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Sammanfattning	  
Titel: Asymmetrisk information, moral hazard och riskhantering – för 
Venture Capital-bolag 
 
Ämne/kurs: Företagsekonomi, examensarbete kandidatnivå, 15hp 
 
Författare: Andreas Jansson 
 
Handledare: Arne Fagerström och Peter Lindberg 
 
Nyckelord: asymmetrisk information, ”moral hazard”, ”venture 
capital”, risk, entreprenör 
 
Syfte: Studiens syfte är att undersöka ”venture capital”-branschen och 
hur omfattande problemen med asymmetrisk information och ”moral 
hazard” är samt hur risk hanteras. Syftet är också att arbeta fram en 
hypotes för framtida kvantitativ forskning. 
 
Ansats/metod: Med en deduktiv ansats har en kvalitativ studie 
genomförts. Datainsamling av empirisk primärdata har skett genom 
semi-strukturerade intervjuer.  
 
Teoretisk referensram: Det teoretiska kapitlet tar upp grundläggande 
teorier kring asymmetrisk information, ”moral hazard”, ”agency 
costs” och riskhantering. Avsnittet tar även upp metoder för att 
motverka och minimera effekterna av agent-problemet. 
 
Empiri: I empirikapitlet redogörs för de fem intervjuer som 
genomförts med personer som representerar fem olika VC-bolag. Det 
empiriska kapitlet visar hur bolagen arbetar i investeringsprocessen 
med att hantera risk. 
 
Slutsats: Uppsatsens slutsats visar på relativt stora skillnader mellan 
vad som beskrivs i den teoretiska referensramen jämfört med hur 
svenska VC-bolag arbetar. 
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1. Inledning 
Följande avsnitt är en inledande beskrivning av studien. Här 
presenteras en koncentrerad bakgrund till Venture Capital-branschen, 
studiens problemområde samt dess frågeställning och syfte. Även 
studiens avgränsningar och disposition kommer att redogöras.  

1.1 Bakgrund 
Venture capital-bolag, eller riskkapitalbolag1 som det ibland kallas i 
Sverige, växte fram under 1940- och 1950-talet i USA efter andra 
världskrigets slut. Spår av kapitalsatsningar liknande dagens venture 
capital-affärer finns från långt innan dess under början av 1900-talet. 
Men då var det inte bolag som satsade pengarna utan förmögna 
familjer, som till exempel familjen Vanderbilt och Rockefeller. 
(Wonglimpiyarat, 2006)  
 
Det stora allmänna erkännandet fick inte VC-bolag förrän under 1980-
talet då marknaden utvecklades och flera olika VC-företag satsade 
pengar i ett flertal lyckade projekt i Silicon Valley, där bland annat 
den personliga datorn utvecklades, och några år senare också Internet. 
Entreprenörer och allmänhet uppmärksammade då fördelarna med 
VC-bolag, och dess industri har sedan dess fortsatt öka stadigt år för 
år, med ett fåtal nedgångar längs vägen i samband med de finanskriser 
som världsekonomin har upplevt. (Wonglimpiyarat, 2006) 
 

En av anledningarna till det allmänna erkännandet under 1980-talet 
var att fler och fler människor tog steget till att bli entreprenörer och 
ville utveckla sin affärsidé och starta affärsverksamhet. För att det ska 
kunna bli verklighet är access till kapital fundamentalt för att 
finansiera utvecklingen av produkten eller tjänsten, som i detta tidiga 
stadium är långt från färdigutvecklad. (Jeng och Wells, 2000)  
 

                                     
1 Översättningen är dock felaktig, VC-bolag investerar i entreprenörers företag i ett tidigt 
skede, många gånger innan det ens påbörjat sin verksamhet. Riskkapitalbolag investerar i 
senare faser i företagens liv. 
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Enligt Keuschnigg och Nielsen (2004) samt von Burg och Kenney 
(2000) är det mycket kostsamt att starta ett företag eller en 
affärsverksamhet, och överskrider ofta entreprenörens egen 
förmögenhet. Därför måste entreprenörer söka externa 
finansieringsalternativ och tidigare, innan utvecklingen av VC-bolag, 
var källan till kapital informella, till exempel vänner eller familj, eller 
andra förmögna individer. Enligt Jeng och Wells (2000) har därför 
VC-bolag tagit över stor del av utlånandet av kapital och 
finansieringen av nystartade småföretag från och med 1980-talet och 
fram tills idag. 
 
Skillnaden mellan VC-bolag och bankerna är att bankerna inte bryr sig 
om själva idén och företaget utan ser bara till om de kommer få 
tillbaka sitt utlånade kapital eller ej, och eftersom entreprenören inte 
har någon säkerhet är det extremt sällsynt att bankerna beviljar dem 
lån. (Maier och Walker, 1987)  
 
VC-bolag, å andra sidan, tittar till företagsidén och gör en egen 
undersökning huruvida det finns utvecklingsmöjligheter, hur 
konkurrensen ser ut och om produkten eller tjänsten finns sen tidigare. 
De har både finansiella medel och kunskap och erfarenhet inom 
industrin. VC-bolagen är försiktiga, söker av och utreder noggrant 
huruvida det finns potential och goda framtidsutsikter för 
entreprenörens idé. När de sedan hittar ett projekt de är villiga att satsa 
pengar i, kräver de en motprestation i form av delar av eventuella 
vinster. Kapitalet de satsar kan entreprenören använda för att lansera 
sin produkt/tjänst. (Bergemann och Hege, 1998)  

1.2 Problem 
Inom relationen mellan entreprenör och VC-bolaget föreligger två 
fundamentala problem, som karaktäriserar situationen. Dels genom att 
det råder asymmetrisk information mellan entreprenör och investerare, 
beroende på att det ofta är entreprenören som innehar all information 
gällande produkten eller tjänsten, och kan därigenom välja att 
undanhålla denna för att få access till kapital som kan användas till att 
åtgärda det icke uppenbara problemet. En annan situation som den 
asymmetriska information kan leda till är att det bara är entreprenören 
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som har kunskap nog för att inse hur pass innovativ den nya produkten 
är och investeraren kan inte uppfatta dess egentliga eller potentiella 
värde. (Denis, 2004) 
 
Ett annat potentiellt problem, inom relationen mellan entreprenör och 
investerare, är ”moral hazard” från entreprenörens sida. När 
entreprenören lyckats övertyga en investerare att investera i hans idé, 
har denne incitamenten att använda kapitalet på ett sådant sätt att det 
enbart gagnar entreprenören själv eller gagnar denne betydligt mer än 
investeraren. Entreprenören kan välja att investera för stor del av 
kapitalet i forskning och utvecklingen vilket inte ger någon avkastning 
till VC-bolaget. (Denis, 2004) 
 
Kapitalet som VC-bolaget väljer att satsa i entreprenörens idé, väljer 
entreprenören själv hur det ska användas för att det ska generera 
avkastning. Det är med andra ord entreprenören som bestämmer den 
optimala fördelningen av resurser, men det som är optimalt för 
entreprenören behöver inte vara det optimala för VC-bolaget och 
investeraren. Det uppstår därmed ett ”moral hazard”-problem. 
Eftersom investeraren inte är en direkt observatör över företaget är 
informationen gällande allokering av kapital otillräcklig. (Bergemann 
och Hege, 1998) 
 
Genom att inte använda samtliga resurser för att utveckla företaget 
vidare, kommer heller inte avkastningar nå upp den till nivå de har 
potential att göra. Ett mer klassiskt sätt att beskriva samma problem är 
att utvecklandet av företagsidén kräver uppoffring, och den 
uppoffringen är kostsam för entreprenören. Genom att maximal 
uppoffring inte utnyttjas, kommer heller inte maximal avkastning att 
uppnås för varken entreprenören eller VC-bolaget. (Bergemann och 
Hege, 1998)  

 
Strömsten och Waluszewski (2012) menar att agent-teorin som 
innehåller asymmetrisk information och ”moral hazard” är del av 
förklaringen till varför endast cirka 20 procent av VC-bolagens 
investeringar i slutändan faller väl ut och lyckas på marknaden. 
Strömsten och Waluszewski (2012) berättar vidare att detta faktum 
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gör ”venture capital”-branschen till en högrisk bransch. Oavsett hur 
problemen beskrivs kan det konstateras att problemen existerar, och 
än mer intressant är vilka åtgärder som kan användas för att komma 
tillrätta med problemet. 
Vid tidpunkten för när avtal skall skrivas finns det ett antal lösningar 
som kan och borde förhandlas in i kontraktet mellan entreprenör och 
VC-bolag. Villkoren i kontraktet beror på tid, resultat och storleken på 
det satsade kapitalet, men ju större mängd satsat kapital desto fler 
villkor och restriktioner förhandlas in i kontraktet. (Bergemann och 
Hege, 1998)  
 
Lösningarna och villkoren som förhandlas in i kontraktet kan delas 
upp i två kategorier. Dels, incitament i kontrakten som skall motivera 
entreprenören att arbeta för att avkastningen skall bli så omfattande 
som möjligt. Och dels, kontrollvillkor i kontrakten som ger VC-
bolaget större kontroll och insyn i entreprenörens verksamhet för att 
säkerställa att arbetet går framåt och idén utvecklas. (Denis, 2004)  
 
Frågorna som problemet leder vidare till, och ligger till grund för 
studien är: 

• vilka faktorer kan förklara bakgrunden till asymmetrisk 
information och ”moral hazard”?  

• Är asymmetrisk information och ”moral hazard” ett problem för 
svenska VC-bolag, och hur omfattande i så fall?  

• Om asymmetrisk information och ”moral hazard” är ett 
problem, vilka åtgärder vidtas av svenska VC-bolag och varför? 

1.3 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka huruvida utvalda svenska ”venture 
capital”-bolag upplever att det finns problem med asymmetrisk 
information och ”moral hazard”. Vidare avses beskriva hur 
riskhantering i utvalda bolag bedrivs. Syftet är också att arbeta fram 
förslag till framtida kvantitativ forskning. 

1.4 Avgränsningar 
Antalet böcker och tryckta artiklar inom ämnet är väldigt omfattande, 
det negativa med teorin inom området är dock att majoriteten är 
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kopplad mot den amerikanska marknaden eller den europeiska 
marknaden som en enda, och inte länderna separat. Därför kommer all 
teori som går att koppla mot vårt område att användas, oberoende om 
det gäller USA eller Europa. 
Empiriskt kommer studien att fokusera på den svenska marknaden, 
och hur svenska bolagen väljer att bearbeta problemet och effekterna 
därav. Studien är även empiriskt avgränsad till VC-bolag som 
investerar i sådd- eller start up-fasen, på grund av att problemen 
asymmetrisk information och ”moral hazard” upplevs som störst i det 
skedet.    

1.5 Disposition 
Avsedda läsare för denna studie är i första hand andra studerande och 
forskande på högskole- och universitetsnivå. Men förhoppningen är 
att även andra intresserade av ämnet kommer finna denna studie 
intressant, framförallt är önskan att människor inom branschen 
kommer att uppfatta studien som lärorik och av betydelse. 
 
För att göra studien så intressant och lättläst som möjligt delas 
uppsatsen in i de traditionella delarna. 

Figur 1.1: Översikt av disposition 
 

• Inledning – Bakgrund, problemformulering och syftet med 
studien. Även studien avgränsningar behandlas. 

• Metod – Tillvägagångssätt, datainsamling och bearbetning av 
information. 

• Teori – I detta kapitel behandlas teorin gällande 
tillvägagångssättet för hur problemen med ”moral hazard” och 
asymmetrisk information löses.  

• Empiri – Informationen som samlats in från intervjuerna 
behandlas i detta kapitel. 

Inledning 
 

Metod Teori Empiri Analys Slutsats 
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• Analys – Den insamlade information från intervjuerna kommer 
att jämföras med den för ämnet, relevanta teorin, för att hitta 
likheter och skillnader. 

• Slutsats – I detta kapitel görs egna reflektioner och en diskussion 
om de effekter som problemen medför. Avsnittet avslutas med 
en diskussion om hur väl teorin stämmer överens med 
verkligheten, samt en presentation av förslag för framtida 
kvantitativ forskning. 
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2. Metod 
I detta kapitel redogörs för tillvägagångssättet med att besvara 
studiens syfte. Kapitlet tar även upp vilka metoder som har använts 
för insamling och analys av empiriskt material, och den 
bakomliggande anledningen till att vald teoretisk referensram har 
använts. En självkritisk reflektion över hur valda metoder och källor 
har influerat studien fullbordar detta kapitel. 
 

2.1 Val av ansats 
Deduktion, induktion och abduktion är de tre olika ansatser till en 
studie som finns att välja mellan. En deduktiv studie, som är den 
vanligast förekommande ansatsen vid forskningarna, utgår från teorin 
och det som är fastställt som sanning, skapar en egen hypotes om 
ämnet och kopplar det sedan mot empirin och hur det är i verkligheten 
(Bryman och Bell, 2007).  
Induktiv ansats för en studie är raka motsatsen mot deduktion. Den 
induktiva forskaren begrundar verkligheten och vad som sker där, 
bildar sig en uppfattning och en hypotes om det den finner och 
kopplar det sedan mot teorin för att se hur väl de stämmer överens 
(Bryman och Bell, 2007). 
Skillnaden mellan ansatserna är utgångspunkten, för induktion är det 
empirin och för deduktion är det teorin. När det gäller abduktion är det 
en metod där båda synsätten på forskning används (Alvesson och 
Sköldberg, 1994). 
 
Vilken av ansatserna som används beror på vad som passar och är bäst 
lämpad för forskningen för att få så bra svar på forskningsfrågan som 
möjligt. För denna studie är den valda ansatsen deduktiv med 
anledning av att det är effekterna som undersöks, och inte ett försök 
till att finna lösningen av ett problem som har funnits i 600-700 år. I 
och med att forskningen är deduktiv kommer även analysen vara 
deduktiv där teorin jämförs med empirin.   
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2.2 Teoretisk referensram 
I den inledande delen av teorikapitlet kommer de olika 
problemområden som undersöks att förklaras tydligare, definitioner 
och olika teorier inom asymmetrisk information och ”moral hazard” 
kommer att presenteras för att ge läsaren ytterligare kunskap och 
förståelse kring ämnet.  Efter den inledande delen kommer sedan olika 
teorier kring hur problemen minimeras, samt hur VC-bolagen arbetar 
för att effekterna av dem blir så små och kostnadseffektiva som 
möjligt.  Teorierna är baserade på tidigare forskning som är specifik 
för studiens fokusområde. 
 
Anledningen till teoriavsnittet delas upp är att läsaren först skall få 
grundläggande information om bakgrunden till problemen för att 
sedan lättare förstå varför och hur riskkapitalbolag och entreprenörer 
tar itu med problemen. Den teoretiska referensramen beskriver 
samarbetet mellan entreprenör och riskkapitalbolag samt hur problem 
kan uppstå, varför de uppstår, vilka effekterna blir och hur de båda 
parterna aktivt arbetar med att minimera dessa. 
 
Teorin kommer att behandlas klart innan studien går vidare till 
insamlandet av empirisk data för att undvika att teorin blir färgad av 
empirin. Detta för att bättre hålla isär de olika delarna och samtidigt 
ge analysen mer trovärdighet. 
 

2.3 Empirisk datainsamling 
Studiens empiriska avsnitt består av två delar, primärdata och 
sekundärdata. Primärdatat, är kvalitativ forskning, och hämtas in 
genom intervjuer med personer inom riskkapital-branschen. 
Sekundärdatat består av statistik från Svenska Handelskammaren i 
Stockholm, Sydsvenska Handelskammaren i Malmö och Västsvenska 
Handelskammaren i Göteborg.  
 
Det finns både för- och nackdelar med att ha både kvalitativa och 
kvantitativa inslag i empiriavsnittet. Att använda sig av sekundärdata 
innebär att mängden data av god kvalitet ökar då tidsåtgången för att 
komma åt datan är betydligt mindre, samt att datan är av god kvalitet 
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eftersom det är publicerad forskning som datan hämtas från. Genom 
att använda gammal forskning får studien också en ytterligare 
dimension då det finns möjlighet att göra longitudinella analyser, det 
vill säga jämföra hur det var då kontra hur det är nu, samt att en 
förnyad analys av gammalt material kan leda till nya tolkningar och 
resultat. (Bryman, 2011) Nackdelarna är att kontrollen över kvaliteten 
på datamängden försvinner när det är andra forskare som ligger 
bakom insamlandet av statistik, därför måste försiktighet beaktas när 
valet av vilken data som ska tas med ska göras. En annan nackdel som 
hänger ihop med samma problem är att materialet inte är bekant 
eftersom det är någon annan som gjort undersökningen och behandlat 
den data som samlats in (Ibid). 
 

