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Förord 

Först och främst vill vi tacka de respondenter som medverkat i studiens 

enkätundersökning och till dem som också ställt upp på att träffa oss. Utan de svar vi 

erhållit från våra respondenter runt om i landet hade studien inte varit möjlig att 

genomföra.  

Ett speciellt stort tack vill vi rikta till vår handledare Karl Wennberg som hjälpt och 

stöttat oss under hela studiens arbetsgång. Alla möten, diskussioner och synpunkter har 

bidragit till vår studies positiva utveckling och utformning.  

Slutligen vill vi passa på att tacka de opponenter som bidragit med värdefulla 

synpunkter.  

 

Linköping, Maj 29e 2016 

 

       

Jonathan Rosengren     Philip Kvist   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Författare                                                        Jonathan Rosengren & Philip Kvist 

Handledare                                                        Karl Wennberg 

Titel                                                                      Venture Capitalisters investeringskriterier: vilka 

finansiella investeringskriterier är mest betydelsefulla 

vid en investeringsmöjlighet? 

Bakgrund & problematisering               Sverige är ett land med förhållandevis många start-ups 

och Stockholm är den stad i världen med näst mest VC 

per capita. Ökningen av svenska start-ups är däremot 

oproportionerlig gentemot ökningen av svenskt VC. 

Det medför en hårdare konkurrens om riskkapitalet 

mellan svenska start-ups, vilket i sin tur leder till att 

det blir svårare för dem att finansiera sin verksamhet. 

Vidare existerar ett kunskapsgap inom 

forskningslitteraturen kring VCs finansiella 

investeringskriterier i allmänhet, och om svenska VCs 

finansiella investeringskriterier i synnerhet.     

Syfte                                                  Studiens syfte är att undersöka och därigenom öka 

förståelsen kring vilka finansiella investeringskriterier 

svenska VCs använder sig av för att utvärdera en 

investeringsmöjlighet i en start-up.  

Metod                                                                  En kvantitativ enkätundersökning har genomförts med 

en kvasiexperimentell design. Studien har tillämpat en 

deduktiv ansats och utgått från ett realistiskt 

perspektiv. 27 enkätsvar har genererats som 

analyserats med hjälp av en Conjoint Analysis och en 
hierarkisk multipel regression.   

Resultat & analys                          Resultaten från båda analysmetoderna indikerar att de 

finansiella investeringskriterier som inkluderats i 

studien rangordnas enligt följande av våra 

respondenter: (1) tillväxtpotential internationellt, (2) 

potentiell avkastning, (3) risk/osäkerhet, (4) tillgång 

till finansiell information och (5) exit.  

Studiens bidrag                                           Studiens resultat har bidragit till en ny kunskap och 

utökad förståelse kring svenska VCs finansiella 

investeringskriterier.  

Nyckelord                                                           Venture Capital, Finansiella investeringskriterier, 

Conjoint Analysis, Hierarkisk multipel regression, 

Investeringsprocess 

  

                                                                                

 



 
 

Abstract  
Authors   Jonathan Rosengren & Philip Kvist 

Supervisor   Karl Wennberg 

Title  Venture Capitalists’ investment criterions: what 

financial investment criterions bare most importance 

upon evaluating an investment opportunity? 

Background & problem Sweden is a country that houses a relatively large 

amount of start-ups and Stockholm is a city that has 

the second most invested venture capital per capita in 

the world. However, the increase of Swedish start-ups 

is disproportional to the increase of Swedish Venture 

Capital. As a consequence, the competition between 

Swedish start-ups to access venture capital is 

intensifying and it is therefore becoming more difficult 

for Swedish start-ups to raise capital. Furthermore, 

research in regard of Venture Capitalits’ financial 

investment criterions is overall sparse and on the 

Swedish market almost non-existent.    

Purpose  The purpose of this study is to investigate what 

financial investment criterions bare most importance 

to Swedish Venture Capitalists when evaluating an 

investment opportunity.  

Research methodology  This study uses a quantitative methodology with a 

survey design. The study takes a deductive approach 

and applies a realistic perspective. 27 responses were 

collected and analyzed using a conjoint analysis- and 

hierarchical multiple regression modell.  

Results & analysis Our results show that the financial investment 

criterions included in our study are ranked by our 

respondents as follows: (1) international growth 

potential, (2) potential rate of return, (3) 

risk/uncertainty, (4) accessibility to financial 

information, and (5) exit.  

Theoretical contribution                                  The findings of this study contributes to new 

knowledge and increased understanding of which 

financial investment criterions Swedish Venture 

Capitalits' emphasize upon evaluating an investment 

opportunity.  

Keywords  Venture Capital, Financial Investment Criterions, 
Conjoint Analysis, Hierarchical Multiple Regression, 

Investment Process 

 

 



 
 

Innehåll 

1. Introduktion..................................................................................................................................... 1 

1.1. Bakgrund ................................................................................................................................. 1 

1.2. Problemdiskussion .................................................................................................................. 1 

1.3. Problemformulering ................................................................................................................ 3 

1.4. Syfte ......................................................................................................................................... 5 

1.5. Avgränsning ............................................................................................................................. 5 

2. Teoretisk referensram ..................................................................................................................... 6 

2.1. Venture Capital ........................................................................................................................ 6 

2.1.1. Investeringsprocessen ..................................................................................................... 8 

2.1.2. Investeringsstrategier .................................................................................................... 13 

2.1.3. Investeringskriterier ...................................................................................................... 15 

2.2. Teoribildningar ...................................................................................................................... 20 

2.2.1. Agentteori ...................................................................................................................... 20 

2.2.2. Riskbenägenhet hos VCs ................................................................................................ 23 

2.3. Teoretisk konklusion ............................................................................................................. 26 

3. Metod ............................................................................................................................................ 27 

3.1. Forskningsstrategi ................................................................................................................. 27 

3.2. Undersökningsdesign ............................................................................................................ 28 

3.3. Undersökningsmetod – Conjoint Analysis ............................................................................. 30 

3.3.1. Hierarkisk Multipel Regression ...................................................................................... 35 

3.4. Praktisk metod....................................................................................................................... 36 

3.4.1. Fas 1 - Litteraturgenomgång av tidigare forskning och svenska VC-bolags hemsidor .. 36 

3.4.2. Fas 2 – Val av attribut, hypotesgenerering samt utkast av enkät ................................. 38 

3.4.3. Fas 3 – Pilotstudie samt färdigställande av enkät ......................................................... 48 

3.4.4. Urval .............................................................................................................................. 48 

3.5. Forskningsetik ........................................................................................................................ 50 

3.6. Metodkritik ............................................................................................................................ 52 

3.6.1. Reliabilitet ...................................................................................................................... 52 

3.6.2. Replikerbarhet ............................................................................................................... 52 

3.6.3. Validitet ......................................................................................................................... 53 

3.7. Källdiskussion ........................................................................................................................ 54 

4. Resultat .......................................................................................................................................... 56 

