommit under intervjuerna. I 

slutet av varje tema görs en analys av vad som framkommit. 

4.1 Intervjuade företag 

4.1.1 Industrifonden 

Industrifonden är en självständig stiftelse bildad av staten år 1979 som investerar i små och 

medelstora företag. Fonden är en evergreenfond dvs. att eventuella intäkter återförs till 

verksamheten och används för nya investeringar. Industrifonden har möjlighet att investera direkt i 

ett bolag eller att investera tillsammans med ett annat riskkapitalbolag. Den senare formen, så kallad 

syndikeringsinvestering, är den vanligaste formen. (Industrifonden) 

Fonden är uppdelat i tre avdelningar, Technology, Life Science och Industrifinans. Genom Technology 

investerar man i teknikbolag som befinner sig i tidiga skeden av livscykeln. Vanligt förekommande 

investeringar de senare åren har varit investeringar i clean-tech bolag. Genom Life Science investerar 

man i läkemedel och medicinteknik branscherna, även här är det bolag som befinner sig i tidiga 

skeden och har en produkt eller tjänst med stor potential. Genom Industrifinans investerar man inte i 

någon specifik bransch. Det utmärkande för bolagen här är att de är mogna bolag med starka 

kassaflöden och en redan etablerad försäljning. De befinner sig i en expansionsfas och behöver 

därför kapital för att kunna växa. Industrifonden har en stark kapitalbas och investerar långsiktigt i 

sina bolag. (Industrifonden) 

På industrifonden intervjuade vi Tore Tolke som är investeringsansvarig för avdelningen 

industrifinans. Han har jobbat inom branschen i många år och har en stor erfarenhet av densamma. 

4.1.2 Företag X 

Då det här företaget ville vara anonymt kommer vi endast ge en kort beskrivning av det. Vi kommer i 

fortsättningen att kalla det för Företag X och respondenten för Person Y. 

Företag X är ett Venture capitalbolag som har riktat in sig främst på investeringar i sådd-, uppstarts- 

och expansionsfasen. Företag X är privatägt och har i dag investerat kapital i ett flertal bolag. Många 

investeringar sker genom så kallad syndikeringsinvestering, men investeringar på egen hand 

förekommer också. 

På Företag X träffade vi Person Y som är en av grundarna till bolaget. 

4.1.3 AB Minoritetsintressen 

AB Minoritetsintressen är ett dotterbolag till Svenska Standardbolag AB. Moderbolaget är 

marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige. De hjälper bland annat privatpersoner och företag 

att upprätta olika typer av bolag. Moderbolaget är också marknadsledare inom avveckling av 

aktiebolag. 
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Genom dotterbolaget AB Minoritetsintressen bedrivs riskkapitalinvesteringar. En del av 

moderbolagets vinster går in i dotterbolaget och investeras i alla olika faser, från uppfinnaren som 

kommer med en ny idé till slutprodukten. 

På AB Minoritetsintressen träffade vi VD:n Erik Berggren, som även är VD för moderbolaget Svenska 

Standardbolag AB. 

4.2 Organisationsformer 
Industrifonden är en evergreenfond som återför eventuella intäkter till verksamheten, intäkterna 

återinvesteras sedan. De får inget externt kapital vilket gör att de inte har några krav på sig att 

investera vid en speciell tidpunkt. Enligt Tolke så investerar Industrifonden på marknadsmässiga 

villkor och deras investeringar ska inte ses som ett statligt bidrag. Den försämrade lönsamheten för 

fondens portföljbolag har gjort att det kommer in mindre kapital. Tidigare vinster har däremot gjort 

att Industrifondens kassa är stark vilket gör att de har möjlighet att investera i samma utsträckning 

som tidigare. Det försämrade läget för flera av portföljbolagen gör att mycket av kapitalet går till 

dessa bolag, det innebär ett minskat antal nyinvesteringar. En annan faktor som påverkar antalet nya 

investeringar är medinvesterarnas riskvilja, man är idag inte beredd att investera på en osäker 

marknad. Riskvilligt kapital finns i betydligt större utsträckning under en högkonjunktur. Vi är vid 

investeringar idag ofta tvungna att stå för en större del av den totala investeringen än tidigare, säger 

Tolke. Dagens låga företagsvärderingar gör att det finns stora möjligheter på marknaden, kanske de 

bästa möjligheterna vi kommer att se på tjugo år enligt Tolke. 