2.3.1 Intervjuer 
Primärdata innebär att data samlas in direkt från personer eller grupper 
för första gången. Detta medför att data kan skräddarsys för den 
specifika frågeställningen. Primärdata kan samlas in genom 
exempelvis intervju, observation eller enkät. (Jacobsen, 2002) 
 
Primärdata till studiens empiriavsnitt kommer att samlas in från fem 
kvalitativa intervjuer med personer som arbetar på olika 
riskkapitalbolag och i olika branscher, detta för att även kunna urskilja 
om det finns skillnader mellan olika branscher. Antalet VC-bolag som 
investerar i sådd- och eller start up-fasen är enligt SVCA:s2 register 57 
stycken, vilket får anses vara den totala populationen. Antalet bolag 
registrerade hos SVCA som investerar oavsett fas är 120 stycken. Från 
detta har bolag kontaktats utifrån vilka branscher de investerar kapital 
i. Därefter har intervjuer bokats för att samla in empiriskt material, 
och redan efter tre intervjuer märktes att skillnaderna i 
respondenternas svar var väldigt få, och efter fem intervjuer upplevdes 
mättnad. En till intervju skulle inte tillföra studien något ytterligare. 
 

                                     
2 SVCA – Svenska Riskkapitalföreningen, som grundades 1985, är 
branschföreningen för aktörer på den riskkapitalmarknaden och har till 
uppgift att verka för en väl fungerande kapitalmarknad i Sverige. 
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Intervjuerna är av semi-strukturerad karaktär, vilket innebär att 
frågorna har varit färdigformulerade på förhand men det finns 
möjlighet till följdfrågor för att komma på djupet och finna essensen 
av intervjun och respondentens svar.  
 
Vid valet om hur intervjuerna skulle struktureras vägdes fördelar mot 
nackdelar gällande öppna och slutna frågor. Fördelarna med att 
respondenten kan svara med sina egna ord, att de lämnar utrymme för 
svar som forskaren inte förutsett på förhand och att frågorna inte leder 
respondenten i någon riktning som gör att respondenten istället får 
visa prov på sin kunskap inom området vägde över, gentemot 
nackdelen som framförallt är att bearbetningen av öppna frågor är 
betydligt mer tidsödande.(Bryman, 2011) Intervjufrågorna finns 
bifogade i bilagorna. 
 
En intervju genomfördes ansikte-mot-ansikte och resterande fyra av 
intervjuerna genomfördes via telefon på grund av stora geografiska 
skillnader. Tack vare att deras svar behandlas anonymt kan dock deras 
svar anses vara trovärdiga och inte infekterade av intervjuaffekt. 
Intervjuerna har genomsnitt tagit cirka 45 minuter att genomföra och 
materialet har sedan sammanställts i studien direkt för att det inte ska 
uppstå feltolkningar. Samtliga intervjuer har mejlats tillbaka till 
respondenterna och de har verifierat innehållet. 

2.3.2 Val av respondenter 
För att respondenterna skall ha stor insyn i deras egen verksamhet har 
endast personer som är involverade i investeringsprocessen 
intervjuats. Samtliga respondenter har över 15 års erfarenhet från 
branschen, vilket betyder att deras erfarenhet och kunnande är 
omfattande. En del av ämnet och hur de arbetar kan bedömas som 
känsligt för bolagen, därför är de som person och som bolag anonyma 
i redogörelsen av deras svar. För att underlätta redogörelsen av deras 
svar har de namngetts med ett fiktivt namn. 

2.3.3 Sekundärdata 
Sekundärdata är data av sådan karaktär att det är någon annan som 
utfört en undersökning eller forskning, därav ordet sekundär. Att 
använda gammal data leder till att informationen ses med nya ögon 
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som kan leda till att bearbetningen av materialet ger nya och helt 
annorlunda resultat beroende på vad som eftersöks. (Jacobsen, 2002) 
 
Sekundärdata till denna studie hämtas från de tre största 
skiljedomstolarna i Sverige (Svenska Handelskammaren i Stockholm, 
Västsvenska handelskammaren i Göteborg och Sydsvenska 
handelskammaren i Malmö). Därifrån hämtas information om antalet 
skiljedomsmål mellan riskkapitalbolag och entreprenör per år. Det ger 
en fingervisning och indikation om hur stora problemen med 
asymmetrisk information och ”moral hazard” är i verkligheten.  
 
Efter mejlkorrespondens med Gustaf Lorentz, ”Chief analyst” på 
Svenska Handelskammaren, framkommer det att denna information 
inte är offentlig utan är strikt sekretessbelagd. Han kan dock berätta att 
det endast förekommer upp till fem mål per år totalt och ett par fall av 
medling. 
 

2.4 Kritik 
Eftersom det som undersöks är ett problem för företag finns det en 
risk att intervjurespondenten drar sig för att berätta eller helt 
undanhåller viss information då den tolkas som för känslig för att 
komma ut. Istället kan det skapas en skevhet i intervjun och i 
respondentens svar då det finns en benägenhet att visa en positivare 
bild av sig själv och företaget. Detta fenomen hos människor kallas för 
intervjuareffekt. (Bryman och Bell, 2005) 
 
Vår förhoppning är dock att detta ska undvikas i stor utsträckning för 
att trovärdigheten i studien ska vara så hög som möjligt. Dels genom 
att användandet av semi-strukturerade intervjuer där svaren kan följas 
upp med följdfrågor för att komma in på djupet, dels med statistik som 
kan visa på om det respondenten stämmer eller ej och framförallt 
genom att respondenternas svar behandlas anonymt i studien. 
 
För att öka trovärdigheten än mer kommer endast artiklar som blivit 
publicerade samt Anders Isakssons, forskare på Umeå Universitet, 
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material från forskningar i ämnet att användas i studiens teoretiska 
referensram. 

2.4.1 Trovärdighet 
I kvalitativa studier är måttet på kvalitet hur trovärdig den insamlande 
datan är. Hur trovärdig en uppsats eller studie är beror på hur väl den 
uppfyller trovärdighetskriterier gällande: 
• Undersökningsupplägg 
• Datainsamlingsmetodik 
• Analys av data 
• Resultat 

När det gäller undersökningsupplägg och datainsamlingsmetodik är 
kraven för att uppnå trovärdighet att forskarens tolkningar gås igenom 
med personer som har kunskap och är bekanta med branschen. För 
analys av data och resultat gäller det för forskaren att i de kapitlen av 
studien övertyga läsaren om att den gjorda analysen är trovärdig och 
att resultaten är applicerbara och användbara. (Svensson och Starrin, 
1996) 
 
För att en studie skall uppnå en status som ”trovärdig” och 
”fullständig” skall det finnas en tydlig koppling mellan studiens 
resultat och syfte. De problem- och frågeställningar som tagits upp i 
syftet jämförs med resultatet för att urskilja om dessa frågor är 
besvarade med korrekt insamlad data och analyserade på, ett för 
studien, rätt sätt samt att det ger svar på frågorna som ställts i 
metodkapitlet. (Svensson och Starrin, 1996) 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel redogörs för den ämnesspecifika teorin som är aktuell 
för studien. 

3.1 ”Moral Hazard” 
Kort förklarat, och den relevanta definition för VC-branschen, är det 
risken som uppstår efter investeringstillfället. Risken för att 
entreprenören bortser från hans och VC-bolagets gemensamma mål 
och istället prioriterar sina egna mål.(Isaksson, 2010) 
 
”Att hantera informationsasymmetrier (eller risken för ”adverse 
selection” och ”moral hazard”) är således en kärnfråga för VC-
företagen.” (Isaksson, 2010) 
 
”Moral Hazard” hänger på många sätt ihop med agentteorin och kan 
lättast förklaras med hjälp av den teorin. Agentteorin gäller de fall, 
och används för att förklara, de problem som uppstår när principalen, 
som är ägaren till företaget, separeras från ledningen av företag, som i 
teorin är agenten. På grund av dessa problem får företaget extra 
kostnader, s.k. agentkostnader på grund av att agenten och principalen 
i alla lägen inte har gemensamma intressen.(Isaksson, 2010) 
 
Bergemann och Hege (1998) utvecklar denna teori ytterligare och 
beskriver tydligare att när entreprenören arbetar fram sin idé och 
försöker starta en affärsverksamhet av sin idé har personen, i många 
fall, inget kapital för detta utan måste därför söka kapital från externa 
finansiärer för att realisera projektet. Störst möjlighet till finansiering 
finns då från marknaden bestående av VC-bolag. Till en början har 
entreprenören och VC-bolaget samma bedömning gällande 
företagsidéns framtidsutsikter och hur väl det kommer att kunna 
lyckas på en konkurrenskraftig marknad. Vid det tillfället är också de 
båda partnerna risk-neutrala och delar uppskattningen av framtida 
avkastningar. 
 
Kapitalet, som VC-bolaget väljer att satsa i projektet, förs sedan över 
till entreprenören och till dennes förfogande. Och det är vid det 
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tillfället som problemet uppstår i samarbetet mellan entreprenör och 
VC-bolag. Kapitalet är inte längre under uppsyn för VC-bolaget och 
ett ”moral hazard”-problem finns mellan de båda parterna. Det är nu 
enbart entreprenören som bestämmer om kapitalet kommer att 
användas för att de båda gemensamt ska få maximal avkastning på 
projektet eller om det är entreprenören själv som kommer att göra 
största vinsten.(Bergemann och Hege, 1998) 
 
Scenariona som kan uppstå vid ”moral hazard” är till övervägande del 
till nackdel för VC-bolaget. Entreprenören kan välja att behålla kapital 
och inte investera allt i projektet, antingen för att föra över kapital till 
privata konton eller för att behålla det i bolaget, oavsett vilket 
missgynnas VC-bolaget då inte hela investeringen sätts i projektet och 
den förväntade avkastningen inte når upp till maximal nivå. Det andra 
scenariot, även ett mer troligt scenario, är för att uppnå den kalkyl som 
de tillsammans gjorde innan projektets början krävs en bestämd 
mängd arbete från entreprenören, men när denne har fått kapitalet till 
sitt förfogande lägger den inte ner tillräckligt med tid och arbete för att 
uppnå maximal nivå och avkastning på projektet. I båda scenariona 
uppstår en intressekonflikt gällande användandet av kapitalet mellan 
parterna.(Bergemann och Hage, 1998) 
 
 

3.2 Asymmetrisk information 
De finansieringsproblem som upplevs av små företag uppstår på grund 
av brister i kapitalmarknaderna som konventionellt kan tillskrivas 
förekomsten av informationsasymmetrier.(Mason, 2009) 
  
Agentteorin, som förklarades i tidigare del, är också den mest använda 
teorin vid förklarandet av asymmetrisk information, det är också det 
som gjort den till den bäst applicerbara teorin för att förklara läget 
mellan entreprenör och VC-bolag. Enkelt förklarat uppstår 
informationsasymmetri när en part i ett samarbete har mer information 
än den andra parten gällande en situation, projekt eller om framtiden. 
Ju mer den ena vet som den andra inte vet, desto större är 
informationsasymmetrin.(Isaksson, 2010) 
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Amit (1998) förklarar att VC-bolag opererar på en marknad där 
informationsasymmetrin är förhållandevis stor jämfört med många 
andra marknader. Detta beror till stor del på att företagen, som tar 
hjälp av VC-bolag och externt kapital, är tillväxtföretag i tidiga 
skeden av sin utveckling och saknar därför historik, därför är 
företagets värde ett antagande om företagets framtida kassaflöden. 
Enligt Amit (1998) är det också på grund av, eller tack vare, 
marknadens informationsasymmetri VC-bolag existerar och att det 
med åren växt till en penningstinn marknad. Hur väl VC-bolag och 
investerare lyckas på marknaden beror på förmågan att hantera 
informationsasymmetrin. 
 
Informationsasymmetri kan delas in i två olika delar, antingen rör det 
sig om dold information eller kan det vara i form av dolda åtgärder, 
som i slutändan leder till olika potentiella problem för VC-bolaget. 
Dold information är när VC-bolaget inte ges all information om den 
affärsidé eller produkt den skall investera i. Detta medför en risk som 
kan leda till adverse selection, som betyder att de kommer att 
investera i projektet som har negativ avkastning. Dolda åtgärder å 
andra sidan, är det som beskrivits tidigare under ”moral hazard”, att 
entreprenören inte arbetar enligt plan och fattar beslut som är 
missgynnande för VC-bolaget, som alltså skapar en risk för just 
”moral hazard”.(Isaksson, 2010) 
 
För att motverka riskerna för att problemen ska leda vidare till 
förlustinvesteringar nämner Isaksson (2010), Denis (2004) och 
Sahlman (1990) fem olika metoder:  
• stegvis finansiering  
• ”management-control” 
• incitamentssystem 
• ”screening” (grundlig ”due diligence”) 
• signalering 

 
Dessa olika metoder redogörs för individuellt under kommande 
kapital i den teoretiska referensramen. 



 16 

3.3.1 Stegvis finansiering (Staged Financing) 
Denis (2004) beskriver stegvis finansiering som en av de allra 
vanligaste metoderna för att minska risken för ”moral hazard” och 
informationsasymmetri. Vidare beskrivs att stegvis finansiering som 
metod betyder att VC-bolaget inte tilldelar entreprenören kapitalet vid 
ett och samma tillfälle utan finansieringen är uppdelad och kopplad till 
olika faser i företagets utveckling. Metoden är också en lösning på två 
problem, dels preserverar VC-bolaget rättigheten att avsäga sig 
fortsatt finansiering när investeringen inte längre anses vara lovande 
kontra den förväntade avkastningen, och dels skapar metoden motiv 
för entreprenören att vara ekonomisk med kapitalet och fokusera på att 
åstadkomma nästa fas i utvecklingen och därmed få nästa steg i 
finansieringen. Denis (2004) berättar också att, teoretiskt, minskar 
entreprenörens behov av finansiering i takt med att företaget tar nästa 
steg i utvecklingen, beroende på att företaget blir mer etablerat och 
skapar en marknadskännedom hos befintliga och potentiella kunder. 
 
Enligt Sahlman (1990) är finansieringen uppdelad i åtta faser, och för 
att entreprenören och dess företag skall få ta del av nästa fas i 
finansieringen ställs krav som måste uppfyllas. Nedan förklaras varje 
steg eller fas i utvecklingen och kraven för dessa: 
 
1. Projektinvesteringar  
Detta steg i finansieringen kräver en ytterst liten investering, det 
handlar mer om att ge entreprenören hjälpmedel för att kunna avgöra 
om idén förtjänar ytterligare överväganden eller ytterligare 
investeringar. I detta tidiga skede är det ingen produktion för 
försäljning utan endast konstruktion av en prototyp för att kunna 
avgöra och förutse dess framtid.  
 
2. Starten  
Start- och tillväxtinvesteringar är oftast till företag som inte är mer än 
ett år gamla. Kapitalet används till produktutveckling, 
prototyptestande och marknadsexperiment. I detta steg görs ytterligare 
bedömningar och studier gällande företagets potential på marknaden 
och företagets affärsplan definieras tydligare. 
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3. Steg ett – utveckling  
Investeringen fortsätter endast till detta steg om den tekniska risken 
anses vara minimal, och om marknadsundersökningar gett goda 
framtidsprognoser gällande produktionsvolymer och kostnader för 
distribution. I detta skede är det mindre troligt att företaget går med 
vinst. 
 
4. Steg två – expansion 
Företag som tagit sig till steg två har producerat tillräckligt med 
kvantitet för att kunna distribuera till tillräckligt många försäljare för 
att marknaden skall kunna återge information gällande produktens 
kvalitet och framtid. I det här steget får företaget också en indikation 
på företagets påverkan och penetration av marknaden. Det är inte 
troligt att företaget redan nu är vinstgivande, på sin höjd uppnår 
företaget ett noll-resultat. 
 
5. Steg tre – vinstgivande men minimalt med eget kapital 
Nu tar tillväxten fart och försäljningen ökar kraftigt, resultatet är 
positivt och investeringsrisken är mer eller mindre borta. Den snabba 
expansionen kräver dock mer kapital än vad företagets försäljning kan 
inbringa, därför krävs mer kapital från VC-bolaget i detta steg för att 
företaget ska kunna utveckla produkterna, utvidga försäljningen till 
fler marknader och investera i fler produktionsanläggningar. Det är 
först nu, i detta steg, en vanlig bank är villig att låna ut kapital om 
företaget har säkerhet för lånet. 
 