4.1. Conjoint Analysis ................................................................................................................... 57 

4.2. Hierarkisk multipel regression ............................................................................................... 59 



 
 

4.3. Resultatsammanfattning ....................................................................................................... 60 

5. Analys ............................................................................................................................................ 62 

5.1. Exit ......................................................................................................................................... 62 

5.2. Tillväxtpotential internationellt............................................................................................. 64 

5.3. Tillgänglighet till finansiell information ................................................................................. 66 

5.4. Potentiell avkastning ............................................................................................................. 67 

5.5. Risk/Osäkerhet ...................................................................................................................... 69 

6. Diskussion ...................................................................................................................................... 71 

6.1. Avslutning ................................................................................................................................... 75 

6.2. Förslag till fortsatt forskning ...................................................................................................... 76 

Referenslista .......................................................................................................................................... 78 

Appendix 1 - Trade off-matris ............................................................................................................... 85 

Appendix 2 - Email till respondenter ..................................................................................................... 85 

Appendix 3 - Försättsblad till enkät ....................................................................................................... 85 

Appendix 4 – Enkätfrågor ...................................................................................................................... 86 

Appendix 5 – ANOVA ............................................................................................................................. 88 

Appendix 6 - Korrelationsmatris ............................................................................................................ 89 

Appendix 7 – Webbadresser till VC-bolag ............................................................................................. 90 

 

Figur- & tabellförteckning 

Figur 1: Illustration över en fonds livscykel  ............................................................................................ 7 

Figur 2: Tyebjee & Brunos och Isakssons investeringsprocesser  ........................................................... 8 

Figur 3: Antal genomförda exit-processer av svenska VCs 2007-2014  ................................................ 13 

Figur 4: Svenskt VC:s samlade investeringsvolym per fas 2007-2014  .................................................. 14 

Figur 5: Svenska VCs procentuella investeringsvolym av total investeringsvolym per sektor  ............  19 

Figur 6: : Illustration över FPA-profil ..................................................................................................... 33 

Figur 7: 18 av de mest frekvent använda sökorden i urvalsprocessen av attribut ............................... 37 

Figur 8: Varje investeringskriteriums relativa betydelse ....................................................................... 57 

Figur 9: Exempel på en trade off-matris skapad av författarna. ........................................................... 85 

 

Tabell 1: Sammanställning över vad tidigare forskning identifierat som de viktigaste 

investeringskriterierna inom VC. ........................................................................................................... 17 

Tabell 2: Identifierade finansiella investeringskriterier inom publicerad VC-forskning samt 

förekomsten av dessa inom parantes ................................................................................................... 19 

Tabell 3: Illustration över de tre vanligaste CA-metoderna .................................................................. 31 



 
 

Tabell 4: Investeringskriterier som använts av VC-bolag enligt deras hemsidor samt 

investeringskriterier som undersökts inom forskningsområdet ........................................................... 38 

Tabell 5: Illustration samt beskrivning av våra attribut och dess nivåer ............................................... 46 

Tabell 6: Varje attributnivås nyttoestimat ............................................................................................ 57 

Tabell 7: Skillnader mellan VCs med syndikeringskrav och de utan syndikeringskrav .......................... 58 

Tabell 8: Resultat över HMR-regression ................................................................................................ 59 

Tabell 9: Illustration över undersökningens hypoteser ......................................................................... 62 

Tabell 10: ANOVA-tabell ........................................................................................................................ 88 

Tabell 11: Korrelationsmatris ................................................................................................................ 89 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förkortningar 

Affärsänglar: Förmögna personer som investerar i start-ups som befinner sig i sin 

tidigaste fas av sin livscykel 

Due Diligence: Företagsbesiktning, en arbetsprocess som innebär insamling och analys 

av information kring ett bolag innan ett företagsförvärv 

EVCA: European Venture Capital Association: Europeiska riskkapitalföreningen 

Exit: Den avslutande delen av investeringsprocessen där ett VC-bolag avyttrar sitt 

innehav i portföljbolaget 

GP: General Partner: VC-bolag som förvaltar fondkapitalet 

IPO: Initial Public Offering, börsintroduktion genom att ägarna antingen säljer sina 

innehavda aktier eller genom att nya aktier emitteras genom en nyemission 

LP: Limited Partner: institutioner, företag och privatpersoner som placerar kapital i en 

VC-fond      

Portföljbolag: Start-up som ingår i VC-bolags företagsportfölj 

SBO: Secondary Buyout: VC-bolag säljer sina andelar i en start-up till annan 

riskkapitalist  

Start-up: Onoterat och relativt ungt företag som befinner sig i någon form av tillväxtfas  

SVCA: Swedish Venture Capital Association: Svenska riskkapitalföreningen  

VC: Venture Capital: tidsbegränsad riskkapitalinvestering där riskkapitalisten ofta intar 

en minoritetsposition i det bolag investeringen görs. De här investeringarna genomförs 

oftast i start-ups  

VC-bolag: Venture Capital-bolag: riskkapitalbolag med fokus på investeringar i start-ups 

som befinner sig i tidigare faser av sina livscykler 

VCs: Venture Capitalister: riskkapitalister som arbetar för VC-bolag och genomför deras 

investeringar   
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1. Introduktion 
                                                                  

1.1. Bakgrund 
 

Klarna, King Digital, iZettle, Skype, Spotify, Soundcloud och Truecaller. Listan över 

moderna, framgångsrika och internationella svenska företag uppbackade av Venture 

Capital-bolag (VC-bolag), en riskkapitalist som investerar i onoterade företag under 

deras initiala tillväxtfaser (Söderblom, 2012), kan göras lång. Den här typen av företag, 

även kallade start-ups (Sahlman, 1990), är anledningen till att Sverige idag är ett land 

som går i bräschen när det kommer till innovation och entreprenörskap (Financial 

Times, 2015). Om VCs inte satsat sitt insamlade kapital på att investera i entreprenörer 

och deras affärsidéer hade förmodligen ovannämnda företag inte kunnat existera i lika 

stor utsträckning som idag. 2014 var Sverige det land med mest investerat VC som andel 

av totalt BNP i hela Europa (SVCA, 2015). Vidare är Stockholm i dagsläget den stad i 

världen med näst mest investerat VC per capita, där endast riskkapital- och start-up-

meckat Silicon Valley i norra Kalifornien har en högre kvot (Financial Times, 2015). 

Sverige är således ett land med många framgångsrika start-ups som lyckas locka VCs att 

investera i deras affärsidéer och verksamheter, vilket i sin tur är något som gynnar hela 

Sveriges ekonomi (Lerner & Tåg, 2013). Samtidigt som svenskt VC historiskt sett 

befinner sig på höga nivåer idag (EVCA, 2015), är det långt ifrån proportionerligt till den 

kraftiga ökningen av svenska start-ups som bara blir fler till antalet (Tillväxtanalys, 

2016). Det i sin tur innebär en hårdare gallring från VCs samt att förståelsen för hur 

svenska VCs resonerar kring potentiella investeringsmöjligheter, och hur entreprenörer 

ska tillskansa sig VC, är högaktuell.   