Tolke säger att han tror att de private equity bolagen som investerar med lånade pengar har 

drabbats hårdast av lågkonjunkturen. För att ta ett exempel så är ju Plastal AB bland annat en helt 

förlorade investering, säger Tolke.  

Företag X investerar med sitt egna kapital vilket enligt Person Y inte har påverkats så mycket av 

lågkonjunkturen. Enligt Person Y så säger han sig tro att lågkonjunkturen påverkat bolag som reser 

fonder hårdare. Det är enligt honom svårt att få tag i riskvilligt kapital. Har man hamnat snett i 

konjunkturcykeln så har man nog stora problem. Han säger att de ofta saminvesterar med privata 

investerare, men att de privata investerarna nu har betydligt mindre kapital att investera med. Det 

gör att entreprenörerna fått det betydligt svårare att få tag i kapital. 

Enligt VD:n Erik Berggren investerar bolaget endast med eget kapital vilket gör att de inte har något 

krav på sig att investera, vilket t.ex. en fond kan ha då de investerar med andras kapital. Berggren 

säger också att de har lyckats bra med sina investeringar vilket gör att de fortfarande har god tillgång 

till kapital. Enligt honom har de lika mycket kapital investerat som under tidigare högkonjunktur, en 

ovanligt stor investering är dock gjord det här året vilket gör att de kommer upp i samma nivå som 

tidigare. Bolaget är enligt honom försiktigare med kapitalet nu under lågkonjunkturen än tidigare 

vilket han anser vara den enda skillnaden mot tidigare. 

4.2.1 Analys 

Privatägda Venture capitalbolag får sitt kapital främst från tre källor, den ena är aktiekapitalet som 

tillförs bolaget, det andra är banklån och det tredje är när externt kapital tillförs Venture capital 

fonder.(Nyman, 2002) Samtliga respondenter har belyst lågkonjunkturens påverkan på privat ägda 

Venture capitalbolag som investerar med externt kapital. Möjligheten till lån från banker har 



23 
 

försvårats. Den finansiella krisen har gjort att bankerna dras med kreditförluster vilket sänkt deras 

riskvilja. Kraven för att få ta ett lån har därför förstärkts, vilket har lett till minskat utlåning.  

De privatägda Venture capitalbolag som investerar med eget kapital har inte påverkats nämnvärt. 

Enligt Tolke är den enda skillnaden att portföljbolagens lönsamhet har minskat, vilket innebär ett 

minskat kapitalinflöde. Samtliga respondenter investerar med eget kapital och har starka kassor. 

Läget på marknaden har dock gjort att man blivit försiktigare vid nyinvestering. En faktor som gjort 

att antalet nyinvesteringar sjunkit är att portföljbolagen nu behöver mer kapital för att kompensera 

för de minskade intäkterna och uteblivna banklån. Enligt Berggren ägnas nu större del av tiden till att 

öka värdet på portföljbolagen.  

Enligt respondenterna ligger de stora problemen hos Venture capitalbolag som reser fonder. 

Problemet är störst för de bolag som hamnat fel i konjunkturcykeln. De bolag med fonder som löpte 

ut i slutet av högkonjunkturen, eller i början av lågkonjunkturen, ska nu resa nya fonder på en 

marknad där den rådande konjunkturen gjort att det i stort sett är omöjligt att få in externt kapital. 