6. Steg fyra – fortsatt tillväxt mot likviditetstillfället 
Företag som kommit så långt som till steg fyra kan trots att de är 
framgångsrika och stabila behöva kapital från externa finansiärer, men 
investeringsrisken är nu nästintill obefintlig. I detta steg kan det också 
vara bättre för företagets kapitalstruktur att låna pengar av en 
kommersiell bank, för att minska andelen eget kapital och kostnaden 
för eget kapital kan det vara bättre att finansiera ytterligare 
investeringar med skulder. Det är också i detta steg VC-bolaget börjar 
planera för sin exit ur företaget, om än att det ligger ett par år bort har 
planeringen sin början redan nu. 
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7. Mellanläget 
Planeringen för exit-tidpunkten av VC-bolaget fortsätter, när och hur 
exiten skall göras är numera klar.  Men entreprenören och dess företag 
behöver fortfarande hjälp med finansieringen för att den snabba 
tillväxten skall fortsätta. Hur aktiemarknaden ser ut och värdet på 
företagets aktie, samt nivån på låneräntan och möjligheten till lån från 
banker, spelar in när företaget ska välja metod för finansiering. 
Fördelar och nackdelar för olika finansieringsalternativ vägs mot 
varandra. 
 
8. ”Cash out” eller exit 
I detta läge av finansieringen är det dags för VC-bolaget att bestämma 
hur de ska lämna företaget. Antingen kan de sälja aktierna i företaget 
till någon annan privatperson, annat VC-bolag, annat bolag eller 
koncern, eller så köper entreprenören och dennes företag tillbaka 
aktierna i sitt eget företag genom eget kapital eller ytterligare lån för 
banken. Vilket av alternativen som används beror helt på hur 
ursprungskontraktet mellan parterna skrevs. 
 
Sahlman (1990) berättar även att stegvis finansiering används vid så 
gott som alla investeringar gjorda av VC-bolag. Vidare beskriver 
Sahlman (1990) att kontrakten innehåller ytterligare två hot eller 
restriktioner som gäller om entreprenören använder kapitalet på ett 
sätt som är missgynnande för VC-bolaget. Dels kan VC-bolaget 
bestraffa företaget genom att höja räntan på det investerade kapitalet, 
och dels har de möjligheten att helt säga upp samarbetet och stänga 
”venturen”.  

 
Nyare forskning från Wang och Zhou (2004) visar att VC-bolag, 
framförallt på den amerikanska marknaden, fortfarande använder 
metoden i stor utsträckning. Deras forskning visar att andelen lyckade 
investeringar ökar när VC-bolagen använder sig av metoden. Och 
anledningarna till att VC-bolagen fortfarande använder metoden är 
desamma som tidigare, reducera risk och motverka ”moral hazard”. 
 
Teorin kring stegvis finansiering är väldigt viktig och elementär då 
den beskrivs som den vanligaste metoden för att eliminera, eller 
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åtminstone minska, risken för ”moral hazard” och 
informationsasymmetrier vid investeringar från VC-bolag. Att 
stegvisa finansiera en entreprenörs företagsidé betyder också extra 
kostnader för VC-bolaget, då de behöver ytterligare personal som kan 
se över företagets verksamhet och hur dess utveckling ser ut. 
 

3.3.2 Management-control3 
”Management control” är en annan metod för att motverka ”moral 
hazard” och asymmetrisk information. Enligt Gompers (1995) är 
risken som störst i företag som är i starten av sin utveckling, vilket 
betyder att strukturen för hur ledningen arbetar och hur samarbetet är 
uppbyggt mellan parterna är än viktigare i det läget.  
 
VC-bolagets ”management-control” över entreprenörens företag är en 
viktig del i arbetet för att bibehålla kontrollen över företaget och för 
att skydda deras egna intressen. Att VC-bolaget använder sig av denna 
metod är främst för att motverka de traditionella agent-problemen där 
entreprenörens och VC-bolagets respektive intressen skiljer sig åt. Att 
VC-bolaget behåller kontroll över entreprenören är inte bara negativt 
och en börda för entreprenören, det är även positivt då VC-bolaget, i 
många fall, sitter på mycket kunskap och erfarenhet från branschen 
som kan resultera i att företagets utveckling går fortare och kan få 
hjälp med distribution och marknadsföring etc. (Campbell och Frye, 
2009) 
 
Campbell och Frye (2009) beskriver sedan att sättet VC-bolaget styr 
och kontrollerar entreprenören är genom att förhandla in i kontraktet 
en eller flera platser i styrelsen. På så sätt kan de dels vara med och 
bestämma vilka som ska sitta med i styrelsen och dels avgöra 
storleken på styrelsen. Genom att de har platser i styrelsen har direkt 
kontakt med företagets dagliga verksamhet, och kan kontrollera vilka 
beslut som tas och därigenom påverka företagets utveckling. 
 

                                     
3 Management-control är en term lånad från det engelska språket. Termen står för ledningen på ett bolag och 
dess arbete med att överblicka och leda verksamheten. 
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Även Denis (2004) beskriver VC-bolagets ”management-control” som 
en av viktigare delarna för att behålla kontroll över företaget. Och att 
det är ett av de första villkoren VC-bolaget har för att inleda ett 
samarbete och finansiera entreprenörens företag. Vidare beskriver 
Denis (2004) också att genom att de är involverade i ledningen av 
företaget också är med och beslutar vilka som skall anställas som 
chefer och företagsledare. De har också mandat att närvara och 
bestämma om någon skall avskedas.  
 
Flera forskningar, utförda av Kaplan och Stromberg (2001), 
Cumming, Schmidt och Walz (2010) och Campbell och Frye (2009), 
visar att andelen företag finansierade av VC-bolag med representation 
från VC-bolaget i styrelsen är hög. Undersökningen visar också att 
antalet platser skiljer sig åt beroende på företagets storlek och i vilken 
fas företaget är i. Ju mer etablerat företaget är desto större är andelen 
representanter från VC-bolaget i styrelsen. Kaplan och Strombergs 
(2001) undersökning, på amerikanska företag, visar att den typiska 
styrelsen består av sex medlemmar, och att VC-bolaget representerar i 
snitt 40 procent av dessa platser. Men om gör företaget dåliga resultat, 
eller tar dåliga beslut, ökar den siffran ytterligare några procent.  
 
Cumming, Schmidt och Walz (2010) undersökning, på den 
internationella marknaden, visar att VC-bolag är representerade i 
styrelsen i 73 procent av fallen, och att dessa företag generellt kan visa 
bättre resultat än de företag där VC-bolagen inte är representerade i 
styrelsen. Lagar och regler för villkoren i kontrakten mellan VC-
bolaget skiljer sig åt mellan olika länder, och undersökningen visar på 
att om standarderna och lagarna varit mer utvecklade generellt i alla 
länder hade dessa siffror varit än högre. Från deras undersökning, och 
de resultat den frambringat, drar de också slutsatsen att ”management- 
control” är ett definierande attribut för VC-bolagen och deras 
finansiella förmedling. 
 
Teoretiskt sett är betydelsen av ”management-control” extremt viktig, 
men som Campbell och Frye (2009) säger är de empiriska bevisen 
betydligt färre. Därför är det extra intressant att ha med teorin kring 
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metoden för att kunna jämföra med hur svenska VC-bolag arbetar i 
verkligheten. 

3.3.3 Incitamentssystem  
Incitamentsystem används framförallt för att motverka ”moral 
hazard”, och likt övriga metoder är det villkor som förhandlas in när 
kontraktet mellan parterna skrivs. Det optimala kontraktet skall endast 
belöna entreprenören om företaget blir en succé. På grund av detta, 
samt att VC-bolaget tar på sig majoriteten av risken, skall de ställa 
krav och villkor på entreprenören för att motverka att företaget 
misslyckas. Kraven kan nästintill betraktas som hot, då kontraktet kan 
komma att sägas upp om VC-bolaget anser att det föreligger 
missanvändande vid allokeringen av kapital. (Bergemann och Hege, 
1998)  
 
Att entreprenören skall belönas vid succé och tvärtom om företaget 
går med förlust, kan också urskiljas med tanke på hur kontraktet 
konstrueras gällande VC-bolagets ägarandel i entreprenörens företag. 
Ägandet kan antingen vara i form av aktieinnehav eller konvertibla 
säkerheter, det tillsammans med tidsaspekten, när samarbetet ska 
avslutas är avgörande faktorer vid upprättandet av villkoren i 
incitamentsystemet. Kontraktets uppbyggnad ligger också till grund 
för vad som sker när tiden för samarbetet har nått sitt slut. Vem, av 
parterna, som har kontroll och rätten till styrande framgår av 
kontraktet och gäller under hela samarbetets löptid, men när löptiden 
går ut försvinner också rätten till kontroll och ledning. Läget avgörs då 
av vad som avtalats om innan, antingen lämnar ena eller båda parterna 
företaget och säljer det vidare, eller så fortsätter samarbetet men nya 
förhandlingar tas om hur det fortsatta samarbetet skall se ut. (Hellman, 
2006) 
 
Hellman (2006) beskriver vidare att det är där det stora problemet med 
”moral hazard” existerar, och att det är kontraktets uppbyggnad som 
avgör betydelsen av dess existens. Är det förutbestämt att VC-bolaget 
ska lämna företaget när samarbetet löper ut, är det incitamentsystemet 
som minimerar risken för ”moral hazard”. Risken finns att 
entreprenören agerar efter sina egna intressen och försöker minska 
värdet på företaget och dess aktier för att utköpet av VC-bolaget ska 
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bli billigare. Incitamentsystemet och dess villkor fungerar då som en 
motpol och motverkar att VC-bolaget skall förlora stora pengar på 
grund av entreprenörens agerande. Enligt Hellman (2006) fungerar 
incitamentsystemet på samma sätt ur entreprenörens synvinkel, då 
samarbetet vid denna tidpunkt kan drabbas av dubbel ”moral hazard”. 
Incitamentsystemet hindrar även entreprenören från att förlora pengar 
på att motparten försöker justera värdet på företaget vid tidpunkten för 
exit. 
 
Sahlman (1990) bekräftar dessa teorier och adderar att 
incitamentsystem även används för att minska och minimera nuvärdet 
av agentkostnader samt att minimera nuvärdet på de operativa 
kostnaderna. Incitamentsystemen har även den funktionen att det 
berättar för omvärlden om VC-bolaget och entreprenörens företag är 
bra eller dåliga. Har ett samarbete avslutats för att någon av parterna 
brutit mot villkoren ger det en signal till andra företag att ett framtida 
samarbete kan vara riskabelt. 
 
Teorin kring incitamentsystem är intressant på grund av att det ger en 
ytterligare dimension till effekterna av ”moral hazard”. Missbrukande 
av förtroende gör inte bara att samarbetet avslutas utan det försvårar 
också för företaget att hitta nya samarbetspartners genom den dåliga 
publicitet det medför. Det är också intressant ur den synvinkeln att det 
kan föreligga ”moral hazard” även från VC-bolagets sida. 

3.3.4 Screening 
”Screening” är en metod som används oftast innan samarbetet inleds 
eller i begynnelsen av det. Metoden är ett sätt att sprida riskerna för 
VC-bolaget och dela dem med en ytterligare investerare. Genom att 
inte vara ensam finansiär till en entreprenör behöver de själva inte 
investera lika stor mängd kapital, och risken för att göra en kostsam 
förlust minskar. Metoden används framförallt av nyetablerade VC-
bolag, då deras kanaler för information inte är tillräckligt utvecklade 
ännu och deras uppskattningar gällande framtida kassaflöden och 
avkastningar inte är tillräckligt tillförlitliga. Genom att ta hjälp av ett 
annat mer etablerat VC-bolag, som kan göra mer tillförlitliga 
uppskattningar, minskar deras risk för att göra en oekonomisk 
investering. (Casamatta och Haritchabalet, 2007) 
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Uppgörelsen mellan VC-bolaget och den andra parten som investerar i 
entreprenörens idé kallas för syndikat, fördelarna med metoden är att 
de båda tillsammans kan jämföra den information de samlat in 
angående projektet och på så sätt minska risken för asymmetrisk 
information. Syndikatet, eller samarbetet, leder också till att de kan 
investera i mer riskfyllda projekt som kan ge hög avkastning i 
slutändan, tack vare att de delar på investeringen och risken. Att VC-
bolaget samarbetar i vissa av projekten medför också att VC-bolagets 
kapital kan delas upp i fler projekt, det leder till att sprider riskerna på 
ett optimalare sätt och på så sätt diversifierar bort en del av 
investeringsrisken. (Casamatta och Haritchabalet, 2007) 
 
Förutom att minska riskerna leder screening även till att värdet på VC-
bolagets investeringsportfölj ökar i takt med att de diversifierar sig. 
Enligt Kanniainen och Keuschnigg (2003) har det visat sig att VC-
bolagens investeringsportfölj ökar i värde om de investerar i ett större 
antal projekt istället för att investera ännu mer kapital i ett mindre 
antal projekt. Svårigheten för ett VC-bolag är dock att hitta det 
optimala antalet investeringar i portföljen, investerar de i för många 
projekt kommer snabbt deras verksamhet likna en kommersiell bank i 
för stor utsträckning. Risken finns att de bortser från kvalitén på varje 
enskilt projekt, vilket är VC-bolagets huvudsakliga inriktning. Att 
investera i projekt med goda utsikter för framtida kassaflöden och 
avkastningar. Detta är också en nackdel för den enskilde 
entreprenören, investerar VC-bolaget i för många projekt kan de inte 
bistå entreprenören med den kunskap och den erfarenhet de har från 
branschen, det leder till att projektets utveckling stagnerar. 
(Kanniainen och Keuscgnigg, 2003) 
 
Kanniainen och Keuschnigg (2003) berättar också att screening-
metoden innehar en än allvarligare nackdel. I och med att användandet 
av denna metod resulterar i att en tredje part tar del av projektet, finns 
risken att det leder till dubbel ”moral hazard” och att 
informationsasymmetrierna kan bli betydligt större. Eftersom parterna 
i samarbetet ökar, ökar också risken att någon av parterna bortser från 
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det gemensamma intresset till fördel för sina egna intressen. Det leder 
i sin tur till att kostnaderna för att eliminera risken ökar. 
 
Enligt Casamatta och Haritchabalet (2007) har åldern på de 
samarbetande företagen en inverkan på metodens betydelse och dess 
påverkan, ju längre tid samarbetet har pågått desto mer minskar 
riskerna men också betydelsen av ”screening”. Framförallt åldern på 
investerande parter har betydelse för screeningens påverkan, då mer 
etablerade VC-bolag har större erfarenhet och kunskap när det 
kommer till att skilja på bra och dåliga investeringsalternativ. Risken 
för dubbel ”moral hazard” har också visat sig minska vid samarbete 
med ett annat VC-bolag som har opererat på marknaden under lång 
tid. 
 
”Screening”-metoden är intressant genom jämförelsen med hur 
företagen väljer att tackla problemen med metoden i verkligheten. 
Väger fördelarna för metoden över gentemot nackdelarna, eller vågar 
inte företagen samarbeta med flera inom ett projekt för att risken är för 
påtaglig? 
 

3.3.5 Signalering (Due Diligence) 
Signalering är på flera vis sammankopplat med ”screening”, båda 
metoderna används innan, eller i de tidiga faserna, vid investering i ett 
projekt. Och på ett flertal sätt fungerar de på samma sätt, men 
signalering riktar sig främst till att motverka informationsasymmetrier. 
(Dehlen, Zellweger, Kammerlander och Halter, 2012) 
 
Innan samarbetet inleds använder VC-bolaget signalering som metod 
för att undersöka vem entreprenören är på ett personligt plan. Den 
undersökningen ger en indikation på hur stor risk för 
informationsasymmetri som föreligger. Entreprenörens utbildning, 
erfarenhet, kunskaper och kompetens är några av dem vanligast 
förekommande signalerna som VC-bolaget undersöker innan de tar 
ställning till om det är en bra eller dålig investering. Ju bättre signaler 
undersökningen visar desto mer minskar risken för asymmetrisk 
information då dessa signaler är tecken på entreprenörens 
trovärdighet. Utbildning som är den vanligast undersökta signalen, ger 



 25 

tecken på eventuell entreprenöriella förmågor hos personen. De 
förmågorna tillsammans med personens arbetslivserfarenhet sänder 
signaler till VC-bolaget om företagsidén framtid, och hur väl personen 
kommer klara av att utveckla affärsidén till ett företag som i framtiden 
kan generera avkastning. (Dehlen, Zellweger, Kammerlander och 
Halter, 2012) 
 
Även Janney och Folta (2003) nämner problem med 
informationsasymmetri vid finansiering av unga företag, och att 
signalering är en mycket betydelsefull del i arbetet med att utvärdera 
olika företagsidéer och försöka urskilja vilka som har goda 
framtidsutsikter. Signalering reducerar informationsasymmetrin och 
den ”moral hazard” som finns innan och inledningsvis i samarbetet, 
utan att ta bort konkurrensfördelarna som VC-bolagen besitter. Janney 
och Folta (2003) adderar också en ytterligare signal, 
marknadssignaler, som generar information om unga nyetablerade 
företag och tack vare variabler och indikator kan VC-bolaget utläsa 
företagets kapacitet och potential. 
 