 

1.2. Problemdiskussion 
 

Tänk dig in i en situation där du år 2003 investerat en stor del av din förmögenhet i en 

högriskaktie, exempelvis inom biotekniksektorn, till ett aktiepris om 200 SEK. Vidare 

planerar du att sälja aktierna inom 5-7 år, vilket är en vanlig ägandeperiod för svenska 

VC-bolag (Nyman, Lundgren & Rösjö, 2012). Efter sex år är du i så stort behov av likvida 
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medel och du tvingas därför sälja aktierna till ett aktiepris på 50 SEK mitt under 

finanskrisen, som du omöjligen kunnat förutspå skulle inträffa sex år tidigare. Därmed 

förlorar du 75 % av din initiala investering. Addera till det att ditt investerade kapital 

tillhör någon annan aktör, exempelvis en institutionell investerare, som litar på ditt goda 

omdöme vid olika investeringsval. Det här exemplet illustrerar hur riskfyllda VCs 

investeringar är, eftersom de investerar i start-ups (Ruhnka & Young, 1991) som ofta är 

kategoriserade som nyteknik (SVCA, 2015) och som har en mycket osäker framtida 

marknadsutvecklingen (Nyman et al., 2012). Vidare är de här företagen privata och 

onoterade vilket ökar risken ytterligare på grund av bristfällig information kring 

företagen i fråga. För att hantera den här risken är det därför viktigt att VCs utgår från 

något typ av effektivt ramverk innan och under sina investeringar, närmare bestämt en 

investeringsprocess (Isaksson, 2006; Mason & Harrison, 1996; Nyman et al., 2012).        

Under en investeringsprocess, där beslut skall fattas om kapital skall investeras i start-

ups ofta helt nya produkt eller tjänst, förlitar sig VCs på sina egna antaganden när de gör 

sina olika prognosbedömningar (ibid). De här antagandena görs med en avsaknad av 

stabil historisk information, vilket försvårar värdering- och prognostiseringsarbetet 

(Isaksson, 2010). Det råder även en informationsasymmetri mellan VCs och start-ups 

entreprenörer, vilket kan förklaras med hjälp av agentteorin (Chan, 1983; Cumming & 

McIntosh 2003; Fiet, 1995). Den här informationsasymmetrin kan ytterligare öka risken 

och framförallt osäkerheten i en investeringsmöjlighet, då entreprenörerna kan utnyttja 

sitt informationsövertag och på så sätt undanhålla viktig information kring sin 

verksamhet (Van Osnabrugge, 2000). Isaksson (2010) menar även att VCs verkar på en 

marknad där det råder en markandsasymmetri, det vill säga en osäkerhet kring hur den 

framtida utvecklingen för produktens eller tjänstens marknad kommer att se ut. 

Den här risken samt osäkerheten medför att det är vitalt för VCs att 

investeringsprocessen fungerar effektivt samt att identifiering av rätt 

investeringskriterier blir träffsäker. Vidare är det viktigt att de olika 

investeringskriterierna som används för att värdera en start-up är relevanta och berör 

rätt område innan ett investeringsbeslut tas.  
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1.3. Problemformulering 
 

Diskussionen i föregående avsnitt belyser en del av de svårigheter VCs ställs inför vid 

sina investeringar. Som tidigare nämnts fordrar det att VCs investeringsprocess 

fungerar på ett adekvat sätt och att investeringskriterierna mäter rätt parametrar. VCs 

väger risk mot avkastning (Tyebjee & Bruno, 1984) vid sina investeringsbeslut, där 

risken i det här hänseendet kan definieras som att investeringen inte kommer att ge 

avkastning i enlighet med vad som förväntas (Ruhnka & Young, 1991; Damodaran, 

2012). Genom att använda sig av olika investeringskriterier försöker VCs genomföra en 

utvärdering av start-ups där olika risker tas i beaktande. Utvärderingen används sedan 

som beslutsunderlag vid en investering. Mason och Stark (2004) betonar att det är 

avkastningen från portföljbolag som driver VC-bolagens verksamhet, samtidigt som 

Isaksson (2006) menar att det är genom en framgångsrik avyttring, en så kallad exit av 

portföljbolag, som den främsta avkastningen realiseras.  

Tidigare forskning som har bedrivits kring beslutsprocessen och de 

investeringskriterier som VCs använder sig av har varit väldigt fokuserad på 

entreprenörers/managementteams kunskaper och färdigheter samt olika produkt- och 

tjänstegenskaper (se exempelvis Dimov, Shepherd & Sutcliff, 2007; Muzyka, Burley & 

Leleux, 1996; Zacharakis, McMullen & Shepherd, 2007). Resultaten från forskningen är 

också relativt homogen och visar på att de investeringskriterier som är viktigast för VCs 

är managementteamets egenskaper och produktens potential. Det är inte särskilt 

anmärkningsvärt eftersom majoriteten av forskarna utgår från samma ramverk (ibid). 

Kaplan, Sensoy och Strömberg (2009) utmanar däremot de här resultaten i sin studie 

som visar att start-ups som använt samma initiala affärsidé efter att de erhållit VC 

avkastat bättre än de som bytt affärsinriktning. Resultatet från studien pekar således på 

att det inte nödvändigtvis behöver vara entreprenörs- samt managementrelaterade 

färdigheter som avgör huruvida en start-up kommer att bli framgångsrikt. De drar bland 

annat slutsatsen att "VCs should spend more time on due diligence of the business rather 

than management" (Kaplan et al., 2009, s. 112), där författarna antyder att även de 

finansiella delarna i en investeringsmöjlighet är viktiga att beakta innan ett 

investeringsbeslut fattas. Vidare fann Manigart, Wright, Robbie, Desbrieres och De 

Waele (1997) i sin studie om VCs investeringskriterier att bokföringsmässig och 
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finansiell information vägde tyngts i det initiala värderingsarbetet av start-ups. Det här 

belyser vidare att den finansiella kontexten i en investering är något som är viktigt för 

VCs.  

Det finns alltså en avsaknad av tidigare forskning och således kunskap kring vilka 

finansiella kriterier VCs använder sig av när de granskar investeringsmöjligheter i start-

ups. Till skillnad från Kaplans, et al. (2009) och Manigarts, et al. (1997) studier fokuserar 

forskare sällan på kriterier av den här karaktären. Det torde kunna förklaras av att en 

stor del av VC-forskningen som är inriktad på den tidiga delen av investeringsprocessen, 

med tillhörande investeringskriterier, bedrivits av entreprenörsforskare (se exempelvis 

Franke, Gruber, Harhoff & Henkel, 2008; Shepherd, Ettenson & Crouch, 2000). De här 

studiernas syfte har främst varit att bidra med ny, delvis subjektiv, kunskap till 

entreprenörer och deras start-ups (Hall & Hofer, 1993; Riquelme & Rickards, 1992).    