Riskviljan hos investerarna har minskat i takt med en allt osäkrare marknad, riskvilligt kapital finns i 

betydligt större utsträckning under en högkonjunktur. De stora investerarna i en fond är ofta banker, 

försäkringsbolag och pensionsfonder. När värdet på deras portföljer minskar till följd av 

lågkonjunkturen innebär allokeringsreglerna att möjligheten att investera i onoterade bolag minskar 

kraftigt. Det är förmodligen en av de största anledningarna till att kapitaltillgången minskat i så stor 

omfattning. 

En anledning till att ett koncernägt private equitybolag sätts upp är för att låta dem förvalta 

moderbolagets kapital (Nyman, 2002). Minoritetsintressen har bildats för att förvalta Svenska 

Standardbolag AB:s kapital. Moderbolaget har under de senaste åren varit lönsamt, vilket gjort att AB 

Minoritetsintressen har haft en stor kassa. Konjunkturen har gjort att de flesta bolagen visat minskad 

lönsamhet vilket även påverkar dotterbolagen. De koncernägda Venture capitalbolagens inflöde av 

pengar beror endast av moderbolagets lönsamhet och deras egna investeringar. I detta fall har 

dotterbolaget en stor kassa, men överlag är det rimligt att tro att kapitaltillgången har minskat. 

De statliga institutionerna finansieras på olika sätt. Industrifonden investerar med eget kapital, vilket 

gör att de inte påverkats nämnvärt av konjunkturen. De senaste årens lönsamhet har gjort att de har 

en stor kassa. Sämre lönsamhet på portföljbolagen har dock gett ett minskat inflöde av kapital. Vilket 

resulterat i mindre nyinvesteringar och mer fokusering på befintliga innehav. ALMI däremot 

finansieras genom årliga tillskott av ägarna, staten bland andra. Regeringens beslut den 10 november 

2008 om att ge ALMI ett kapitaltillskott på två miljarder kronor har gjort att de kunnat öka 

utlåningen. Tillskottet syftar till att underlätta finansieringen av småföretag.(ALMI)  
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4.3 Strategier 
Industrifonden ligger tungt i tidiga skeden som är kapitalkrävande, enligt Tolke. Lågkonjunkturen har 

gjort att de har börjat fundera mer på deras investeringsstrategier. Enligt Tolke vill Industrifonden ha 

en bättre balans i sin portfölj för att minska riskerna, det uppnår man genom att investera i fler faser. 

En annan strategi för att minska riskerna är att saminvestera med andra riskkapitalaktörer. Det har 

blivit tuffare att hitta saminvesterare. Våra samarbetspartners har blivit mer återhållsamma vilket 

gör att vi får gå in med mer kapital om vi vill göra någon affär, säger Tolke. 

Till följd av lågkonjunkturen säger Person Y att Företag X har investerat i branscher som man normalt 

inte investerar så mycket i, det för att sprida riskerna. Enligt Person Y så de investerar bolaget 

fortfarande även i tidiga skeden, då de har mest erfarenhet av de faserna. Företag X saminvesterar 

ofta med privata investerare, lågkonjunkturen har gjort att riskviljan minskat, vilket lett till ett 

minskat samarbete. 

Enligt Minoritetsintressen AB:s VD har deras strategier inte ändrats till följd av lågkonjunkturen. De 

investerar i alla olika faser bara projektet ser tillräckligt intressant ut. 

4.3.1 Analys 

Syndikeringsinvestering är vanligt förekommande. Venture capitalbolag saminvesterar för att minska 

risken och för att dra nytta av de andra bolagens erfarenhet och kompetens. (Smith & Smith, 2004) 

Samtliga respondenter säger att vikten av att saminvestera har ökat, men att svårigheten med att 

hitta lämpliga investerare har gjort att saminvesteringarna har minskat i omfattning.  

Genom att investera i branscher och faser som man tidigare inte varit delaktig i försöker man att 

kompensera för minskningen i antalet saminvesteringar.  