Nackdelarna med signalering som Lee och Venkataraman (2006) 
redogör för är att undersökningen, gällande entreprenören, utgår från 
historiska antaganden utifrån tidigare karriär och hur personen levt 
fram tills idag. Vidare säger Lee och Venkataraman (2006) att det är 
en viktig del i förarbetet att undersöka personens personlighet och 
dennes utbildning, sociala kompetens och finansiell situation. Men att 
den undersökningen bör kompletteras med en utvärdering om framtida 
faktorer för bättre kunna visualisera personens och företagets framtid.  
 
Teorin kring signalering är den mest framträdande metoden för att 
eliminera risk som utgår från personen och inte företagsidén. Därför är 
också jämförelsen med VC-bolagens verksamhet, och hur stor vikt 
som läggs på personen kontra idén när de utvärderar olika 
investeringsalternativ, extra intressant. 
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3.4 Agency costs 
Agentkostnader är resultatet av ”moral hazard” och asymmetrisk 
information. Beroende på hur extensivt och infekterat samarbetet är av 
informationsasymmetrier och ”moral hazard” ökar också kostnaderna 
i takt med att problemen inte åtgärdas. Den totala kostnaden består av: 
• Kostnaden för att övervaka agent och dennes utgifter, 
• Utgifter knutna till agenten,  
• och den resterande värdeförlusten. 

(Jensen och Meckling, 1976) 
 
Jensen och Meckling (1976) berättar vidare att agentkostnader inte är 
något specifikt för venture capital eller andra delar av 
finansbranschen, utan existerar så fort två eller fler parter koopererar.  
 
McKnight och Weir (2009) använder tre andra typer av ekvationer för 
att mäta storleken på agentkostnaderna i samarbetet. Med hjälp av att 
mäta: 
• tillgång kontra nettoomsättning ration, 
• samverkan mellan fritt kassaflöde och tillväxt, 
• och antalet förvärv utförda av det enskilda företaget 

får företaget en tillförlitlig siffra översatt till kronor för företagets 
agentkostnader. 
Ration för tillgångar kontra nettoomsättningen ger en indikation på 
hur effektivt ledningen använder företagets tillgångar för att generera 
försäljning. En hög ratio innebär att företaget använder deras 
tillgångar på ett effektivt sätt och att agentkostnaderna är låga. 
Motsatsvis visar en låg ratio på att företagets ledning misslyckats med 
att allokera tillgångarna effektivt och tagit dåliga investeringsbeslut 
och att agentkostnaderna därmed är höga. 
 
Gällande samverkan mellan fritt kassaflöde och tillväxt nämner 
McKnight och Weir (2009) att agentkostnaderna är höga när fritt 
kassaflöde är omfattande och kombineras med dåliga 
tillväxtmöjligheter. Att behålla fritt kassaflöde betyder, å andra sidan, 
att marknaden inte kan övervaka ledningens beslut, att företagets 
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överskott av kapital ökar och risken för dåliga investeringar ökar. 
Fördelar de kapitalet på ett ogynnsamt sätt ökar också företagets 
agentkostnader.  
 
Förvärv tyder på att företagsledaren har makt. Vilket överensstämmer 
med många företagsledares mål, att arbeta sig till makt. 
Undersökningar visar dock att antalet förvärv endast maximerar 
företagsledarens maktposition, och istället minskar värdet för 
aktieägarna.  Det betyder att företagsledaren har misslyckats med sitt 
främsta mål, att skapa värde för aktieägarna. Den förlusten 
aktieägarna gör på grund av förvärven, både på kort och lång sikt, 
betraktas som en agentkostnad. Agentkostnadens storlek är lika med 
värdeförlusten för aktieägarna. (McKnight och Weir, 2009)  
 
För att agentkostnaderna, inom ”venture capital”-branschen, skall vara 
på så låg nivå som möjligt är kontraktets struktur och de villkor det 
innehåller av största betydelse. Kontraktet anger vilka metoder och 
åtgärder VC-bolaget kan använda sig av, och är nyckeln för att 
agentkostnaderna ska hållas låga. Kostnader för de metoder som VC-
bolaget använder sig av är oundvikligt och kräver en bedömning från 
deras sida om framtida avkastningar väger upp för agentkostnaderna. 
(Sahlman, 1990) 
 
Metoderna för att minska agentkostnaderna är, enligt McKnight och 
Weir (2009) och Sahlman (1990), desamma som metoderna för att 
motverka asymmetrisk information och ”moral hazard” och redogörs 
för i kapital 3.3. 

	  

3.5 Risk 
För både banker och VC-bolag är bedömning och minimering av risk 
en viktig del i investeringsprocessen. För att risken skall minimeras 
och hållas låg är information gällande investeringen fundamental. 
Framtida kassaflöden är prognostiserade utifrån historisk data och 
ligger till grund för att bedöma investeringens avkastningar, men även 
vilka tillgångar entreprenören äger är också information av vikt. 
Förutom att analysera den informationen tas också hänsyn till ”mjuk” 
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information, genom att lära känna entreprenören möjliggörs tillträde 
till information gällande personens finansiella situation och företagets 
marknadssituation. (Berger och Udell, 2006) 
 
Förutom risk för asymmetrisk information och ”moral hazard” kan 
risk för VC-bolag delas upp i två delar, diversifierbar risk och 
odiversifierbar risk. Den diviersifierbara risken är den del som bolaget 
själva kan påverka genom att sprida riskerna. För att sprida riskerna 
investerar bolaget i flera olika idéer, inom olika branscher och 
eventuellt på olika marknader. Den odiversifierbara risken är 
marknadsrisken som består av risken för stora skiftningar i inflation, 
konjunktur, ekonomisk tillväxt och räntenivåer. Den risken är 
betydligt svårare att förutse och således mycket svårare att diversifiera 
sig från. (Bennet, 2003)  
 
En ytterligare viktig del i arbetet med riskhantering är den del som 
inkluderar affärsplanering. Beroende på framtida avkastningar kan 
företag acceptera en högre risk, för att acceptera en hög risk krävs att 
även de framtida avkastningar bedöms som höga. Den höga risken kan 
också företaget diversifiera bort genom att även investera i flera andra 
projekt med betydligt lägre risk. Den totala risken för VC-bolagets 
portfölj blir då acceptabel kontra värdet på portföljen. (Bennet, 2003) 
 
Vidare beskriver Bennet (2003) effektiv riskhantering som en av de 
viktigaste nycklarna för att skapa värde för aktieägarna. Effektiv 
riskhantering leder till förbättrade resultat och kassaflöden, därmed 
reduceras kapitalkostnaderna och soliditeten sjunker som slutligen 
resulterar i ökat aktieägarvärde.  
 

3.6 Tidigare forskning 
Forskningen inom området är omfattande, däremot är den begränsad 
när det gäller den svenska marknaden. Den senaste forskningen inom 
området av Strömsten och Waluszewski (2012) genomfördes 2009 där 
de studerade ”management-controls” roll för nyetablerade bio-
teknologiska företag. Enligt Strömsten och Waluszewski (2012) faller 
endast 2 av 10 VC-projekt väl ut och att dessa lyckade samarbeten 
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varar i snitt i 10 år. De menar dock att de händelsevis inte är VC-
bolagets fel att endast 2 av 10 projekt lyckas, utan att även om deras 
arbete före och efter är oklanderligt har olika omvärldsfaktorer, som 
inte går att påverka, stor inverkan på projektets resultat.(Stromsten 
och Waluszewski, 2012) 
 
Strömstens och Waluszewskis (2012) empiriska data kommer från en 
fallstudie på företaget Pyrosequening som opererar på den bio-
teknologiska marknaden. De genomförde 35 intervjuer med anställda, 
före detta anställda, leverantörer och VC-bolaget som finansierade 
Pyrosequening. Målet var att identifiera de åtgärder nätverket gjort 
under uppstarts-fasen och vilken påverkan de haft på projektet. Av 
studien kunde sedan tre slutsatser dras, dels att VC-bolaget och hur de 
arbetar och styr ett projekt har både direkt och indirekt påverkan på 
projektet. Olika mekanismer gör att VC-bolaget både fungerar som 
motor genom att de finansierar, men det är även de som styr hur 
utvecklingen skall gå tillväga. Beroende på VC-bolagets erfarenhet 
och hur väl de hanterar risk kan de ta nästa steg i utvecklingen vid rätt 
tidpunkt och på så sätt undvika misslyckanden.  
 
Den andra slutsatsen som kan dras är att svårigheten för företag 
finansierade av VC-bolag är att de simultant arbetar i två olika 
riktningar. Dels måste de, likt andra företag, utveckla produkten eller 
tjänsten maximalt, marknadsföra och effektivisera distributionen etc. 
samtidigt som de arbetar med den tidsram som VC-bolaget satt upp 
för nästa steg i finansieringen. Bättre ”management-control” från VC-
bolaget skulle ge ökade möjligheter för samarbetet. (Strömsten och 
Waluszewski, 2012) 
 
Tredje slutsatsen handlar även den om tidsramen som VC-bolaget 
sätter upp för projektet. Anledningen till att många projekt misslyckas 
är att tidsramen är alldeles för snäv. Bakgrunden till detta är att VC-
bolaget vill tjäna pengar och vill därför att projektet skall utvecklas 
snabbt för att det ska börja generera avkastning. Problemet är att 
utveckla ett företag, skapa förhållanden med köpare och säljare, 
marknadsföra och effektivera produktionen tar väldigt lång tid och är 
ingen ”quick fix”. Så för att fler VC-projekt skall lyckas så krävs att 
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VC-bolaget visar större tålmodighet och vågar ge entreprenören mer 
tid. (Strömsten och Waluszewski, 2012) 
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4. Empiri 
I detta kapitel kommer studiens empiriska data att redogöras. Kapitlet 
behandlar respondenternas svar utifrån genomförda intervjuer. Deras 
svar sammanfattas inom olika kategorier och tar upp skillnader och 
likheter. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning. Varje enskild 
intervju finns bifogade i bilagorna. 
 

4.1 Asymmetrisk information och ”moral 
hazard” 
Alla affärsplaner som lämnas in till VC-bolagen präglas av 
asymmetrisk information. Budgetar, kalkyler och liknande i 
affärsplanen är i nästan samtliga fall felräknade och alltid på samma 
sätt. Entreprenörerna överskattar sin egen potential och kapacitet, på 
alldeles för kort tid kommer försäljningen öka kraftigt och 
lönsamheten kommer inom ett par år vara mycket stor. VC-bolagen 
har dock alldeles för stor erfarenhet och kunskap från branschen för 
att luras av detta. Siffrorna räknas om för att bli mer trovärdiga och 
affärsplanen får ett utseende som bättre kommer stämma överens med 
verkligheten.  
 
VC-bolagen ser dock inte detta som något stort problem, utan snarare 
som något positivt. En av respondenterna ser felräknade budgetar och 
glädjekalkyler som tecken på entreprenörens arbetsvilja, ambition och 
vision. Det är nästintill en fördel för entreprenörerna att affärsplanen 
innehåller asymmetrisk information. En annan av respondenterna tror 
att en stor del av den asymmetriska informationen kan förklaras av 
okunskap, entreprenörerna besitter inte den kunskap som krävs för att 
kunna räkna på hur deras ekonomi kommer se ut inom en 
femårsperiod. Den mängden fel som förekommer i entreprenörernas 
affärsplaner har också lett till att VC-bolagen idag utgår från att det 
råder informationsasymmetrier i ett tidigt skede. Men i takt med att 
investeringsprocessen går vidare och affärsplanerna räknas om 
försvinner den asymmetriska informationen och när väl investeringen 
i företaget blir ett faktum existerar det inte längre. 
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Risken för ”moral hazard” är, enligt samtliga respondenter, obefintlig. 
De har ingen erfarenhet av att en investering gjorts och att de sedan 
fått dra sig ur på grund av att entreprenören varit oseriös och försökt 
lura till sig pengar. När en affärsplan kommit så långt att ett VC-bolag 
har med den som ett potentiellt investeringsalternativ har alla oseriösa 
entreprenörer, och dess affärsplaner, sorterats bort. Samtliga 
respondenterna nämner att ”moral hazard” inte är något de ens 
funderar på innan investering, och ifall det skulle förekomma skulle 
vara relativt enkelt att uppmärksamma enbart genom att studera 
affärsplanen. 
 
Att risken för ”moral hazard” är obefintlig hänger, enligt 
respondenterna, ihop med att det i ett tidigt skede fokuseras väldigt 
mycket entreprenören och hur denne är som person. Genom att 
undersöka personens historia och kolla upp referenser tydliggörs det 
hur entreprenören är som person. Är cv:t tveksamt går VC-bolaget 
mycket sällan vidare och investerar i företaget, därmed minskar de 
också sin egen risk att utsättas för ”moral hazard”. 
 

4.2 Due diligence 
Respondenterna är överens om att den viktigaste delen i att bedöma 
entreprenörens och affärsplanen potential är att utföra en grundlig 
”due diligence”. Inom ”due diligence” för VC-bolagen ryms båda 
metoderna screening och signalering, och utgör tillsammans en 
värderings- och bedömningsmetod. 
 
I ett tidigt skede är det framförallt entreprenören som är intressant, 
vilken kapacitet och potential han eller hon har. För att skapa sig en så 
bra bild som möjligt utvärderas entreprenörens historia. VC-bolagen 
kollar upp referenser, arbetslivserfarenhet, utbildning samt ekonomisk 
och social situation. Två av respondenterna berättar att det inte 
behöver vara något negativt att entreprenören haft tidigare företag som 
slutat med konkurs. Tack vare den tidigare erfarenheten är det 
sannolikt att personen lärt sig vad som krävs för att ett företag ska 
lyckas på marknaden. 
 



 33 

För att lära känna entreprenören bättre på ett socialt plan anordnar 
VC-bolagen ett tidigt möte. Vid detta möte diskuteras inte siffror och 
framtiden utan det handlar enbart om att i ett tidigt skede se om de vill 
samarbeta med personen. Och samma sak gäller för entreprenören, 
VC-bolaget vill få reda på om entreprenören vill samarbeta med dem. 
Att det fungerar på ett socialt plan är väldigt viktigt för det framtida 
samarbetet, eftersom många av investeringarna finns kvar i VC-
bolaget i upp till 15 år är det elementärt att förhållandet mellan VC-
bolag och entreprenör fungerar friktionsfritt. 
 
Inom ”due diligence” ingår också en utvärdering av affärsplanen, och 
det är i denna fas som felräknade budgetar och glädjekalkyler 
upptäcks. VC-bolagen tittar framförallt på vilken marknad detta 
företag kommer att konkurrera på och hur konkurrensen på 
marknaden ser ut i dagsläget. Hur stor del av marknaden som är 
tillgänglig är det viktigaste men också svåraste att ta reda. Marknaden 
kan vara väldigt stor men den tillgängliga delen kan samtidigt vara 
liten på grund av hård konkurrens, därmed minskar också företaget 
chans att vinna marknadsandelar. Är produkten innovativ och vilket 
bidrag ger den till marknaden är två andra frågor som VC-bolaget 
ställer sig och lägger vikt vid. 
 
För att göra ”due diligence” grundlig och för att verkligen säkerställa 
företagets och entreprenörens potential tar VC-bolagen hjälp utifrån 
av externa konsulter. Dessa konsulter tar med allt i sin beräkning av 
konkurrens, potential och framtid, och kompletterar VC-bolagets egna 
utvärdering. Användning av externa konsulter används dock inte vid 
alla investeringar och används i ett skede när steget till investering 
inte är långt borta.  
 
”En väldigt bra, driven och engagerad entreprenör kan sälja en 
undermålig produkt, men tvärtom fungerar inte.” 
 