Utvecklingen inom den internationella, och inte minst den svenska VC-sektorn 

(Tillväxtanalys 2015), har de senaste åren dessutom gått mot att VCs nästan uteslutande 

genomför sina investeringar i ett senare skede av start-ups livscykler (Hellmann & 

Thiele, 2015). En av anledningarna till utvecklingen tycks bland annat bero på att 

investeringar i företag som befinner sig i ett senare skede av sin livscykel anses vara 

mindre riskfyllda (Cochrane, 2005; Greene et al., 2010) än investeringar i företag som 

befinner sig i en tidigare fas. Vidare menar Amit, Brander och Zott (1998) att graden av 

informationsasymmetri mellan VCs och start-ups entreprenörer, ett vanligt problem 

inom VC (Lerner & Tåg, 2013), är lägre vid senare investeringsfaser. En konsekvens av 

den här utvecklingen är att start-ups som finansieras av VC har en längre, och ofta mer 

användbar, finansiell historik kring sin verksamhet. Det kan härledas till att den här 

typen av start-ups varit verksamma ett antal år innan VCs bestämmer sig för att 

genomföra investeringen. Det här faktumet ökar aktualiteten att utifrån ett finansiellt 

perspektiv studera hur VCs använder sig av olika investeringskriterier. 

Som diskuterats tidigare är VC något som gynnar ett helt lands ekonomi och antalet 

svenskt VC ökar inte i proportion till antalet nya svenska start-ups. Vidare har 

forskningslitteraturen haft ett stort fokus på hur entreprenören, produkten/tjänsten och 

managementteamet påverkar VCs investeringsbenägenhet. Vi tycker oss därför se att 

det existerar ett kunskapsgap som behöver fyllas och därmed utöka förståelsen kring 

hur svenska VCs resonerar i sin investeringsprocess. En utökad förståelse inom det här 
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området kan bland annat hjälpa svenska start-ups entreprenörer i processen att 

tillskansa sig mer VC. 

 

1.4.  Syfte 
 

Med avstamp ur diskussionen i problemformuleringen har följande syfte formulerats: 

Studiens syfte är att undersöka och därigenom öka förståelsen kring vilka finansiella 

investeringskriterier svenska VCs använder sig av för att utvärdera en 

investeringsmöjlighet i en start-up.  

Med utgångspunkt från vårt syfte har följande två forskningsfrågor tagits fram: 

 Vilka finansiella investeringskriterier påverkar svenska VCs investeringsbenägenhet 

mest och hur rangordnas kriterierna? 

 Påverkar informationsasymmetri mellan svenska VCs och start-ups entreprenörer 

den här investeringsbenägenheten? 

 

1.5. Avgränsning 
 

Det finns en uppsjö med olika definitioner och beskrivningar av VC-bolag. Vår studie är 

avgränsad till svenska formella VC-bolag, det vill säga privata och statliga aktörer som 

etablerar fonder som de använder för att investera i start-ups (Söderblom, 2012). Därav 

är informella riskkapitalister, som exempelvis affärsänglar och Private Equity-bolag 

(ibid), exkluderade från studien.  

Vidare fokuserar vår studie på riskkapitalister på individnivå (VCs), och är avgränsad till 

den initiala delen av investeringsprocessen, det vill säga den del som VC-bolag bearbetar 

innan en investering genomförs. Den här delen av processen brukar i fackspråk kallas 

för "screening" (Tyebjee & Bruno 1984) och det är således den del av 

investeringsprocessen vår studie fokuserar på. Den del av VC-bolagens arbete som 

åsyftar till hur de förvaltar och engagerar sig i portföljbolagen, så kallade post-

investment activities (ibid), omfattas inte av studien.       
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2. Teoretisk referensram  
 

2.1. Venture Capital 
 

VC-industrins utveckling 1990-idag 

Under 90-talets senare del blomstrade den internationella VC-marknaden ut på allvar 

(Lerner & Tåg, 2013). I samband med det fick svenska investerare upp ögonen för sin 

relativt unga inhemska VC-marknad, som under 90-talet etablerat sig som ett fullvärdigt 

investeringsalternativ (ibid). Institutioner och privata investerare stod i kö för att 

investera sitt kapital i svenska VC-bolags fonder som i sin tur framförallt investerade i 

start-ups inriktade på informationsteknik (Söderblom, 2012). Det är föga förvånande 

eftersom det under den här perioden rådde en IT-feber i USA samt stora delar av 

Europa, vilket resulterade i att IT-sektorn växte explosionsartat under 90-talets senare 

del (Cassidy, 2002). Samtidigt hade möjligheterna för mindre bolag att börsnoterats i 

Sverige blivit större, vilket också bidrog till VC-bolagens etablering (Nyman et al., 2012). 

Värt att notera är att det också var samma sektor som fick många VC-bolag på fall i 

samband med att "IT-bubblan" sprack i början på år 2000 (Lerner & Tåg, 2013). Dålig 

avkastning fick investerare att lämna VC-bolags fonder samt investeringar för att istället 

placera sitt kapital i andra tillgångsslag (Söderblom, 2012). Under åren som följde 

reducerades de svenska VC-bolagen med uppskattningsvis 65 % (ibid), efter att ha nått 

en toppnotering på 160 stycken (Lerner & Tåg, 2013). Efterföljande år återhämtade sig 

den svenska VC-marknaden väl, med undantag för finanskrisens efterspel som anses 

vara en bidragande orsak till att totalt svenskt VC minskat markant under åren 2009-

2014 (EVCA, 2015). Utvecklingen idag går mot att VCs investerar i start-ups som 

befinner sig i ett senare skede av sin livscykel samt inom ett fåtal olika sektorer, 

exempelvis miljöteknik (EVCA, 2015). Den här utvecklingen kan delvis ses som en 

reaktion på de två kriserna under 2000-talet (Nyman et al., 2012).  

 

VC-fondens struktur och livscykel 
Figur 1 illustrerar en generell beskrivning över hur strukturen för ett VC-bolags fond 

kan se ut och som sedermera ligger till grund för dess investeringsprocess. Först och 
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främst inhämtar VC-bolag kapital från institutioner, företag samt välbärgade personer 

till en fond varifrån själva investeringarna i portföljbolagen sker (Ledenyov & Ledenyov, 

2013). Det underliggande kontraktet i en fond är ett så kallat "partnership", ett 

partnerskap, som innebär att VCs utövar en aktiv förvaltning över fonden och dess 

kapital med obegränsad frihet att leda fondens operationer. De institutioner, företag och 

privatpersoner som investerar i en fond benämns Limited Partners (LPs) och VC-

bolagen benämns i sin tur som General Partners (GPs). En fond som upprättas har en 

förutbestämd livstid och under den här tidsperioden har VCs obegränsad frihet att 

investera i portföljbolag. VCs tillgodoser även sina portföljbolag med kunskap i form av 

en aktiv förvaltning och avyttrar portföljbolagen i slutskedet av ägandeperioden genom 

en exit. Kompensationen i fond-strukturen fördelas genom att LPs erhåller avkastning 

på investerat kapital medan GPs i sin tur erhåller sin kompensation genom 

management-avgifter och prestationsbaserad ersättning, även kallad ”carried interest” 

(Ledenyoy & Ledenyoy, 2013). VCs uppgift är således att investera LPs kapital i olika 

portföljbolag och inom en förutbestämd tidsperiod avyttra dem genom en exit. Vidare 

beskriver Chan (1983) VCs som en finansiell mellanhand mellan LPs och start-ups.    