4.4 Investeringsprocessen/ Investeringskriterier 
Industrifonden får in många förfrågningar från företag. Förfrågningarna kommer antingen från 

entreprenören eller via nätverk. Tolke säger att alla anställda har sina egna nätverk, t.ex. företag, 

banker, revisorer och corporate finance verksamheter.  Lågkonjunkturen har inte ändrat 

industrifondens investeringsinriktning. Enligt Tolke begär Industrifonden inte in mer information än 

tidigare däremot har de blivit mer noggranna med information. Utvärderingen av företaget tar längre 

tid. Investeringskriterierna har inte ändrats pga. lågkonjunkturen. De viktigaste kriterierna enligt 

Tolke är att affärsidén är unik och har goda tillväxtmöjligheter. 

Bolagen kommer i stor utsträckning till oss, säger Person Y. Företag X får kontakt med potentiella 

bolag via egna kontakter. Enligt Person Y får de in många affärsplaner. Lågkonjunkturen har gjort att 

man ställer mycket högre krav på affärsplanerna. Företag X affärsutvecklar även egna idéer. 

Lågkonjunkturen har påverkat företaget genom att de kräver mer information än tidigare, säger 

Person Y. Processen tar även längre tid och de vill ha en längre kontakt med entreprenören innan de 

investerar. Tidigare var det mycket mer hets. Entreprenörerna spelade ut riskkapitalisterna mot 

varandra. Idag finns det stora möjligheter att utvärdera noggrant, vänta lite för att se hur marknaden 

utvecklar sig, för att sedan investera. Man kan även hålla kontakten längre för att få en bättre bild av 

entreprenören, och sedan välja om man vill investera.  
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Enligt Berggren är det bara i få fall de letar möjliga investeringsprojekt, det är nästan uteslutande 

entreprenörer som lämnar in affärsplaner som de sedan granskar. I de allra flesta fallen slutar de i 

soptunnan. I de få fall där affärsplanen är intressant går man vidare med ett internt möte för att 

diskutera en eventuell investering ytterligare. Entreprenören måste kunna presentera sin affärsidé på 

ett enkelt sätt, vilket problem idén ska lösa, samt hur problemet ska lösas. Han påtalar också att de 

alltid varit hårda på att få in bra information för att kunna ta ett bra beslut och att lågkonjunkturen 

inte ändrat något på den här punkten. Han säger sig dessutom inte ha sett någon ökning i antalet 

inskickade affärsplaner.  

Enligt Berggren finns det några egenskaper som är viktiga för att de ska välja att investera i ett 

projekt. Han berättar att det enskilt viktigaste är personen som kommer med idén. Entreprenören 

ska enligt honom vara en duktig person som kan sälja sin produkt till ett marknadspris. Han säger 

bland annat att många underskattar hur svårt det är att sälja en produkt till ett lönsamt pris, en bra 

säljare är alltså viktigt. För att företaget ska gå in i projektet ska de anse att personen har stor 

sannolikhet att lyckas med sin idé. Enligt Berggren vill de också att det ska finnas en existerande 

marknad för produkten. Det kan ta 7-8 år för en produkt att slå igenom på en ny marknad.  

4.4.1Analys 

Det steg som Tybjee och Bruno beskriver som bedömningssteget har påverkats mest av 

lågkonjunkturen. Enligt Person Y och Tolke så tar bedömningen av företagen längre tid. De gör en 

mer noggrann analys nu än de gjort tidigare. Person Y säger att de ställer mycket högre krav på 

affärsplanerna. Berggren belyser att de alltid varit noggranna och att den delen inte har ändrats. 

Enligt Person Y var det tidigare en hets på riskkapital marknaden vilket gjorde att man inte hann med 

att utvärdera företag lika noggrant. Nu hinner man kolla igenom bolaget, ha en bra dialog med 

entreprenören och dessutom vänta ett tag innan investering för att se hur marknaden utvecklar sig. 