Trots att samtliga intervjuade VC-bolag utför ”due diligence” internt, 
externt och väldigt grundligt är det inte det som är den avgörande 
faktorn huruvida en investering sker eller ej. Det är i slutändan 
investeringsteamet och dess intuition och magkänsla som beslutar om 
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eventuell investering. Majoriteten av respondenterna berättar att deras 
erfarenhet i många fall överstiger olika metoder för att mäta potential, 
och att de kan utifrån tidigare erfarenheter från marknader avgöra om 
företaget kommer att lyckas. ”Due diligence” kan berätta att 
människan inte har den utbildning som krävs men VC-bolagens 
investeringsteam känner att människan verkligen brinner för sitt 
företag och visar stort engagemang, och det väger över till 
entreprenörens fördel. 
 
Sammanfattningsvis är det människan bakom företaget som är 
avgörande för hur väl investeringen kommer att lyckas. 
Entreprenörens individuella egenskaper ligger till grund för om 
investeringen kommer sluta med succé eller konkurs. En av 
respondenterna berättar dock att om ett företag verkligen skall bli en 
succé över lång tid och generera hög avkastning till VC-bolaget krävs 
både och, det vill säga både en entreprenör med rätt egenskaper och en 
nyskapande och innovativ företagsidé. 
 
”Ett A-team med en B-produkt eller ett B-team med en A-produkt 
slutar inte med en succé. För att en produkt skall slå på marknaden 
och generera hög avkastning krävs ett A-team med en A-produkt.”  
 

4.3 ”Management control” och 
incitamentsystem 
”Management control” och incitamentsystem är sammankopplade för 
att det skall fungera individuellt. Incitamentsystem är för VC-bolagen 
kontraktet, det är i kontraktet VC-bolagen förhandlar in olika villkor 
som de krävs för att gå vidare med en investering. En av 
respondenterna berättar att kontraktet och dess struktur och villkor är 
grundläggande för hur samarbetet kommer se ut i framtiden. Alla 
intervjuade företag har som krav i kontraktet att de skall få minst en 
plats i entreprenörens företags styrelse. 
 
Med undantag för ett bolag väljer samtliga VC-bolag att utnyttja sin 
rättighet. Anledningen till att ett bolag inte utnyttjar sin rättighet är att 
de, i dagsläget, inte har resurserna som krävs men det är något de 
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själva känner måste ändras i framtiden för att möta marknadens krav. 
Övriga VC-bolag ser det som en självklarhet att utnyttja sin rättighet, 
och gör så också i ”99 procent” av fallen. En av respondenterna 
berättar att det krävs mycket goda anledningar från entreprenören för 
att de ska ”slippa” en representant från VC-bolaget i styrelsen. 
 
Den stora anledningen till att VC-bolagen vill ha minst en representant 
i entreprenörens företag är att de vill bidra och hjälpa till i en väldigt 
viktig fas i företagets utveckling. VC-bolagens involvering är som 
störst i början av företagets utveckling, då det är viktigt för företagets 
framtid att rätt beslut tas. Erfarenheten och kunskapen VC-bolagen 
besitter från branschen har i många fall visat sig vara avgörande för 
företagets utveckling. Entreprenörens kunskap gällande ekonomi är 
som, tidigare nämnt, många gånger begränsad och 
styrelserepresentanten kan då bidra med kunskap och göra strategiska 
förändringar gällande inköp, produktion etc. som i slutändan har 
positiv påverkan på företagets resultat. 
 
Respondenterna berättar att de ogillar uttrycken ”kontroll” och 
”styrning” och anser att de har en negativ klang samt att det verkligen 
inte är därför som de använder sig av aktiv ”management”. Det är 
entreprenörens företag och idé, och det är inte något VC-bolaget vill ta 
från honom, utan endast överblicka verksamheten och ge 
entreprenören råd för att företaget skall ta önskad utveckling. 
Respondenterna berättar att det endast ett fåtal gånger under deras år 
inom ”venture capital” hänt att de tvingats kliva in och ta egna beslut 
för att rädda företaget och att det är något de helst undviker. 
 
En av respondenterna nämner dock att de anser att det är viktigt att 
styra entreprenören, i de fall entreprenören inte klarar av att ta eget 
ansvar i tillräckligt stor utsträckning. För att minska sin egen risk för 
att investeringen skall sluta med förlust väljer de då att styra 
entreprenören och på ett tydligare sätt klargöra vad han eller hon 
måste göra för att företaget skall utvecklas och lyckas på marknaden. 
 
Sammanfattningsvis anser VC-bolagen att det är viktigt med 
representation i styrelsen och att kontraktets uppbyggnad och innehåll 
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är nyckeln till ett långt och lyckat samarbete. Eftersom VC-bolagen 
hoppas och räknar med långa samarbeten är det viktigt vad som står i 
kontraktet, då ingen av parterna, med säkerhet, vet vad som kommer 
att ske i framtiden. 
 

4.4 Stegvis finansiering 
Respondenterna är överens om att det är en bra metod för att 
säkerställa att inte eventuell förlust blir för stor om inte företaget 
lyckas. Men åsikterna går isär huruvida metoden bör användas eller ej. 
Ett av VC-bolagen som intervjuats berättar att metoden används i de 
flesta av deras investeringar, främst för att minimera risken för att 
förlora stora summor pengar. Men även för att säkerställa 
entreprenörens företag utveckling och att den sker i önskad takt. Detta 
genomförs genom att sätta upp 3-4 milstolpar som entreprenören 
måste uppfylla för att nästa fas i kapitalfinansieringen skall ske. 
 
Ett annat VC-bolag berättar att stegvis finansiering används men inte i 
traditionell form. De har fasta belopp och ett totalt maxbelopp som 
används vid investering, och de börjar alltid med en sjättedel av 
maxbeloppet i en första runda. Kräver entreprenören ytterligare 
kapital för att kunna utveckla företaget går VC-bolaget in med två 
sjättedelar till och totalt hälften av maxbeloppet. I ett fåtal av 
investeringarna har det krävts att en ytterligare runda av investering 
och i sådana fall skjuter de till den sista hälften av maxbeloppet. 
Därefter har de som policy att inte gå in med mer kapital och skulle 
entreprenören kräva det för att inte gå i konkurs väljer VC-bolaget 
istället att dra sig ur investeringen och ta sin förlust eller stanna kvar 
hoppas på att entreprenören kan vända trenden utan ytterligare 
finansiering.  
 
Två av företagen använder sig av metoden vid endast ett fåtal av 
investeringarna, och anser att metoden har både många fördelar men 
också många nackdelar. Milstolparna sätts upp utefter antingen 
omsättning eller resultat, och efter att företaget uppnått kraven 
tilldelas de ytterligare kapital från VC-bolaget. Det händer också att 
VC-bolagen skjuter till ytterligare kapital till företaget trots att det inte 
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behövs utan för att de vill öka sin ägarandel i företaget. Rätten till att 
öka sin ägarandel under tiden för samarbetet är något som förhandlas 
in i det ursprungliga kontraktet. Ytterligare en anledning till att dessa 
två VC-bolag använder stegvis finansiering är för att minska sin egen 
risk, risken för att förlora för mycket kapital i en och samma 
investering. Genom att dela upp sin investering minskar också deras 
egen risk. 
 
Ett av företagen har dock motsatta åsikter om användandet av stegvis 
finansiering och ser egentligen bara nackdelar med metoden. 
Respondenten berättar att han har förståelse för att andra VC-bolag 
använder metoden då den bevisligen minskar risken, men anser att den 
risken måste accepteras för att ge entreprenören bästa möjliga 
förutsättningar. Han anser vidare att metoden är gammaldags och 
föråldrad och inte fungerar i dagens högteknologiska samhälle. 
Konkurrensen är extremt tuff och förutsättningarna på marknaden kan 
ändras från dag till dag och att då sätta upp milstolpar som ska 
uppfyllas fast man inte vet exakt vad som sker en vecka fram i tiden 
ger, enligt respondenten, motsatt effekt. Med milstolparna motverkas 
företagets utveckling och den riskerar att stagnera.   
 
Sammanfattningsvis är metoden relativt lite använd av VC-bolagen, 
och endast en av respondenterna använder metoden i majoriteten av 
sina investeringar. Användandet beror främst på att minska sin egen 
risk för att inte förlora för stora summor kapital, eller för att öka sin 
egen ägarandel i entreprenörens företag. 
 

4.5 Risk 
Respondenterna är överens om att risken för att en investering skall 
sluta med förlust på grund av ”moral hazard” eller asymmetrisk 
information är obefintlig, eller i alla fall extremt liten. De är också 
överens om att den största och viktigaste risken att ta hänsyn till är 
marknadsrisken. Eftersom förändringarna på marknaderna är stora och 
oförutsägbara är det också svårt att göra en korrekt bedömning och 
värdering över hur stor den risken är. 
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Tre av respondenterna nämner att svårigheterna med att bedöma 
risken har ökat i takt med att fler och fler i världen har tillgång till 
internet. Tidigare var de största konkurrenterna övriga försäljare i 
samma stad eller län, numera finns konkurrenterna i olika världsdelar. 
Positivt med internets framfart är att marknaden har ökat väldigt 
mycket i storlek och företag kan numera sälja varor till andra sidan 
jorden. Men samtidigt har även antalet konkurrenter ökat lika mycket, 
och beroende på vart i världen du har ditt företag har du olika 
konkurrensfördelar. Arbetet för VC-bolagen med att jämföra olika 
fördelar är extremt svårt och till exempel lagändringar i ett annat land 
kan förändra hela konkurrenssituationen över en dag. 
 
En av respondenterna berättar också om en ytterligare dimension av 
marknadsrisk i exempelvis Ryssland, där hans VC-bolag har 
erfarenhet av att staten gått in och gjort en ”take-over” av ett företag 
och direkt förändrat ägarsituationen i företaget. Därmed har hela VC-
bolagets ägarandel försvunnit och det finns ingenting de kan göra. 
Sådana händelser är svåra för VC-bolagen att ha med i sina 
beräkningar, men har lett till att detta VC-bolag tänker genom beslutet 
en extra gång innan de investerar i ett företag i ett annat land. 
 
Ytterligare en svårighet som en av respondenterna berättar om, som 
påverkar deras beräkning av marknadsrisk, är att bedöma 
tillgängligheten på marknaden. 
 
”Marknaden kan omsätta flera miljarder kronor varje år men 
problemet, och det svåra, är att ta reda på hur stor del av marknaden 
som är tillgänglig. Det kanske bara är ett par hundra tusen kronor 
som är tillgängligt och då har marknadens tillgänglighet överskattats 
och investeringen kommer med stor sannolikhet att misslyckas.” 
 
Respondenten menar att även om marknaden är stor och omsätter 
stora summor pengar varje år, är det svårt att förutse hur stor del av 
marknaden som entreprenören kan vinna och konkurrera på. Att 
konkurrera med världskända och starka varumärken är extremt svårt, 
och att försöka vinna marknadsandelar från dem är mer eller mindre 
omöjligt. Därför är det också viktigt och elementärt för VC-bolagen 
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att göra en korrekt bedömning av storleken på den tillgängliga 
marknaden. 
 
Genomgående tillämpar samtliga respondenters VC-bolag individuell 
värdering av risk innan en investering görs. De ser endast till ett 
alternativ i taget och värderar dess risk och framtida avkastning samt 
storleken på investerat kapital. När beslut tas huruvida de ska 
investera eller inte tas ingen hänsyn till risk eller avkastning på övriga 
investeringar som gjorts, utan beslutet grundas helt på värderingen av 
aktuellt alternativ.  
 
En av respondenterna berättar dock att de inte investerar allt kapital i 
så kallade ”högriskbranscher” som till exempel läkemedelsbranschen. 
Lyckas ett projekt inom läkemedelsbranschen och det får klartecken 
till att göra entré på marknaden är vinsten väldigt hög och 
avkastningen stor. Men att investera allt kapital i den branschen är 
väldigt riskfyllt eftersom många av projekten och försöken till nya 
mediciner etc. inte når marknaden och läggs ner. 
 
Respondenterna berättar dock att diversifiering av risk enligt 
traditionell portföljsteori inte förekommer. Cirka tio investeringar görs 
per fond, enligt respondenterna, och VC-bolagets totala risk är 
ovidkommande. Däremot försöker samtliga VC-bolag att minska sin 
risk genom att sprida investeringarna i olika branscher och olika 
marknader. Anledningen till att de gör relativt få investeringar per 
fond beror på att VC-bolagen vill ge entreprenörerna ultimata 
förutsättningar och satsar hellre mycket kapital i få företag än lite 
kapital i många företag. Det första alternativet har, enligt 
respondenterna, visat sig ge bättre resultat i slutändan. 
 

4.6 Sammanfattning 
Antalet erbjudanden som tillkommer VC-bolagen från entreprenörer 
är väldigt stort, och endast några få procent leder vidare till att VC-
bolaget väljer att investera. Under urvalsprocessen tittar de framförallt 
på entreprenören eller teamet som ligger bakom idén, men även en 
utvärdering av det potentiella företagets konkurrens, hur innovativ 
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produkten är samt vilken risk och framtida avkastning investeringen 
medför. Stor vikt och stora resurser läggs på att undersöka olika 
faktorer som har en påverkan och betydelse för företagets utveckling, 
men i slutändan är det VC-bolagets erfarenhet från tidigare 
investeringar som avgör. 
 
”Alla kan räkna, ekonomin ser likadan ut för alla. Siffror och kalkyler 
avgör inte om det kommer bli en bra affär. I slutändan handlar det om 
intuition, omdöme och strategisk vision”  

 
Trots att undersökningen och utvärderingen av ett 
investeringsalternativ är väldigt extensiv och kostsam är det, enligt en 
av respondenterna, endast tio procent av investeringarna som slutar 
med att VC-bolaget får avkastning och lyckas. Detta är också en av 
anledningarna till att VC-bolagen väljer att göra relativt få 
investeringar per fond, cirka tio stycken. Det beror dels på att 
företagen vill ge entreprenörerna så bra förutsättningar som möjligt 
och dels beroende på att fler investeringar kräver ännu större resurser 
och arbete från VC-bolagets sida gällande uppföljning, ”management” 
etc. 
 
Respondenterna anger felbedömning av marknadsrisken som den 
största orsaken till att inte fler investeringar i slutändan ger 
avkastning, men berättar också att många företag inte får tillräckligt 
med tid för att lyckas. Tre av respondenterna anger att det tar minst 
fem år och ofta över tio år för att ett företag skall börja generera 
avkastning, men i många fall stressas det i utveckling, fel beslut tas 
som blir kostsamma och svåra att justera när de upptäcks. Att ge ett 
företag bästa möjliga förutsättningar handlar inte enbart om att 
investera stora mängder kapital, utan även om att ge entreprenören 
tillräckligt med tid och inte stressa i utvecklingen. 
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5. Analys 
I följande kapital jämförs den teoretiska referensramen med studiens 
empiriska data. Jämförelsen leder vidare till en redogörelse för 
viktiga skillnader och likheter, samt bakomliggande orsakar orsaker 
till detta. 
 

5.1 ”Moral hazard” 
Isaksson (2010) beskriver ”moral hazard” som en kärnfråga och 
väldigt viktigt för att VC-bolagen att lägga vikt vid, och att risken för 
att utsättas som det medför skall inte åsidosättas utan hela tiden finnas 
med i beräkningarna. Bergemann och Hege (1998) berättar att 
problemet är som störst efter investering och satsat kapital finns i 
entreprenörens ägo. VC-bolaget har inte längre någon uppsyn och det 
är enbart entreprenören som avgör och beslutar vad kapitalet skall 
användas till. 
 
Det empiriska materialet visar att risken för ”moral hazard” är 
obefintlig eller i alla fall relativt liten. Respondenterna berättar att de 
inte har någon erfarenhet av att utsättas för problemet och risken för 
detsamma inte är något som tas med i beräkningarna innan en 
investering. Deras fokus ligger i ett tidigt skede på att lära känna 
entreprenören som person, det gör det enklare att urskilja vilka som är 
seriösa och ambitiösa. Uppsynen och uppföljandet av vad som sker 
med satsat kapital och hur utvecklingen i företaget är stor från VC-
bolagens sida. De är måna om att vara med och bidra samt hjälpa 
entreprenören i utvecklingsfasen och ge råd för att entreprenören skall 
ta rätt beslut. 
 
Skillnaden mellan teori och empiri är stor, och beror framförallt på två 
saker. Processen innan en investering görs är relativt långdragen och 
arbetet och analyserandet av alternativ extensivt, det bidrar till att alla 
oseriösa förslag från entreprenören som heller inte har en innovativ 
idé och är företagsamma gallras bort tidigt i processen. VC-bolagen 
har ett stort ”deal-flow” och endast ett fåtal procent av erbjudandena 
investerar de i.  