         

 

Figur 1: Illustration över en fonds livscykel skapad av författarna Källa: Chan, 1983 
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2.1.1.  Investeringsprocessen 
 

Investeringsprocessen kan övergripande beskrivas som det ramverk eller den 

arbetsgång VCs följer innan en definitiv investering genomförs, men innefattar även den 

avyttring som avslutar investeringen i ett portföljbolag (Nyman et al., 2012). Inom den 

tidigare forskningen beskrivs den här processen på olika sätt och är av skild karaktär 

samt omfattning beroende på vilken forskare som beskrivit den (Van Osnabrugge, 

2000). Gemensamt för de dominerande forskningsstudierna kring 

investeringsprocessen är att den följer ett antal delprocesser (se exempelvis Mason & 

Harrison, 1996; Tyebjee & Bruno, 1984; Van Osnabrugge, 2000). För att täcka ett så 

brett spektra som möjligt av den befintliga forskningen, både ur ett internationellt samt 

ett svenskt perspektiv, följer en beskrivning av investeringsprocessen från två olika 

studier. Den första är Tyebjee och Brunos (1984) studie från 1984 och den andra är 

Isakssons (2006) studie genomförd 22 år senare (se figur 2).    

 

 

Figur 2: Tyebjee och Brunos och Isakssons investeringsprocesser Källa: Tyebjee & Bruno, 1984; Isaksson, 2006 
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Tyebjee och Bruno (1984): (1) Deal origination åsyftar den inledande processen där VCs 

sonderar en bred investeringsomgivning för att identifiera potentiella företag att 

investera i. Företagen är ofta mycket små i det här skedet och svåra att hitta, vilket 

innebär att det ofta är entreprenörerna själva, många gånger med hjälp av olika 

mellanhänder, som söker VC. (2) Screening är den fas i processen där VCs har 

identifierat ett relativt stort antal potentiella företag att investera i. Här handlar det om 

att med hjälp av olika metoder välja ut de företag som VCs anser har störst potential. VCs 

kunskapsbas och val av strategi påverkar ofta den här typen av beslut och en specifik 

bransch vilken VCs vill investera i träder ofta fram här. (3) Evaluation, vilken är den 

tredje fasen, åsyftar den del i processen där stor vikt läggs vid entreprenörer och start-

ups affärsplan. Det kan härledas till att det ofta är i affärsplanen den informationen som 

bäst speglar företagets möjligheter att bli en bra och lönsam investering återfinns. Här 

är de investeringskriterier som VCs valt att utvärdera mycket viktiga. Kriterierna tas i 

beaktande och analyseras noggrant för att på så sätt kunna identifiera de företag som är 

mest intressant utifrån karaktärsdraget tillväxtpotential. (4) Deal structuring är fasen 

där VCs till sist väljer ut ett företag att investera i. För att en överenskommelse ska vara 

möjlig mellan VCs och start-ups måste ett ömsesidigt kontrakt tecknas. Kontraktet fyller 

många funktioner, som exempelvis hur stor andel av företaget VCs kommer att erhålla 

och vilken typ av exit som sedermera föredras vid avyttringen. (5) Post-Investment 

activities innefattar den omorganisering som ofta föranleds av att VCs investerar i en 

omogen start-up. Däremot skiljer det sig åt i vilket omfattning omorganisering sker i 

portföljbolagen. En uppgift som ryms inom den sista fasen i processen är att få 

portföljföretaget att med tiden anpassas för en viss typ av exit.         

Isaksson (2006): (1) Investment evaluation åsyftar den inledande fasen där VCs 

genomför en screening (Tyebjee & Bruno, 1984) av start-up-marknaden för att hitta 

potentiella företag att investera i. I det här skedet väljer VCs olika screening-metoder, 

som exempelvis att utgå från start-ups inom en viss miljö, inom vissa sociala nätverk 

eller från en checklista med olika investeringskriterier. (2) Valuation är en viktig fas 

eftersom det är där som VCs försöker fastställa företagets värde. Syftet med valuation-

processen är att fastslå ett rättvist pris för en investering. Till skillnad från Tyebjee och 

Brunos (1984) beskrivning av investeringsprocessen fokuserar Isaksson (2006) mer på 

hur företag skall kunna generera vinst i framtiden, vilken avkastning som kan förväntas 

samt genomförande av kassaflödesanalyser. (3) Contracting hänförs till VCs bedömning 
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av risken inom investeringar, kontrollen av den här risken och hur värde skall kunna 

tillföras till företaget som de investerar i. För att både VCs och entreprenören skall 

känna sig bekväma med både risk och huruvida värde kan skapas måste kontrakt 

upprättas och tecknas. Kontraktens syfte är ofta att minimera potentiella agent-

principal-problem mellan parterna. Kontrakten är inte sällan standardiserade och följer 

branschspecifika punkter. (4) Financial structure är den sista fasen och skiljer sig även 

den från Tyebjee och Brunos (1984) avslutande fas kring omstrukturering och 

förberedelse inför exit. Här ligger istället fokus på vilken typ av finansiering VCs ska 

använda och vilka fördelar det finns med de olika finansieringsalternativen. De 

finansieringsalternativ som finns är: finansiering genom eget kapital, köp av stam- och 

preferensaktier eller lånefinansiering. De olika alternativen bidrar alla till olika 

möjligheter och risker för VCs.          

                       

2.1.1.1.  Exit-processen 
                                                                   

Avyttring av ett portföljbolag, en så kallad exit, anses av många forskare vara den 

viktigaste processen VCs tar sig igenom när de investerar i ett företag (Giot & 

Schwienbacher, 2007; Isaksson, 2006). En exit är det sista VCs genomför inom sina 

portföljbolag, men är ändock ständigt aktuellt och måste beaktas under hela 

investeringsperioden (Isaksson, 2006). VCs tar inte bara hänsyn till hur de skall 

genomföra sin exit utan även under hur lång tidsperiod de behöver vara involverade i 

sina portföljbolag innan en exit kan genomföras (Giot & Schwienbacher, 2007). 

Tidshorisonten, synonymt med ägandeperioden, som VCs idag tillämpar är något längre 

än vad den tidigare varit med en uppskattad ägandeperiod på 5-7 år (Nyman et al., 

2012).  