Den tidigare hetsen gjorde att entreprenörerna till viss del kunde spela ut investerarna mot varandra 

för att få en så fördelaktig deal som möjligt.  

Kriterierna har enligt respondenterna inte ändrats. De använder sig alla av grundläggande kriterier, 

vilka inte ändrats under den rådande lågkonjunkturen. Däremot har de som sagt mer tid att 

utvärdera både bolag och entreprenör vilket ger en ökad chans till en bra investering. 

4.5 Exit 
Det är ingen bra marknad att göra en exit idag, säger Tolke. Vi har inte ändrat exit strategier pga. 

lågkonjunkturen, men det är svårt att få bra betalt. Exit är lång process och det gäller att sälja vid rätt 

tillfälle och även ha lite tur. Till skillnad från många fonder som stänger vid en viss tidpunkt så kan vi 

som evergreen fond ha ett längre tidsperspektiv, säger Tolke. Vi är inte tvingade att sälja vid en viss 

tidpunkt utan kan sälja när tillfälle ges. 

För Företag X har det förmodligen blivit svårare. Vi är dock inte ett så gammalt bolag vilket gör att vi 

inte sålt så mycket, säger Person Y. Vi har därav inte ändrat exit strategier. Han säger sig tro att 

företag däremot väntar med exit pga. det rådande klimatet. Han belyser att det är svårare att få bra 

betalt och därför väntar fler riskkapitalbolag med exit. 

På frågan om de har ändrat exit- strategier till följd av lågkonjunkturen svarar Berggren att de säljer 

när de tycker att de får tillräckligt bra betalt, men att det samtidigt är väldigt sällan det händer. Han 
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säger sig vara av den uppfattningen att alla företag, oavsett exit- strategi och om de investerar med 

andras kapital, säljer när de får tillräckligt bra betalt. Lågkonjunkturen har dock gjort det betydligt 

svårare att få bra betalt vilket inverkar på antalet försäljningar i branschen. 

4.5.1 Analys 

Venture Capitalbolagen gör en exit för att få maximal avkastning på det investerade kapitalet, 

normalt 4-7 år (Smith & Smith, 2004). Enligt respondenterna säljer bolagen när de får tillräckligt bra 

betalt men att lågkonjunkturen har gjort att det har blivit svårt att få bra betalt. Exitprocessen har 

förlängts vilket gjort att bolagens kapitalinflöde har minskat. Denna minskning av omsatt kapital har 

lett till färre nyinvesteringar och att fokuseringen på värdeskapande insatser i befintliga innehav har 

ökat. 

Nackdelen för Venture capitalbolag som reser fonder är att fonden har en bestämd löptid. De här 

bolagen kan inte, till skillnad från bolag som investerar med eget kapital, inte vänta med en exit. De 

gör att de tvingas göra exit under lågkonjunkturen. Portföljbolagen har tappat i värde under 

lågkonjunkturen vilket kan resultera i att en tvingad exit kan ge en förlust på det investerade 

kapitalet. En förlust medför minskade intäkter och således mindre kapital att investera med.  
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5. Slutsats 

I det här avsnittet kommer vi presentera vad vi kommit fram till genom våra studier och knyta det till 

vår problemformulering. Vi kommer i slutet redogöra för vår syn på framtidsutsikterna för Venture 

capitalbranschen.  

Syftet med uppsatsen var att ge en ökad förståelse för Venture capitalbranschen och dess 

portföljbolag, för att sedan se om branschen har påverkats av den rådande konjunkturen, och i så fall 

på vilket sätt. 

Har den rådande lågkonjunkturen påverkat möjligheterna att få kapital från Venture capitalbolagen? 

Används det tillgängliga kapitalet på ett annat sätt en tidigare? 

Har riskviljan ändrats till följd av lågkonjunkturen? 