 42 

 
Andra anledningen till den stora skillnaden mellan empiri och teori är 
att VC-bolagen använder sig av de metoder som används just för att 
förebygga ”moral hazard”, men deras huvudsakliga 
användningsområde i VC-bolagens arbete är inte att förebygga ”moral 
hazard”. Men just för att de använder sig av metoderna minskar de sin 
egen risk och raderar eventuella försök från entreprenörer utan sin 
egen vetskap. 
 
Häpnadsväckande och intressant med den stora skillnaden mellan teori 
och empiri är vilken av sidorna som har mest rätt, eller för den delen 
mest fel. Är verkligen VC-bolagens uppfattning om att ”moral hazard” 
inte existerar korrekt, när den teoretiskt beskrivs som ett framträdande 
problem för VC-bolag? Metoderna för att motverka problemet 
används visserligen, men huvudanledningen till det är inte att 
motverka ”moral hazard” och kan det då eliminera problemet 
fullständigt? 
 

5.2 Asymmetrisk information 
Mason (2009) förklarar att anledningen till att små företag i dagsläget 
lider av finansieringsproblem är att informationsasymmetrierna är 
väldigt stora. Amit (1998) berättar att just VC-bolagen och deras 
marknad är populär för entreprenörer att finna finansiering och för att 
sticka ut från mängden undanhåller entreprenörerna viktigt 
information från VC-bolagen. Vidare berättar Amit (1998) att hur väl 
VC-bolagen hanterar asymmetrisk information och hur väl de 
minimerar effekterna av problemet ligger till grund för hur väl de 
själva lyckas på marknaden i framtiden. 
 
Respondenterna berättar att problemet förekommer i 99 procent av 
fallen, men tillägger att det inte anses vara ett problem. Det är främst i 
entreprenörernas affärsplaner där budgetar och kalkyler räknats fram 
som asymmetrisk information förekommer. De är felräknade och 
alltid till fördel för entreprenören, budgeterad försäljning och resultat 
är väldigt hög och avkastning till VC-bolagen kommer att ske om bara 
något år fram i tiden. Dessa felräkningar beror, enligt respondenterna, 
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framförallt på okunskap, men VC-bolagen ser det också som tecken 
på entreprenörens ambition och vision. Respondenterna ser också 
problemet som en av de enklare delarna i deras arbete att hantera och 
att det inte är krävande att åtgärda. 
 
Även här ser vi stora skillnader mellan teori och empiri, problemen 
existerar i stor utsträckning men arbetet med att åtgärda och hantera 
problemet ses från VC-bolagens sida inte som något resurskrävande. 
VC-bolagen och respondenterna har för stor erfarenhet och ekonomisk 
kunskap för att låta sig luras av glädjekalkyler från entreprenörens 
sida. Räknefelen som görs är enkla för VC-bolagen att upptäcka, och 
budgeterna och kalkylerna har inte någon stor påverkan på VC-
bolagens slutgiltiga beslut. Deras fokus ligger inte på entreprenörens 
uträkningar, utan på hur produktens och entreprenörens potential. 
Utifrån det gör VC-bolagen egna kalkyler och budgetar gällande 
produktion, försäljning, risk och avkastning etc. 
 
VC-bolagen medger att problemet existerar i väldigt stor utsträckning, 
men uppfattningen är att problemet inte medför något negativt och att 
den asymmetriska information inte förs vidare in i företaget när väl 
investeringen görs. Frågan är om det verkligen går att säkerställa att 
det inte finns fortsatta informationsasymmetrier i företaget när 
entreprenören börjar sitt arbete, och underskattas de omoraliska 
tendenserna i entreprenörens personlighet? 
 

5.3 Due diligence 
Teoretiskt är ”due diligence” uppdelat i två delar, ”screening” och 
signalering. ”Screening” beskrivs av Casamatta och Haritchabalet 
(2007) som en metod som används innan en investering eller i 
begynnelsen efter att investeringen gjorts. Den är till för att sprida 
riskerna och samarbeta med ytterligare VC-bolag, för att på så sätt 
minska effekterna av eventuell ”moral hazard” och asymmetrisk 
information.  
 
Signalering fokuserar istället på företagidén och framförallt 
entreprenören. Dehlen, Zellweger, Kammerlander och Halter (2012) 
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berättar att VC-bolagen letar efter signaler för att skapa sig en bild av 
entreprenören som person. Signalerna hittas utifrån att undersöka 
entreprenörens grad av utbildning, erfarenhet och kompetens. Desto 
bättre signaler ju mindre är risken för asymmetrisk information och 
”moral hazard”. Lee och Venkataraman (2006) nämner dock att 
nackdelar med denna metod är att den utgår från historisk data. 
 
Det empiriska materialet visar att ”due diligence” används i väldigt 
stor utsträckning, och är den mest framträdande metoden i deras 
arbete under urvalsprocessen. ”Screening” används dock inte alls, då 
VC-bolagen inte vill sprida sin risk på grund av att de då också måste 
dela med sig av eventuella vinster. Därför förespråkar de att ta hela 
risken istället. Signalering däremot är det som utgör hela deras 
grundliga ”due diligence”, fokus ligger på att undersöka och utvärdera 
samt att lära känna entreprenören som person. Får de positiva signaler 
efter att lärt känna personen på ett personligt plan, ökar chanserna för 
ett långt och lyckat samarbete dem emellan.  
 
Som det går att utläsa av det empiriska materialet är inte VC-bolagen 
speciellt risk-averta, snarare motsatsen. För att tjäna stora pengar på 
sina investeringar är medvetenheten stor över att de måste acceptera 
relativt hög risk. Det är också anledningen till att inte använda sig av 
”screening”. Det räknar på risk och framtida avkastning, och tar sedan 
ett beslut om de får tillräckligt betalt för att acceptera den risken. 
 
Teoretiskt och empiriskt stämmer synen på entreprenörens egenskaper 
och dess betydelse för företaget väl överens. De personliga 
egenskaperna är i centrum och är avgörande för hur väl entreprenörens 
företag kommer att lyckas. Det beror på att entreprenören är 
marknadsförare, producent, försäljare och ekonom samtidigt och 
måste därför ha egenskaperna för att klara av det. Det är ingen nackdel 
att utgå från entreprenörens historia, eftersom där finns tydliga tecken 
på vad personen är kapabel till och vilka egenskaper som personen 
besitter fram till idag.  
 
Fokus är på ”människan” och dess betydelse överstiger produktens 
betydelse för hur företaget lyckas på marknaden. Det finns en risk att 



 45 

VC-bolagen överskattar entreprenörens betydelse för företagets 
framtid. Det är en självklarhet att entreprenören behöver vissa 
egenskaper för att klara av att fullfölja projektet, men även produkten, 
och hur innovativ den är, har stor betydelse för dess framtid. Och 
överskattas inte entreprenörens betydelse finns det en risk att VC-
bolagen överskattar entreprenörens erfarenhet och kunskaper. VC-
bolagen medger att asymmetrisk information råder i samtliga 
entreprenörers erbjudanden i form av att de räknar fel i budgetar och 
kalkyler. Risken är då stor att information saknas och utelämnas 
gällande entreprenörens historia. 
 

5.4 ”Management-control” och 
incitamentsystem  
Gompers (1995) beskriver ”management-control” som en metod för 
att motverka agent-problemet och minska agentkostnaderna. Campbell 
och Frye (2009) menar att metoden är grunden för att på rätt sätt styra 
och kontrollera entreprenörens verksamhet, samt att vara med och 
besluta i viktiga frågor. Bergemann och Hege (1998) ser istället 
kontraktet och dess innehållande villkor som nyckeln för att styra och 
kontrollera entreprenören. Viktigaste villkoret i kontraktet är att 
förhandla in platser i företagets styrelse.  
 
Empiriska material visar att styrelserepresentation förhandlas in i 
samtliga kontrakt med entreprenörer. Anledningen är deras önskan om 
att vara med och bidra samt hjälpa entreprenören under viktiga faser i 
företagets utveckling. Kontraktet är en viktig faktor för ett lyckat 
samarbete men innehåller fler delar än villkor om 
styrelserepresentation. Respondenterna anser att ”styrning” och 
”kontroll” har en negativ klang och är långt ifrån den huvudsakliga 
anledningen till att kontraktet skrivs mellan parterna. 
 
Den stora skillnaden mellan teori och empiri är varför metoden 
används. VC-bolagen har ingen önskan om att leda entreprenörens 
företag, det är alldeles för resurskrävande men det är vad teorin 
antyder att VC-bolagen skall göra. Tanken är att VC-bolagen ska med 
deras kunskap och kompetens vara med och bidra för att hjälpa 
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entreprenören i utvecklingen. Anledningen till att VC-bolagen inte vill 
styra och kontrollera entreprenören är att styra och kontrollera är 
samma sak som att utöva ett auktoritärt ledarskap. Vilket i många fall 
kväver nya idéer och innovativa lösningar.  
 
Grundtanken, och en anledning till att stort fokus läggs på personens 
egenskaper, är att entreprenören skall kunna ta stort ansvar och arbeta 
därefter. Det är entreprenörens idé som det investerats i och det är 
dennes uppgift att utveckla företaget.  
 
”Styra” och ”kontrollera” är, enligt VC-bolagen, en gammal metod 
och har ersatts av ”hjälpa” och ”bidra”. Det har medfört en 
förskjutning av ansvar, från VC-bolaget till entreprenörerna. Det finns 
dock problem och nackdelar med att lägga för stort ansvar på 
entreprenören. Entreprenören har i många fall ingen erfarenhet av att 
styra och leda ett företag, och saknar kunskap för att lösa eventuella 
problem på ett tidsparande vis. Det leder vidare till att utvecklingen 
stagnerar och inte följer planen. Det finns en påtaglig risk med att 
lägga för stort ansvar på entreprenören, och inte ha ett ”management” 
närmare entreprenörens verksamhet samt att det ger entreprenören 
större möjlighet för ”moral hazard”. 

5.5 Stegvis finansiering 
Denis (2004) beskriver stegvis finansiering som den vanligaste 
metoden för att förebygga effekterna av asymmetrisk information och 
”moral hazard”, och att metoden ger VC-bolaget fortsatta rättigheter 
att avsluta finansieringen om inte entreprenören följer deras 
gemensamma plan. Sahlman (1990) berättar vidare att stegvis 
finansiering används i så gott som alla investeringar från VC-bolag, 
och Wang och Zhou (2004) berättar att andelen amerikanska VC-
bolag som använder sig av metoden är stor. 
 
Det empiriska materialet visar att metoden inte alls används frekvent 
och långt ifrån i alla investeringar. Röster görs gällande även om att 
metoden är gammaldags och inte är förenlig med dagens 
högteknologiska samhälle, där stora förändringar på marknaden kan 
ske inom loppet av några timmar eller dagar. Endast ett av fem 
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intervjuade VC-bolag använder i metoden i majoriteten av sina 
investeringar, för att inte investera för stora summor på en och samma 
gång.  
 
Anledningen till att inte metoden används speciellt frekvent, och att 
empirin skiljer sig från teorin, är till följd av att VC-bolagen vill ge 
entreprenören stort ansvar. Och, som flera av respondenterna påpekat, 
kan stegvis finansiering vara till nackdel för entreprenörens företag 
och dess utveckling. Genom att tidigt i processen sätta upp milstolpar, 
bestämmer VC-bolaget redan där vilken väg företaget skall ta för att 
utvecklas. Eftersom samarbetena är långa, ibland upp till 15 år, är det 
svårt att i begynnelsen av utvecklingen bestämma och sätta upp rätt 
milstolpar. Det kan visa sig efter ett par år att det är milstolpe nummer 
fem egentligen borde varit nummer tre för att företaget skulle tagit 
önskad utveckling. Men i det läget kan det vara för sent. 
 
Användandet av stegvis finansiering skiljer sig mellan de intervjuade 
företagen, men det är endast ett av företagen som använder metoden 
någorlunda frekvent. Det finns dock problem med att inte använda sig 
av metoden och det är till följd av att för mycket ansvar läggs på 
entreprenören. VC-bolagen medger att informationsasymmetrier 
existerar och entreprenörerna har begränsad erfarenhet av att leda 
företag, är det då klokt att investera flera miljoner på en och samma 
gång. Som entreprenören får till sitt förfogande när det samtidigt ökar 
risken för ”moral hazard”. Förståelse kring problematiken med att 
upprätta rätt milstolpar finns, men borde inte det gå att använda sig av 
stegvis finansiering utan milstolpar? 
 

5.6 Risk 
Teoretiskt beskrivs bedömning och minimering av risk som en viktig 
del i investeringsprocessen. Det är framförallt den diversifierbara 
risken som VC-bolagen skall beräkna och förutse, och för att den skall 
bli exakt krävs att både hård och mjuk information tas i beaktande. 
(Berger och Udell, 2006) Vidare berättar Bennet (2003) att för att 
acceptera hög risk krävs en än högre avkastning, samt att effektiv 
riskhantering är en viktig nyckel för att VC-bolaget skall skapa värde. 
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VC-bolagen berättar att risken för att investering skall sluta med 
förlust på grund av asymmetrisk information eller ”moral hazard” är 
extremt liten. Istället ligger fokus på att beräkna marknadsrisken så 
exakt som möjligt, och allt som kan ha betydelse för företaget tas med 
i beräkningen. Det beskrivs som viktigaste delen i processen men 
också som väldigt svårt att få en korrekt uppskattning, förändringarna 
på marknaderna är stora. Speciellt svårt är det, enligt VC-bolagen, att 
bedöma den tillgängliga delen på marknaden. 
 
Teori och empiri är överens om att effektiv riskhantering är 
elementärt, och att en tillfredställande bedömning av risk ger VC-
bolagen konkurrensfördelar i framtiden. Genom att bedöma risk så att 
den bättre stämmer överens med vad som verkligen sker i framtiden, 
kommer fler investeringar sluta med att de ger avkastning till VC-
bolaget. I takt med att varje erbjudande och investering har en 
individuell värdering och övriga företag bortses, används inte 
riskdiversifiering i traditionell utsträckning. För att minska den totala 
risken av investeringarna, sprids investeringarna i olika branscher och 
olika marknader. 
 
VC-bolagen betonar att marknadsrisken är svår att beräkna på ett 
tillförlitligt sätt och att det finns problem kring att uppskatta 
marknadens tillgänglighet. Det finns dock starka bevis på att VC-
bolagen misslyckas och inte klarar av att beräkna marknadsrisken 
tillräckligt. Eftersom endast 10-20 procent av investeringarna slutar 
med att de i slutändan ger avkastningar, går det att urskilja att VC-
bolagen underskattar marknaden samt överskattar marknadens 
tillgänglighet och produktens grad av innovation. 
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6. Slutsats 
I följande kapital presenteras studiens slutsats som har diskuterats 
fram utifrån analysen där den teoretiska referensramen jämförts med 
insamlat empiriskt material. Vidare presenteras hypoteser för 
framtida kvantitativ forskning. 

6.1 Slutsats 
Intressant och häpnadsväckande med hela ”venture capital”-industrin 
är att endast 10-20 procent av investeringarna inte slutar med konkurs 
och förlust. En av förklaringarna till denna höga procent av 
förlustinvesteringar beror på de relativt stora skillnaderna mellan teori 
och empiri. 
 
VC-bolagen vidhåller att problemen med asymmetrisk information 
och ”moral hazard” inte alls kan bedömas som omfattande, och att i 
deras arbete inte läggs mycket energi eller stora resurser på att 
minimera effekten av problemen. Däremot berättar respondenterna att 
metoderna, som teorin berättar ska motverka problemen, används i 
stor utsträckning samt att det är vanligt förekommande med grova 
felkalkyleringar i entreprenörernas affärsplaner. VC-bolagen ser dock 
inte detta som försök till ”moral hazard” eller som tecken på 
undanhållande av information från entreprenörernas sida, utan att det 
mer troligen beror på okunskap. 
 
Känslan från respondenternas svar är att de i stor utsträckning 
underskattar innebörden av problemen, att uppkomsten av 
asymmetrisk information i affärsplanerna nonchaleras. ”Moral 
hazard” och asymmetrisk information är inte hela förklaringen till 
varför inte fler investeringar lyckas. Men beroende på hur VC-bolagen 
arbetar ger de entreprenören incitament att ta beslut som i första hand 
gagnar de själva och VC-bolaget i andra hand. VC-bolagen har 
överseende med undanhållandet av information och lägger trots allt 
detta stort ansvar på entreprenören.  
 