 

Anledningen till att framgångsrika avyttringar är så betydelsefulla för VCs beror på de 

positiva konsekvenser som det kan medföra (Hochberg, 2012). Först och främst medför 

en lyckad exit en kompensation till VCs i form av en avkastning eller vinst som i sin tur 

inte bara leder till gynnsamma finansiella konsekvenser, utan även till möjligheten att i 

framtiden inhämta nytt kapital till sina fonder (ibid). Den ökade möjligheten beror 

främst på att LPs använder resultaten från VCs avyttringarna av sina portföljbolag som 
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bedömningsgrund för huruvida VCs tidigare anses ha presterat (ibid). Framgångsrika 

avyttringar är således ett tecken på högpresterande VCs. Enligt Isaksson (2006) är en 

ytterligare anledning till att lyckade avyttringar har en så pass stor betydelse för VCs att 

de ofta har problem med att erhålla avkastning under ägandeperioden i sina 

portföljbolag. Den främsta källan till avkastning på det kapital VCs investerat, samt 

realisationen av en vinst, sker därför vid en exit (ibid). Samtidigt som en framgångsrik 

exit medför finansiellt gagn och förbättrat anseende för VCs (Hochberg, 2012) är en 

misslyckad exit inget ovanligt. Ofta grundar det sig i den informationsasymmetri som 

råder mellan VCs och köpare (Cumming & MacIntosh, 2003) och det är vanligt 

förekommande att köpeskillingen vid en exit inte motsvarar företagets verkliga värde. 

Bristfällig information om det avyttrade företaget i fråga, där köparen saknar adekvat 

information om verksamheten, orsakar asymmetrisk information som leder till att 

köparen inte kan acceptera ett, utifrån VCs ståndpunkt, rättvist pris. 

 

Nyman, et al. (2012) menar att det finns tre olika typer av exit som utgör de vanligaste 

avyttringsalternativen, både i Sverige och internationellt: 

(1) Initial Public Offering: En initial public offering (IPO) sker genom att VC-bolags 

portföljbolag noteras på en börs eller annan handelsplattform (Kaplan, Martel & 

Strömberg, 2007). Avyttringen av portföljbolaget sker antingen vid noteringstillfället 

genom en försäljning av ägda aktier (ibid), alternativt så avvaktar VC-bolaget för att sälja 

sin andel vid ett senare tillfälle för att om möjligt erhålla ytterligare avkastning 

(Isaksson, 2006; Nyman et al., 2012). Enligt Cumming och MacIntosh (2003) föredrar 

VCs IPO som exit, framförallt om portföljbolaget är högt värderat, eftersom det skapar 

unika möjligheter för VCs att leverera en hög avkastning till LPs och samtidigt bygga upp 

en offentlig profil och ett gott rykte. En IPO kan dessutom förse portföljbolaget med nytt 

och värdefullt kapital, samtidigt som den här typen av exit ofta genomförs till ett pris 

som bäst överensstämmer med portföljbolags faktiska värde (ibid). Jones och Rhodes-

Kropf (2003) menar i sin tur att den ofta korrekta prislappen beror på att köparna i det 

här fallet inte kräver någon priskompensation för eventuella idiosynkratiska, 

oförutsägbara, risker. Exit genom IPO är däremot förenat med ett omfattande och 

tidskrävande arbete för VCs och medför stora kostnader innan en notering är 

genomförbar (Nyman et al., 2012). IPO är relativt vanligt bland VC-bolag i framförallt 
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USA men desto mer sällsynt i Sverige. 2014 skedde exempelvis ingen exit genom en IPO 

på den svenska VC-marknaden (EVCA, 2015).  

(2) Industriell försäljning: Här genomförs en exit genom att VC-bolag säljer sitt 

portföljbolag till ett företag verksamt inom exempelvis samma bransch eller segment 

(Nyman et al., 2012). Isaksson (2006) menar att det framförallt är företag som vill dra 

nytta av synergieffekter eller komma åt viss teknik som utgör de industriella köparna 

vid en exit av den här typen. Cumming (2008) har vidare kunnat påvisa att graden av 

informationsasymmetri är lägre vid en industriell försäljning jämfört med en IPO, vilket 

de menar beror på att problem associerade med aktieägarskydd är större vid en IPO. 

Industriell försäljning är också en många gånger mer kostnadseffektiv och mindre 

komplicerad exit än IPO. I Sverige är den här typen av exit den klart vanligaste på VC-

marknaden och stod för drygt 66 % av total försäljningsvolym 2014 (EVCA, 2015).                                                                                                                                            

(3) Försäljning till finansiell köpare: Till skillnad från de två ovan nämnda exit-

alternativen är en försäljning till finansiell köpare en försäljning där enbart en 

begränsad andel i ett portföljbolag säljs av (Nyman et al., 2012). Det handlar om att VC-

bolag avyttrar sin andel för att en annan aktör, i det här fallet en annan 

riskkapitalistaktör, skall kunna överta andelen och fortsätta driva och utveckla 

företaget. Den här typen av exit benämns även som en "secondary-buy-out" eller "SBO" 

(ibid). Den asymmetriska information som finns mellan VCs och entreprenörerna i 

portföljbolaget innan exit kommer vid den här typen av försäljning att få ett omvänt 

förhållande, det vill säga att VCs nu har informationsövertaget. Det kan därför vara svårt 

för VCs att övertyga andra riskkapitalister att köpa deras andel om det saknas tillräckligt 

adekvat information om företaget i fråga (Cumming & MacIntosh, 2003; Cumming, 

2008). 2014 svarade exit av den här typen för cirka 10 % av totalt antal genomförda 

avyttringar (SVCA, 2015). I relation till de andra två exit-strategierna utgör SBO den exit 

som genererar klart lägst avkastning, i genomsnitt 15 % lägre (Degeorge, Martin & 

Phalippou, 2013). 
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Figur 3: Antal genomförda exit-processer av svenska VCs 2007-2014 Källa: EVCA, 2015 

                                                                                                           

2.1.2.   Investeringsstrategier 
  

Det är vanligt förekommande bland VCs att använda sig av en viss investeringsstrategi 

(Nyman et al., 2012). En vanlig strategi är att VCs investerar i start-ups som befinner sig 

i en specifik fas, en så kallad fasinvesterings-strategi (Fredriksen, 1997). En annan vanlig 

strategi tillämpade av VCs är att genomföra en investering tillsammans med andra VCs, 

vilket benämns som en syndikeringsstrategi (Nyman et al., 2012). Gemensamt för de två 

strategierna, som beskrivs nedan, är att de till stor del syftar till att verka 

riskreducerande vid en investering. 