Under uppsatsens gång har vi kommit fram till att Venture capitalbolagen som reser fonder har 

påverkats mest när det gäller anskaffningen av kapital. De är ofta banker, försäkringsbolag och 

pensionsfonder som investerar i fonderna. När börsvärdet har minskat kraftigt under den rådande 

lågkonjunkturen innebär det att den här typen av bolag förlorat stora värden i sina portföljer. Deras 

allokeringsregler gör att de bara kan ha en viss procentsats investerat i onoterade innehav. Den 

överallokering som då sker gör att de här bolagen inte kan investera mer i onoterade bolag vilket 

direkt slår hårt mot fonderna. Att resa en fond utan den här typen av bolag är i stort sett omöjligt. Ett 

minskat antal fonder gör att möjligheten att få kapital försämras avsevärt. 

Osäkerheten på marknaden har gjort att riskviljan hos investerarna har gått ner, riskvilligt kapital är 

betydligt lättare att hitta under en högkonjunktur. Det har drabbat fonderna då det är ytterligare en 

faktor som gör det svårt att resa en fond. 

Ett annat problem som vi ser är att finanskrisen har gjort bankerna mer restriktiva med långivning, 

vilket innebär osäkerhet och brist på förtroende dvs. det är mycket psykologi inblandat. Denna 

minskning av lån gör att mindre bolag måste hitta andra alternativ till finansiering. Detta i 

kombination med minskade intäkter under lågkonjunkturen gör att behovet av kapital i många 

mindre bolag är stort. För att ha råd att driva verksamheten vidare behöver man därför ha in kapital. 

Efterfrågan på riskkapital ökar därmed utan att utbudet på kapital ökat. Venture capitalbolagen 

använder då sitt kapital främst till befintliga portföljbolag. Det resulterar i färre nyinvesteringar.  

Saminvesterarnas riskvilja har också påverkats av den osäkra marknaden. Kravet på att man ska 

syndikeringsinvestera har ökat under den rådande lågkonjunkturen, men riskviljan har gjort att det 

blivit oerhört svårt att hitta saminvesterare. Det här leder till ett färre antal investeringar då risken 

att investera utan saminvesterare är högre. Vid saminvesteringar kan man även dra nytta av 

erfarenheterna och kompetensen hos den andra parten. 

När det gäller investeringsprocessen anser vi att den bidrar till mindre möjligheter till kapital då 

Venture capitalbolagen tar längre tid på sig att undersöka företagen. De ställer nu betydligt högre 

krav på affärsmodellerna. Den minskade hetsen har gjort att de inte längre behöver ta hastiga beslut, 

utan lugnt kan utvärdera bolagen. Den minskade konkurrensen verkar också ha gjort att 
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entreprenörerna inte längre kan spela ut investerarna mot varandra, vilket verkar ha varit fallet 

tidigare. 

Det är viktigt för Venture capitalbolagen att få bra betalt vid försäljning av portföljbolag, då det är så 

de får avkastning på det satsade kapitalet. Vi anser att lågkonjunkturen inte påverkat bolagens exit 

strategier, men har däremot gjort det svårare att få bra betalt. Det borde innebära färre 

försäljningar, vilket i sin tur leder till att man binder kapital i portföljbolagen med minskad 

omsättning av det totala kapitalet som följd. Företaget fokuserar då istället på värdehöjande 

åtgärder på befintliga portföljbolag, det anser vi påverkar möjligheten för mindre bolag att få kapital. 

Lågkonjunkturen medför inte bara negativa faktorer för Venture capitalbolagen utan medför 

möjligheter för bolag med stor kassa. De minskade intäkterna under lågkonjunkturen har gjort att 

värdet på flera bolag har gått ner.  De lågt värderade bolagen gör att Venture capitalbolag med stor 

kassa kan investera i billiga bolag med stor potential.  