Om det trots allt stämmer det respondenterna uppger och risken för 
”moral hazard” och asymmetrisk information är obefintlig, är det 
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heller inte den stora orsaken till den låga andelen lyckade 
investeringar. Vad är då den grundläggande anledningen? Det beror 
till stor del på undermålig riskhantering, marknadsrisken beräknas och 
värderas inte på ett korrekt sätt samt att VC-bolagen har för stort fokus 
på entreprenören och dess egenskaper, och åsidosätter produktens 
eller tjänstens egenskaper. Respondenterna nämner själva 
svårigheterna kring att bedöma marknaderna och dess tillgänglighet. 
VC-bolagen misslyckas, på grund av dessa svårigheter, med att 
bedöma marknadsrisken genom att de överskattar produktens 
genomslagskraft och underskattar konkurrenterna.  
 
Konkurrens, risk och tillgängliga marknadsandelar är redan stora och 
viktiga frågor för alla branscher och företag. Det denna studies resultat 
tydliggör är hur elementärt förarbetet är innan ett företag blir 
verklighet, samt att teamet och företaget måste ha ett flertal olika 
kvaliteter för att lyckas. För att konkurrera måste produkten eller 
tjänsten tillföra något nytt, utvecklingen måste ske i rätt takt, 
entreprenören och företaget måste ha rätt egenskaper och 
konkurrensfördelar. 
 

6.2 Förslag till framtida kvantitativ 
forskning 
Det arbetet, med studien och dess resultat, lett vidare till är att det 
skulle vara intressant att undersöka och försöka fastställa den 
egentliga orsaken till att endast 10-20 procent av investeringarna 
slutar med vinst och avkastning. VC-bolagen hävdar bestämt att risken 
för ”moral hazard” och asymmetrisk information inte är orsaken till 
den låga siffran, trots att teorin pekar på motsatsen. Det skulle därför 
vara intressant att utföra en omfattande kvantitativ forskning och 
studera om VC-bolagen har rätt. 
 
En andra intressant hypotes att testa genom kvantitativ forskning är att 
undersöka om det, istället för ”moral hazard” och asymmetrisk 
information, är undermålig värdering och uppskattning av 
marknadsrisk som är den bakomliggande orsaken till att inte fler 
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investeringar ger avkastning. Överskattar VC-bolagen marknadens 
tillgänglighet och underskattas konkurrenterna? 
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Bilagor 
Bilaga 1 Intervjufrågor 
 
• Vad har du för titel och bakgrund? 
• Hur många år har du arbetat på företaget? 

 
Asymmetrisk information och moral hazard 
• Berätta hur ni arbetar generellt under urvalsprocessen för olika 

investeringsalternativ? 
• Ser processen likadan ut vid varje projekt? 
• Tror du ert sätt att arbeta skiljer sig mycket mot hur andra 

arbetar? 
• Hur hanterar ni asymmetrisk information och moral hazard? 
• Hur omfattande upplever ni att problemen med asymmetrisk 

information och moral hazard är? 
• Använder ni er av stegvis finansiering? 
• Finns det krav från er sida om platser i det finansierade 

företagets styrelse? 
• Hur stora resurser lägger ni på management-control? (ej i siffror) 
• Hur stor vikt lägger ni på entreprenören och dennes bakgrund 

och personlighet?  
• Är hans/hennes bakgrund och personlighet avgörande? 
• Har investeringens längd någon inverkan vid urvalet? 
• Har investeringens längd i relation till framtida avkastning 

någon betydelse? 
• Exempel på saker som kan få er att göra en investering? 
• Har tidigare investeringar/samarbeten avslutats på grund av 

asymmetrisk information eller moral hazard? 
 
Risk 
• Vilka är de största riskerna, förutom risken asymmetrisk 

information och moral hazard, vid en investering/finansiering? 
• Hur hanteras dessa risker? 
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• Har storleken på investeringen någon betydelse för hur hög risk 
ni är villig att acceptera? 

• Är ni villiga att acceptera hög risk om den framtida uppskattade 
avkastningen är hög? 

• Bedöms risken för varje enskilt projekt eller är den totala risken 
för er portfölj den väsentliga? 

• Använder ni er av diversifiering i er investeringsportfölj? 
• Vilka är de viktigaste aspekterna vid riskbedömningen? 
• Kan ni bortse från risk och istället lita på intuition/magkänsla? 

 

Bilaga 2, Intervju 1 
Adam började arbeta inom branschen för venture capital som 
analytiker 1998 och har sedan dess klättrat och arbetar idag som 
affärsområdeschef. Han är en del i det team som arbetar med att 
värdera och mäta potential i entreprenörers företagsidéer, samtidigt 
som han arbetar med att styra och övervaka delar av de företag de 
tidigare har investerat i. 
 
Adam berättar att sedan han började har intresset för venture capital 
ökat kraftigt och att entreprenörer idag främst vänder sig till VC-bolag 
för att finna finansiering istället för att vända sig till kommersiella 
banker. Även antalet entreprenörer som vill förverkliga sin idé har 
ökat kraftigt vilket lett att hans företag idag har ett väldigt stort deal-
flow4. Endast cirka fem procent av deal-flowet leder vidare till att 
företag väljer att göra en investering. 
 
Det företaget letar efter när det utvärderar erbjudandena i deal-flowet 
är företag med stor potential för att växa, penetrera marknaden samt 
att dessa parametrar kontra kostnaden för att investera inte är för hög. 
Adam berättar att det i detta tidiga skede är svårt att avgöra vilka idéer 
som kommer att lyckas, framförallt på grund av att de affärsplaner 
entreprenörerna visar upp skiftar väldigt mycket i kvalitet. En del av 

                                     
4 Deal-flow är de förslag och erbjudanden från entreprenörer som 
söker finansiering för deras idéer och är potentiella investeringar för 
VC-bolaget. Det är en bransch-term inom venture capital. 
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entreprenörerna tar hjälp av en tredje part, en coach, för att utforma 
sin affärsplan. Affärsplanen är då väldigt genomarbetad och 
innehållsrik men risken finns då att kalkylerna och framtidsvisioner är 
felkalkylerade för att väcka intresse hos VC-bolaget. Att det 
förekommer felkalkyleringar i affärsplanerna och att det skulle vara 
försök till ”moral hazard” och lura VC-bolaget tror inte Adam, på 
grund av att dessa coacher och entreprenörerna vet att VC-bolagen 
idag är för pålästa och kunniga för att gå på dessa försök. Den andra 
delen av entreprenörerna som utformar sin affärsplan på egen hand har 
istället många gånger inte kunskapen, vilket leder till att affärsplanen 
saknar viktig information, är kortfattad och hemsnickrad.  
 
För att bättre bedöma tillväxtpotentialen i en investering samt för att 
minska riskerna för bland annat ”moral hazard”, asymmetrisk 
information och marknadsrisk anlitar Adams VC-bolag en extern 
konsult som gör en väldigt grundlig och djupgående due diligence. 
Den externa konsulten undersöker två saker, dels marknaden, 
konjunkturen och liknande produkter för att bedöma företagets 
konkurrenskraft men även entreprenören på ett personligt plan. 
Tidigare arbetslivserfarenhet, referenser, utbildning, ekonomisk 
situation och socialt umgänge är några av de saker som undersöks och 
som kan indikera vilken typ av person entreprenören är. Detta är, 
enligt Adam, den viktigaste delen i arbetet innan beslut tas om de skall 
gå vidare med en investering, och att detta arbete kompletteras med 
deras eget arbete där analytiker undersöker marknaden, tillväxt, risk 
och framtida avkastningar. 
 
När Adam och hans företag gått vidare och gjort en investering slutar 
inte deras arbete, utan de är en väldigt aktiv ägare för att på så sätt 
minska riskerna och bidra med kompetens och kunnande för att 
företaget ska göra den utveckling de hoppas och förutsåg. I kontraktet 
som skrivs mellan parterna har Adams företag ett krav på en plats i 
företagets styrelse. Detta för att kunna styra företaget men även för att 
överblicka dess utveckling och verksamhet. Kontraktet beskriver 
Adam som nyckeln till ett lyckat samarbete, och när det skrivs har 
Adams företag en långsiktig plan för samarbete samt när samarbetet 
skall avslutas.   
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Förutom ett aktivt ägarskap använder Adams företag sig av stegvis 
finansiering och milestones som han kallar det. Det är inget krav från 
deras sida och inget som används varje gång men är vanligt 
förekommande vid en investering. Det används främst för att 
minimera risker vid investeringar där de inte är riktigt säker på 
företagets och entreprenörens potential. 
 
För att ytterligare minimera deras totala risk använder sig Adams 
företag en typ av diversifiering. Adam berättar att till exempel 
läkemedelsbranschen och investeringar inom den medför väldigt hög 
risk, men lyckas projektet och produkten tar sig ut på marknaden är 
avkastningen även den väldigt stor. Men det går inte att satsa allt 
kapital inom läkemedel för att tjäna stora pengar utan delar av 
kapitalet måste också investeras i säkrare företag. Detta leder till att 
företaget sprider sina risker genom att investera i flera olika branscher 
och att det säkrar framtida avkastningar.  
 
Sammanfattningsvis anser Adam att riskerna för ”moral hazard” och 
asymmetrisk information minskar och nästan försvinner helt tack vare 
den grundliga due diligence de genomför innan de ingår ett samarbete. 
Efter investeringen upplever de att den risken är nästintill helt 
eliminerad och endast riskerna för att investeringen inte ska ge någon 
avkastning kvarstår. Där upplever de att den största orsaken till att en 
investering inte lyckas är tid. I den mening att produkten inte får 
tillräckligt med tid att utvecklas och att det stressas för att produkten 
ska komma ut på marknaden och försäljningen skall börja. Det leder 
till att mycket av arbetet som görs innan blir halvdant gjort och 
produktens konkurrenskraft försvagas av deras stress.  
 

Bilaga 3, Intervju 2 
Bertil har cirka 30 års erfarenhet från branschen, han varit både 
entreprenör och venture capitalist men arbetar idag som investment 
manager.  
 
På Bertils företag är det Vd:n som tar emot, granskar och gör en första 
lättare due diligence på dem erbjudanden som mottagits från 
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entreprenörer. Vd:n beslutar sedan vilka erbjudanden som går vidare 
till nästa fas, då bjuds entreprenören in och får pitcha sin idé för en 
investeringskommitté, bestående av Bertil, Vd:n och tre ytterligare 
medlemmar. Vd:n har ingen rösträtt i detta skede, utan endast övriga 
fyra medlemmar röstar om de skall investera i företaget eller ej. För en 
investering krävs ett enhälligt beslut från kommittén. Varför inte Vd:n 
inte röstar beror på att det är Vd:n som avgör vilka erbjudanden som 
tar sig hela vägen till kommittén och inga erbjudanden som Vd:n inte 
anser ha ett högt framtida värde tar sig till kommittén.  
 
Materialet som Bertil och kommittén tar del består dels av 
entreprenörens affärsplan och dels hans företag due diligence som i 
flesta fall är framarbetad internt men det händer att det tar hjälp 
externt för att få fram korrekt information. Bertil berättar att 
informationen är extremt viktig för att kunna värdera företag, för att 
kunna förutspå dess framtid och för att bedöma potentialen hos både 
produkten och entreprenören. Bertil nämner också att många 
entreprenören har väldigt begränsad ekonomisk kunskap, alldeles för 
många vet inte ens hur en balansräkning ser ut eller ens vad det är. I 
flera fall har därför Bertil och hans företag ställt krav på att 
entreprenören måste utbilda sig och lära sig åtminstone det mest 
grundläggande om företagsekonomi. 
 
I affärsplanen som entreprenören pitchar för kommittén är det, enligt 
Bertil, vanligt förekommande med felkalkyleringar. I många fall är det 
rena glädjekalkyler där de kan garantera miljonvinster redan efter tre 
års tid. Bertil tror inte det är försök till att lura Bertil och hans företag 
eller tendenser till ”moral hazard”, utan snarare ett ytterligare tecken 
på många entreprenörers okunskap. 
 
För att förebygga asymmetrisk information gör företaget en väldigt 
grundlig due diligence där det fokuseras på personen och dennes 
tidigare arbetslivserfarenheter, vilken grad av utbildning och finansiell 
situation. Att entreprenören har haft företag tidigare som gått i 
konkurs behöver inte vara någonting negativt utan kan snarare vara 
positivt då entreprenören är medveten om vad som krävs för att lyckas 
och komma ut på marknaden med sin idé. Även om affärsplanen är 
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viktig så anser Bertil att den information som fås fram i företagets due 
diligence är än viktigare för att bedöma företagets och entreprenörens 
potential. ”En väldigt bra, driven och engagerad entreprenör kan 
sälja en undermålig produkt, men tvärtom fungerar inte.” 
Som en del i att minimera risken använder sig Bertil och hans företag 
av en typ av stegvis finansiering. De har för varje företagsinvestering 
ett maxbelopp som de kan välja att använda totalt. Bertil berättar att 
det bara hänt en gång att de gått in med maxbeloppet direkt vid en 
investering. Oftast väljer de att investera ungefär en sjättedel av 
maxbeloppet i ett första skede för att sedan göra en ny bedömning 
efter en tid för att se om företaget har gjort den önskade utvecklingen 
och om det krävs mer kapital för att företaget ska fortsätta utvecklas. I 
så fall satsar de ytterligare två sjättedelar och totalt 50 procent av 
maxbeloppet om de bedömer att det krävs. I en tredje fas, efter en ny 
bedömning, satsas sedan de sista 50 procenten. 
 
I projekt där potentialen är svår att bedöma och de väljer att investera 
trots detta kan Bertil och hans företag använda sig av konvertibler för 
att minska sin egen risk. Konvertibler fungerar som en typ av lån och 
vid en bestämd tidpunkt beslutar Bertil och hans företag om lånet ska 
lösas eller om det ska omvandlas till aktier som har en förutbestämd 
kurs. Detta är dock, enligt Bertil, en relativt ovanlig metod för Bertils 
företag och har använts endast vid ett fåtal investeringar. 
 
Bertils företag litar väldigt mycket på entreprenören och 
uppföljningen av investeringarna är inte ett dagligt arbete och sker 
betydligt mer sällan. Det är dock framförallt en resursfråga, kontraktet 
mellan parterna berättigar Bertils företag en plats i styrelsen, men i 
dagsläget har inte Bertils företag resurser för att möta de ökade 
kostnaderna som aktiv ”management” medför. Bertil berättar att detta 
är något som kommer att förändras i framtiden, de måste skapa 
resurser för att bättre överblicka och styra sina investeringar. På så sätt 
tror Bertil också att antalet lyckade investeringar kommer att öka och 
de får bättre användning för sin kompetens från företagsmarknaden.  
 
Gällande risk anser Bertil att den största risken är marknadsrisken, det 
tar tid och är svårt för nya spelare att ta sig in på marknaden och 
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framförallt är det väldigt kostsamt. Bertil berättar också att de endast 
investerar i företag som är i ”sådd-fasen” där risken är som störst, men 
att det är en väg företaget valt att gå och står fast vid. Att risken är 
som störst i det skedet beror på att produkten inte varit i närheten av 
marknaden, och produktens konkurrenskraft är väldigt svår att 
förutspå så tidigt. Bertils företag använder sig dock inte av någon 
strategisk diversifiering av risk, utan varje investering bedöms 
individuellt. Däremot försöker de sprida sina investeringar till olika 
branscher men det beror inte på risken utan är en taktik för att bredda 
sina investeringar och spela på fler branscher. 
 
Bertil berättar att det är framförallt konkurrens på marknaden och 
kostnaden det medför samt tålamod och tid som är dem största 
anledningarna till att endast tio procent av venture capital-
investeringar blir lyckade. Det tar mycket längre tid än vad många, 
framförallt entreprenörer, tror för att ett företag ska börja tjäna stora 
pengar och ge avkastning. Mellan sju och femton år får investerare 
räkna med att det tar innan investeringen ger avkastning, före det 
tidsspannet är det många företag som hankar sig fram med nollresultat 
eller små vinster. 
 
Sammanfattningsvis så anser Bertil att riskerna för att bli drabbade av 
”moral hazard” och asymmetrisk information är mycket små i dagens 
läge. Finns det entreprenörer som försöker med detta blir de genast 
avslöjade under företaget grundliga due diligence. Bertil ser dock 
marknadsrisken som den risk som är viktigast att försöka minimera.   
 

Bilaga 4, Intervju 3 
Cesar är idag partner på ett medelstort VC-bolag, men har cirka 20 års 
erfarenhet från branschen. Det första tio åren var han själv entreprenör 
och drev olika företag, och dem senaste cirka tio åren arbetar han nu 
på andra sidan av branschen med venture capital investeringar i 
företag. 
 