                                                                                                                                                    

2.1.2.1.  Fasinvesterings-strategi 
 

En fasinvesterings-strategi innebär att VCs väljer att investera i start-ups som befinner 

sig i en viss fas (Dimov & De Clercq, 2006; Nyman et al., 2012; Fredriksen, 1997). Det 

finns olika definitioner och namn på faserna, men övergripande handlar det om tre 

investeringsfaser som i litteraturen ofta benämns som (1) såddfinansiering, (2) 

uppstartsfinansiering och (3) expansionsfinansiering (Nyman et al., 2012). Ett VC-bolags 

valda fasinvesterings-strategi har en stark påverkan på vilken prestation VCs kräver av 

sitt portföljbolag (Fredriksen, 1997). Manigart, et al. (2002) menar exempelvis att VCs 

som investerar i tidiga skeden, så kallad såddfinansiering, kräver en signifikant högre 
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årlig avkastning på investerat kapital än VCs som investerar i någon av de senare 

faserna. En tydlig utveckling bland amerikanska och europeiska VCs är att de idag 

fokuserar allt mer på investeringar i de senare faserna, alltså uppstarts- och 

expansionsfasen (Hellmann & Thiele, 2015). Utvecklingen tycks bland annat bero på att 

investeringar i de senare faserna anses vara mindre riskfyllda (Cochrane, 2005; Greene 

et al., 2010) vilket beror på en lägre grad av informationsasymmetri (Amit et al., 1998; 

Sahlman, 1990) och intern risk (Ruhnka & Young, 1991). Den här utvecklingen är även 

uppenbar på den svenska VC-marknaden (Tillväxtanalys, 2015). 2014 var exempelvis 

den samlade investeringsvolymen för svenskt VC cirka 580 MSEK större i 

expansionsfasen jämfört med investeringsvolymen inom såddfinansiering (ibid). Än mer 

uppenbar blir skillnaden när investeringsvolymen i de olika faserna studeras under åren 

2007-2014. Då framgår det att VC i expansion- och uppstartsfasen motsvarar drygt 21 

MDSEK, att jämföra med såddfasens knappa 0,6 MDSEK (se figur 4). 

 

Figur 4: Svenskt VC:s samlade investeringsvolym per fas 2007-2014 Källa: Tillväxtanalys, 2014; Tillväxtanalys, 2015 

 

2.1.2.2.  Syndikeringsstrategi 
 

En syndikeringsstrategi innebär att VCs fokuserar på investeringar där andra 

riskkapitalister agerar medfinansiärer. Den här strategin rubriceras som syndikering 

och är etablerad och välanvänd bland VCs (De Clercq & Dimov, 2010; Giot & 

Schwienbacher, 2007; Nyman et al., 2012), även om det i Sverige fortfarande är 

vanligare att VCs genomför sina investeringar utan medfinansiärer (SVCA, 2015). 
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Isaksson (2006) menar att de primära syftena med syndikering är riskspridning, tillgång 

till mer attraktiva investeringar samt att vidga kunskapsbasen kring investeringsbeslut. 

Zacharakis och Meyer (2000) understryker syndikering som ett effektivt verktyg för VCs 

att sprida risken vid en investering och framförallt är det den finansiella risken som kan 

reduceras (De Clercq & Dimov, 2004).  Samtidigt poängterar De Clercq och Dimov 

(2010) att om VCs gemensamma kunskap om ett företag är begränsad kan 

syndikeringsstrategin skapa problem. Istället för att identifiera vilka kunskapsluckor 

kring en start-up som finns, kan olika VCs komma att använda sin egen expertis. Det är 

ofta till nackdel för den kommande investeringen i företaget (ibid). Vidare har 

Casamatta och Haritchabalet (2007) i sin studie om VCs som använder sig av 

syndikering kunnat påvisa att de VCs som syndikerar i sina investeringar ibland får så 

pass lite makt över portföljbolaget att det blir svårt för dem att påverka beslut som tas 

kring företaget i fråga.  

 

Den för VCs mycket viktiga exit-processen (se 2.1.1.1.) har en stark koppling till 

syndikering. Tidigare studier om syndikering (Brander, Amit & Antweiler, 2002; 

Hellmann & Puri, 2002) konstaterar att det råder en positiv korrelation mellan 

syndikeringsstorlek vid en investering och framgångsrika avyttringar av start-ups. Giot 

och Schwienbacher (2007) har vidare undersökt den här relationen och ser att stora 

syndikeringar som investerar i start-ups har en positiv påverkan på möjligheterna för en 

exit, framförallt vid en IPO.         

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

2.1.3. Investeringskriterier 
 

Som tidigare avhandlats i studien genomför VCs en många gånger omfattande 

investeringsprocess, som inte bara pågår innan en investering utan under hela 

ägandeperioden av portföljbolagen. Utöver processen använder VCs olika 

investeringsstrategier som föranleder dem att välja en fas som start-ups skall befinna sig 

i eller huruvida investeringen ska ske tillsammans med andra VCs. Det för oss vidare till 

den avslutande delen inom VCs arbete innan ett investeringsbeslut fastställs, nämligen 

investeringskriterier. Syftet med investeringskriterierna, ofta påverkade av VCs valda 

http://www.sciencedirect.com.ezp.sub.su.se/science/article/pii/S037842660600152X
http://www.sciencedirect.com.ezp.sub.su.se/science/article/pii/S037842660600152X
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investeringsstrategi, är att undersöka om en start-up matchar samt uppvisar en 

potential i enlighet med vad VCs kräver (Manigart et al., 1997).                                                                  

En omfattande men mestadels föråldrad forskning har bedrivits kring VCs 

investeringskriterier (se exempelvis Mason & Harrison, 1996; Muzyka et al., 1996; 

Shepherd, 1999). Intresset för kriterierna tycks bero på att start-ups finansierade av VC 

historiskt sett haft en större benägenhet att överleva, jämfört med företag som inte 

finansierats av VC (Timmons & Spinelli, 1994). Vidare menar Hall och Hofer (1993) att 

mer kunskap kring VCs val av kriterier ytterligare kommer att förstärka benägenheten 

hos företag finansierade av VC att åstadkomma bättre resultat än icke-finansierade 

företag. Till sist tycks det bero på att start-ups lättare skall kunna erhålla finansiering 

från VCs om en bra förståelse skapas kring vilka bedömningskriterier VCs använder sig 

av innan de bestämmer sig för att investera i en start-up (Riquelme & Rickards, 1992; 

Shepherd & Zacharakis, 2002).   

Vidare finns det olika omständigheter som ger upphov till vilka specifika kriterier som 

VCs anser vara viktiga att titta på i en start-up. Framförallt tycks investeringsklimatet, 

start-ups karaktär samt den bransch företaget verkar inom påverka vilka kriterier som 

anses vara viktiga (Hall & Hofer, 1993; Woike, Hoffrage & Petty, 2015). Att döma av 

tidigare forskning är det ett antal kriterier som återkommer mer frekvent än andra. 

Franke, et al. (2008) har sammanställt 45 års forskning kring vilka specifika kriterier 

VCs tittat på hos start-ups innan ett investeringsbeslut. I studien, med ett totalt urval på 

över 800 personer som någon gång varit aktiva inom VC-sektorn, har författarna 

identifierat de investeringskriterier som anses vara allra viktigast. 