Vi anser också att det fortsatt kommer vara en svår marknad för de Venture capitalbolag som ska 

resa fonder. Börsens nedgång har gjort att stora värden försvunnit från marknaden, vilket lett till 

överallokering av kapital i onoterade bolag. Vi anser att det kommer krävas en rejäl uppgång på 

börsen innan kapitalflödet åter kan öka till dessa typer av bolag. De stora värdena som försvunnit 

kommer att ta många år att ta igen. 

5.1 Vidare studier 
Det kan vid vidare studier vara intressant att titta på uppsatsen frågeställning ur entreprenörens 

perspektiv. Det kommer troligen krävas mer tid att genomföra en sådan studie, men det skulle 

onekligen vara intressant att se hur möjligheterna till finansiering via Venture capital är ur deras 

perspektiv. 

Då samtliga respondenter påpekat att de lånefinansierade private equitybolagen drabbats hårdast av 

finanskrisen kan det vara intressant att titta på de buy-out inriktade investerarna. De investeringar 

buy-outbolag gör kräver mer kapital, och med dagens klimat på lånemarknaden är de nästintill 

omöjligt att få ett lån.   
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Bilagor 

Pressmeddelande: Kapitaltillskott till Almi Företagspartner 
2008-11-10 

Regeringen har beslutat om ett kapitaltillskott på 2 miljarder kronor till Almi Företagspartner. 

Situationen på de finansiella marknaderna har medfört ökade svårigheter för mindre företag att 

finansiera verksamheten. Under 2008 har efterfrågan på Almis lån ökat kraftigt, särskilt stor har 

ökningen varit efter sommaren då krisen i det finansiella systemet blev allt kraftigare. Regeringen har 

bedömt det som angeläget att öka de mindre företagens finansieringsmöjligheter. 

Det nya kapitaltillskottet ska förstärka Almis lånefond och ge förutsättningar för Almi att möta de 

mindre företagens ökade lånebehov. 

Almis lån är marknadskompletterande och utlåning sker alltid i samarbete med kommersiella aktörer. 

Almis andel är idag begränsat till maximalt 50 procent. Det nya kapitaltillskottet kommer att ge Almi 

ökade möjligheter att ta en större andel av lånet. 

– Vi ser många företag med en i grunden sund verksamhet som har problem till följd av finanskrisen. 

Tack vare det nya kapitaltillskottet ökar våra möjligheter att hjälpa dessa företag, säger Göran 

Lundwall, vd och koncernchef Almi Företagspartner. 

Beslutet om kapitaltillskott till Almi togs vid ett extra regeringssammanträde måndagen den 10 

november. Beslutet föreslås riksdagen i en proposition att ge regeringen ett bemyndigande med den 

innebörden. 

För ytterligare information kontakta: 

Göran Lundwall, vd Almi Företagspartner, tel 070-593 21 52 

Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34. 

Almi Företagspartner 

Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med 

affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga 

företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi, som ägs 

av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolaget och 19 regionala bolag.



 

 
 

Frågeformulär 

 

1. Berätta om företaget och lite kort om dess historia? 

2. Hur ser du på riskkapitalbranschen i dagsläget? 

3. Hur ser du på konjunkturen i förhållande till branschen? 

4. Hur får ni tag i kapital? Hur har er tillgång på kapital ändrats pga. lågkonjunkturen? Hur 

påverkar det i så fall era investeringar? 

5. Vilka faser investerar ni i? 

6. Vilken investeringsstrategi har ni? Har den ändrats till följd av lågkonjunkturen? 

7. Hur ser investeringsprocessen ut? Lägger ni ner mer tid och efterfrågar mer information pga. 

lågkonjunkturen? 

8. Vad har ni för investeringskriterier? Har de ändrats pga. lågkonjunkturen?  

9. Vad har ni för exit-strategi? Ändras antalet exits under en lågkonjunktur? 

10. Har Venture capital branschen som helhet ändrats under lågkonjunkturen? 

11. Vad kan förbättras i branschen? 

12. Hur ser du på framtidsutsikterna för Venture capitalbranschen? 

 

 