Cesar bolag investerar främst i tillväxtbolag men en liten del av 
verksamheten och investeringarna är i så kallade renoveringsobjekt. 
Det är företag som funnits på marknaden under ett par år men där 
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lönsamheten vänt och börjat dala och nu vänt sig till Cesars bolag för 
att kunna vända trenden.  
 
Cesars företag använder sig av något som det kallar ”tratten”, alla 
erbjudanden och affärsplaner de mottar från entreprenörer åker in i 
”tratten”. Därefter sker en 3-stegs analys av företaget, en enklare 
variant av due diligence. Det börjar med en granskning av 
affärsplanen för att se budgeterad omsättning och kalkylerade 
kassaflöden, Cesars företag investerar inte i företag med en 
budgeterad omsättning under 5-10 miljoner kronor beroende på 
bransch. Nästa steg är en träff med entreprenören eller teamet, i detta 
läge pratas inte ekonomi utan mötet handlar om att lära känna 
varandra, ”känna lite på varandra”, skapa sig en bild om vem personen 
är och diskutera eventuella frågetecken. Frågorna Cesars företag 
ställer sig är ”vill vi samarbeta med den här personen? Har han vad 
som krävs? Har han drivet?” Mötet är också för att kolla av vad 
entreprenören känner, vill han samarbeta med Cesars företag? 
 
Känner Cesars företag vid detta läge att det framtida samarbetet 
kommer fungera och att förhållandet mellan parterna är ömsesidigt 
omtyckt tar sig företaget vidare till det tredje steget. Då gör Cesar och 
hans företag en väldigt grundlig och djupgående due diligence. 
Referenser, CV, kalkyler etc. granskas och skulle det finnas tendenser 
till ”moral hazard” eller asymmetrisk information avslutas 
samarbetena omedelbart. Cesar berättar dock att detta är väldigt 
ovanligt och har endast skett ett fåtal gånger under hans tio år inom 
venture capital- branschen.   
 
Cesar ser den humanistiska delen som den centrala för ett lyckat 
samarbete. Deras ”due diligence” ger dem en bättre bild av vem 
personen är och hur han eller hon är som entreprenör. Finns drivet, 
engagemanget och den sociala kompetensen för att lyckas. ”Due 
diligencen ”avslöjar också entreprenörens agenda, huruvida det är 
enbart pengar som eftersöks eller om det är grunden till ett lång och 
lyckat samarbete entreprenören eftersöker. 
 



 62 

Förutom ”due diligence” använder sig Cesars företag av stegvis 
finansiering och ”milestones”. Dessa ”milestones” entreprenören ska 
försöka uppnå mäts antingen utefter omsättning eller resultat, och 
utgör en stor del av scenarioplanen som Cesar med kollegor 
strukturerar samtidigt som tidpunkten för investeringen. 
Scenarioplanen är uppbyggd med ett perspektiv för kommande 3-5 år, 
samt innehåller en lyftplan. Lyftplanen innehåller deras idé och plan 
för när företaget ska introduceras på marknaden och hur de ska klara 
konkurrensen samt vinna marknadsandelar, och därigenom tjäna 
pengar och göra positiva resultat. 
 
För att kunna kontrollera och överblicka sina investeringar använder 
sig Cesars företag av väldigt aktiv ”management” och ser det som en 
självklarhet att ha minst en representant i styrelsen. De investerar inte 
i branscher och företag där de inte anser att det finns stor kompetens 
inom sitt eget företag, därför behöver entreprenören ha mycket goda 
skäl till att undgå en representant i styrelsen. Detta är en del i arbetet 
med att Cesars företag vill ha goda relationer med entreprenörerna och 
de hoppas att detta är någonting entreprenörerna själva önskar och 
vill. 
 
Cesar anser att risken för ”moral hazard” och asymmetrisk 
information är idag relativt minimal, och ser marknadsrisk, 
konjunkturen och att vissa delar av internationella marknaden som 
betydligt större risker. Han nämner att det i till exempel Ryssland är 
väldigt svårt att bedöma risken då det finns fall där det skett ”take-
overs” från politiskt håll. Statsmakten ändrar lagar för att kunna kliva 
in och ta över företaget och dess ekonomi, och i samma ögonblick 
försvinner VC-bolagets ägarandel. Cesar berättar också att e-handeln, 
som fortfarande växer explosionsartat, är väldigt svår att bedöma. 
Konkurrensen är stenhård och många ser inte skogen för alla träden. 
Det Cesar menar är att många entreprenörer vill starta företag via 
internet utan att se över vilka spelare det redan finns på marknaden. 
Idag kan privatpersoner och företag köpa produkter från andra sidan 
jorden och därför blir marknadens konkurrens oerhört svårbedömd. 
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Cirka tio investeringar har Cesars företag konstant i sin portfölj, och 
deras fokus ligger i att hitta nästa Skype, Spotify eller någon app till 
smartphones där avkastningen är väldigt hög. Det betyder att de inte 
arbetar med någon omfattande diversifiering, utan varje investering 
och dess risk bedöms enskilt. Det investerar dock inte allt inom 
samma bransch utan försöker sprida investeringarna inom branscher 
där de anser att de har kompetens inom företaget. Cesar berättar också 
att det är främst de allra största VC-bolagen som använder 
portföljsteori för att diversifiera risk och att företag av deras storlek är 
någonstans mittemellan. Kunskapen finns men det är inte alltför 
användbart för deras del. 
 
Slutligen berättar Cesar att hans och hans medarbetares erfarenhet och 
kompetens är det allra viktigaste komponenterna vid bedömningen av 
entreprenörens idé och dess risk, potential och framtida avkastningar. 
Individen och relationen mellan individen och VC-bolaget är 
elementärt för att en investering skall lyckas, det är människorna 
bakom ett företag som avgör dess framtid och inte kalkyler eller 
budgetar. 
 

Bilaga 5, Intervju 4 
David har arbetat inom ”venture capital”-branschen de senaste 21 
åren, och är idag en av fem partners på företaget.  
 
På företaget arbetar David som en del av ett team som tillsammans 
samarbetar för att alla ska kunna komma med åsikter och idéer för 
företagets framtid. Veckovis sitter de ned och utvärderar affärsflödet, 
dels i redan investerade företag och dels i framtida investeringar. 
Under årens lopp har deras nätverk succesivt ökat och idag får de 
propositioner om investeringar från ett stort antal personer och 
rådgivare. En liten del av investeringarna söks upp på egen hand men 
den delen har minskat med tiden då nätverket har vuxit. 
 
När teamet sitter ned och bedömer varje investeringsalternativ bedöms 
de individuellt och företaget bortser från tidigare investeringar. 
Medlemmarna i teamet använder sina egna kanaler och nätverk för att 
strategiskt värdera entreprenören och dennes företags potential. 
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Konkurrenterna, marknaden, risken och framtida kassaflöden 
kartläggs och värderas, och sedan träffas teamet ytterligare en gång 
och diskuterar och redogör för vad de har kommit fram till. Därefter 
tas ett gemensamt beslut huruvida företaget skall investera eller inte i 
företaget. 
David anser att i början av en företagsidé är entreprenören och hans 
idé samma sak, och ju längre tiden går separeras de från varandra. 
David jämför denna del av arbetet med att skaffa barn, i början är 
barnet väldigt beroende av föräldrarna för att kunna överleva, men 
med tiden klarar sig barnet att ta hand om sig själv mer och mer. Och 
till slut kommer den tid då barnet blir vuxet och flyttar hemifrån, och 
är mer eller mindre oberoende av föräldrarna. Företaget och 
entreprenören är likadant, i början är företaget väldigt beroende av 
entreprenörens förmåga. Saknas kompetens och förmåga har det ingen 
betydelse för hur bra idén är, och i många fall kommer även företaget 
och entreprenören till den punkt då entreprenören måste släppa taget 
och ta ett steg tillbaks för att företaget ska kunna fortsätta växa och 
utvecklas. 
 
Med bakgrund av hur David och hans team ser på förhållandet mellan 
entreprenören och företaget samt dess potential är det framförallt 
entreprenören som person som utvärderas när de bedömer potentialen 
i ett investeringsalternativ. Den grundliga due diligence som används 
vid bedömningen och värderingen innan en investering riktar sig 
främst till entreprenören. Dennes historik gällande arbete, ekonomi, 
utbildning och socialt liv utgör grunden vid bedömning för att kunna 
avgöra om entreprenören kan göra det den säger att den ska göra. I 
stor andel av investeringarna används dessutom extern hjälp för att 
skapa sig en så trovärdig och bra bild som möjligt över personen, alla 
kanaler som finns till förfogande används för att reducera osäkerhet. 
 
”Alla kan räkna, ekonomin ser likadan ut för alla. Siffror och kalkyler 
avgör inte om det kommer bli en bra affär. I slutändan handlar det om 
intuition, omdöme och strategisk vision”  
 
David menar på att all information innan en investering är 
asymmetrisk men tack vare den grundliga ”due diligence” som görs 
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kan de urskilja vad som är fakta och vad som påhittat. Han berättar 
vidare att det aldrig hänt under hans karriär att entreprenörer försökt 
lura dem för att tjäna pengar, däremot har det kalkylerats fel i 
affärsplanen med avsikt men att det då handlat om att locka David och 
hans företag till att investera. Har det investerat trots allt i 
entreprenörens företag har det inte uppstått ytterligare problem efter 
det. David tror att detta beror på, förutom deras due diligence, att de 
har en väldigt aktiv ”management”, och är med och påverkar i 
entreprenörens företag och dess dagliga verksamhet. De lägger också 
ner stora resurser på att vara just aktiva i företagen som det investeras 
i, då deras vilja är att vara med och bidra för att utveckla företaget 
maximalt.  
 
Istället för ”moral hazard” och asymmetrisk information ser David 
marknadsrisken som den största och viktigaste risken att tänka på vid 
en investering. Det är viktigt att även utvärdera konkurrenterna och 
vilka svagheter de har för att kunna urskilja om det är möjligt att bli 
marknadsledande eller ens ta plats på marknaden. David berättar 
också att de är väldigt medvetna om att det tar tid och är kostsamt att 
vinna marknadsandelar, därför är investeringshorisonten på 5-7 år 
beroende på bransch för att kunna ge entreprenören tid för strategiska 
förändringar och inte kräva avkastningar alltför tidigt under 
utvecklingen. 
 
David och hans företag har olika fonder som kapital tas från och 
investeras i olika företag. I varje fond finns cirka 10 företag som det 
investerats kapital, och det antalet investeringar skiftar sällan utan de 
väljer istället att lägga större resurser och satsa än mer kapital där de 
redan har investerat. Detta beror främst på att fler investeringar leder 
till mer jobb och det blir svårare att följa upp och överblicka varje 
investering. Och historiskt sett har Davids företag sett att det är bättre 
ekonomiskt sett att investera mer i ett tiotal företag än att investera lite 
i väldigt många företag. Att ge några företag större resurser och mer 
tid ökar sannolikheten för att de kommer att lyckas. Det är dock sällan 
en fond rymmer 10 företag från samma bransch men någon utstakad 
riskdiversifiering används utan varje företag bedöms individuellt och 
tidigare investeringar bortses från helt och hållet. 
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För att minimera sin egen risk och osäkerhet vid en investering 
används dock stegvis finansiering och ”milestones”. Detta används 
även för att inte satsa för mycket pengar för snabbt men också för att 
se hur mycket ansvar de kan lägga över på entreprenören. Genom att 
se hur entreprenören väljer att använda pengarna kan de tidigt urskilja 
hur personen är ekonomiskt sett. 
 

Bilaga 6, Intervju 5 
Erik är partner på ett av de största VC-bolagen på den svenska 
marknaden, och har 15 års erfarenhet från branschen. Deras 
investerade kapital uppgår till 135 miljoner euro, och fördelas på 
mellan 25 och 30 investeringar. Ungefär hälften av dessa investeringar 
är i företag som är i sådd-fasen och resterande del i företag som är i 
fas två, ”start up”-fasen. Investeringarna sker främst i it-bolag eller i 
högteknologiska produkter eller tjänster.   
 
Erik bedömer att teamets risk är minimal, och nästan obefintlig. Med 
teamets risk menar han på risken för ”moral hazard”. Asymmetrisk 
information är det dock i 99 procent av fallen, affärsplanerna 
innehåller i nästan alla fall felräknade budgetar och glädjekalkyler. 
Det beror, enligt Erik, på okunskap från entreprenörens sida, 
överskattning av produkten, underskattning av marknaden och ett sätt 
att väcka intresse hos VC-bolaget. Erik ser dock inte glädjekalkylerna 
och deras försök till att väcka intresse som något negativt, utan 
upplever det mer som en reflektion av entreprenörens ambition och 
vision. 
 
Eftersom investeringar är väldigt stora, upp till 60 mkr i en första fas, 
är arbetet innan väldigt viktigt och stora resurser läggs ned för att 
investera i de företag som har störst framtidspotential. Störst vikt 
läggs på att utföra en grundlig ”due diligence” och där tittar Erik och 
hans företag framförallt på tre saker, individen eller teamet bakom 
företaget och dess historia, erfarenhet, utbildning och referenser, 
marknadens storlek och tillgänglighet samt produkten eller tjänstens 
genomslagskraft och nyskapande. Alla tre kategorier, men främst 
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entreprenören eller teamet, skall bedömas med höga betyg för att VC-
bolaget skall gå vidare och investera. 
 
”Ett A-team med en B-produkt eller ett B-team med en A-produkt 
slutar inte med en succé. För att en produkt skall slå på marknaden 
och generera hög avkastning krävs ett A-team med en A-produkt.”  
 
I 9 av 10 fall används aktiv ”management”, och representanter i 
styrelsen anser Erik vara en nyckel för att kunna bidra, överblicka 
verksamheten och följa utvecklingen. Erik gillar dock inte att använda 
orden ”kontroll” eller ”styrning” och anser att dessa har en negativ 
klang. Ambitionen är inte att ta över entreprenörens företag utan deras 
vilja är att vara med och bidra med sin kompetens och erfarenhet från 
branschen. Deras ”management” har i många fall lett till att företagets 
ekonomi förbättras då Erik och hans företag kunnat göra justeringar 
och förändringar som minskat kostnaderna och ökat lönsamheten, och 
i slutändan ökat både deras och entreprenörens avkastning. 
 
Stegvis finansiering används dock väldigt sällan, Erik upplever 
metoden som ”gammaldags”, och leder till en försämrad utveckling av 
företaget. Erik menar att sätta upp milstolpar för entreprenören kan 
medföra att entreprenören upplever stress och förhastar beslut och 
delar i utvecklingen som egentligen kräver mer tid och arbete enbart 
för att företaget och entreprenören själv behöver mer pengar och 
kapital för att överleva. Det är också svårt för VC-bolaget att sätta upp 
dem rätta milstolparna, i ett så tidigt skede är det nästintill omöjligt att 
förutse företagets utveckling och vilken väg det ska ta. Saker och ting 
förändras hela tiden, och tid och pengar är två elementära delar för att 
företaget skall ta den önskade utvecklingen. Därför har Erik och hans 
företag bestämt att inte använda sig av stegvis finansiering. 
 
För varje potentiell investering görs en individuell bedömning 
gällande dess risk och uppskattad avkastning. Erik är beredd att 
acceptera en väldigt hög risk om den uppskattade avkastningen är så 
pass hög att de anses vara värt den högre risken. Erik berättar vidare 
att de mer eller mindre söker efter projekt med maximal risk för det är 
där avkastningen och pengarna finns. Det är svårt att tjäna pengar på 
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investeringar som tar lång tid om inte avkastningarna är stora. För att 
minimera den totala risken använder Eriks företag sig av en typ av 
diversifiering. Investeringarna är tillräckligt många, och sker i spridda 
faser i företagens utveckling samt spridda i olika sektorer och 
marknader. 
 
Erik bedömer marknadsrisken som den största och den som många 
gånger underskattas, samt att den tillgängliga delen av marknaden 
överskattas.  
”Marknaden kan omsätta flera miljarder kronor varje år men 
problemet, och det svåra, är att ta reda på hur stor del av marknaden 
som är tillgänglig. Det kanske bara är ett par hundra tusen kronor 
som är tillgängligt och då har marknadens tillgänglighet överskattats 
och investeringen kommer med stor sannolikhet att misslyckas.” 
Överskattande av marknaden tillsammans med att företagen inte får 
tillräckligt med tid, bedömer Erik, vara de största anledningarna till att 
endast en liten andel av investeringarna i slutändan blir succéer. 
 
 
 