Investeringskriterierna kan i sin tur delas in i fyra kategorier: (1) produkt/service, (2) 

managementteamet, (3) marknaden/industrin samt (4) avkastningen. De fyra 

kategorierna återfinns även i Tyebjee och Brunos (1984) första, och mest kända, 

forskningsartikel inom VCs investeringskriterier.  

Tabell 1 illustrerar en ombildad och uppdaterad version av Frankes, et al. (2008) 

sammanställning skapad av oss författare. Likt Frankes, et al. (2008) sammanställning 

härleds en övervägande del av kriterierna i tabell 1 till grundarteamet, produkt/service 

samt marknadsmässiga förhållanden. Här blir det påtagligt hur sporadisk förekomsten 

av kriterier av finansiell karaktär är. Slutligen är det noterbart att ingen studie är utförd 
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på den svenska VC-marknaden i varken Frankes, et al. (2008) sammanställning eller i 

tabell 1. 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Sammanställning över vad tidigare forskning identifierat som de viktigaste investeringskriterierna inom VC samt i 
vilka länder studierna har bedrivits. 

Författare  Viktigaste investeringskriterier  Land  
  

Wells (1973)  
  

  
(1) Management commitment (2) Product  

(3) Market   

  
USA   

  
  

 Poindexter (1976)  
  

(1) Quality of management (2) Expected 
rate of return (3) Expected risk  

  
 USA  

  
Tyebjee & Bruno (1984)  

  
(1) Management team (2) Product (3) 

Market condition (4) Return  

  
 USA  

  
MacMillan, Siegel & 
Narashima (1986)  

  
(1) Entrepreneur (2) Product recognition 

of entrepreneur (3) Rate of Return 

  
USA   

 
Riquelme & Rickards 

(1992)   

  
  (1) Previous experience in industry (2) 

Knowledge of the product (3) Gross profit   

  
Storbritannien   

  
Mason & Harrison (1996)   

  

  
(1) Expertise of the entrepreneur (2) Sales 

potential (3) Quality of the product  

  
Irland   

  
Muzyka, et al. (1996) 

(1) Leadership of entrepreneur  
(2) Leadership of management team  

(3) Industry expertise in team  

  
Europa 

 
Shepherd (1999)  

 

(1) Industry-related competence  
(2) Educational capability  

(3) Competitive rivalry  

  
Australien  

 
Hellman & Puri (2000)  

 (1) Market (2) Outcomes   
USA 

 
Kaplan & Strömberg (2000) 

(1) Management team 
(2) Large & growing markets (3) Risk 

  
 USA  

 
Shepherd, et al. (2000)  

(1) Industry-related competence  
(2) Competition (3) Timing  

(4) Educational capacity  

  
Australien  
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Mason & Stark (2004)  

  

  
(1) Market (2) Financial constraints  

(3) Entrepreneur (4) Strategy 

  
Storbritannien 

 
Franke, Gruber, Harhoff & 

Henkel (2006)  

 
(1) Management team (2) Type of education 

 
Tyskland & 
Österrike  

  
Dimov, et al. (2007)  

  

  
(1) Entrepreneurial expertise  

(2) Reputation/status of entrepreneur  

  
USA  

  
Zacharakis, et al. (2007) 

  
(1) Market growth (2) Market familiarity  

(3) Market size 

  
USA, Sydkorea 

& Kina  
  

  
Franke, et al. (2008) 

  

 
(1) Industry experience  

(2) Field of education 

 
Tyskland & 
Österrike 

  

Marknaden utgör ett brett kriterium och inom litteraturen har det formulerats på 

åtskilliga sätt för att kunna påvisa hur VCs analyserar olika marknadsmässiga 

förhållanden som anses vara viktiga i en screeningprocess. Mason och Stark (2004) har i 

sin studie angående vad investerare tittar på i en affärsplan sett att VCs lägger störst vikt 

vid marknaden och potentialen en start-up har att växa på olika marknader. 

Investeringskriterier kopplade till marknaden har även en nära koppling till exit som av 

många forskare anses vara ett mycket viktigt kriterium innan VCs investeringsbeslut 

(Giot & Schwienbacher, 2007; Mason & Stark, 2004). I paritet till marknadsmässiga 

kriterier har Engel och Keilbach (2007) identifierat att start-ups som kan påvisa 

tillväxtpotential har lättare att tillskansa sig riskkapital. Bland annat menar de att 

antalet patentansökningar hos start-ups signalerar huruvida en tillväxtpotential 

föreligger. Vidare finner de belägg i sin studie för att start-ups med tillväxtpotential även 

har mer kompetenta managementteam (ibid). Hellman och Puri (2002) fastslår att start-

ups som anses använda sig av en strategi som främjar nytänkande ofta erhåller mer 

riskkapital från VCs, jämfört med konkurrenter som efterliknar andras affärsidéer. Det 

är även start-ups verksamma inom högteknologiska sektorer som erhåller klart mest 

kapital, drygt 75 %, från svenska VCs (EVCA, 2015). Det tycks bland annat bero på att 

sektorerna är de sektorer som förknippas med högst tillväxtpotential (Hellmann & Puri, 

2002; Metrick & Yasuda, 2010; Tyebjee & Bruno, 1984).  
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Figur 5: Svenska VCs procentuella investeringsvolym av total investeringsvolym per sektor 2007-2014 Källa: EVCA, 2015    

 

2.1.3.1. Finansiella investeringskriterier  
 

VCs drivs av avkastning och deras främsta uppgift är att leverera en så hög avkastning 

som möjligt till de utomstående investerarna (LPs) som investerat kapital i VC-fonden 

(Hsu, Haynie, Simmons & McKelvie, 2014; Mason & Stark, 2004). Delvis på grund av 

fond-strukturen lägger VCs, i relation till exempelvis affärsänglar, i allmänhet mer kraft 

på finansiella förutsättningar och i synnerhet på att kalkylera potentiell avkastning 

innan en investering genomförs (ibid). I en studie utförd av Manigart, et al. (1997) på 

den brittiska, belgiska och holländska VC-marknaden framkom det att bokföringsmässig 

och finansiell information vägde tyngst i det initiala värderingsarbetet av start-ups. 

Förväntad avkastning, företagets Price/Earnings-Ratio (P/E) samt framtida vinst visade 

sig alla vara kriterier som VCs noga studerade innan ett investeringsbeslut fattades 

(ibid). Författarna menar avslutningsvis att det här har att göra med att europeiska VCs i 

stor utsträckning investerar i start-ups senare faser, vilket innebär att finansiell 

information ofta är mer lättillgänglig och därmed möjliggör för VCs att använda sig av 

specifikt finansiella kriterier.   

 

Tabell 2: Identifierade finansiella investeringskriterier inom publicerad VC-forskning samt förekomsten av dem inom 
parantes Källa: Se tabell 1 
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 Identifierade finansiella 
investeringskriterier 

 

Expected Rate of Return (IRR) (x4) 
Payback Time (x3) 
Financial History 

Expected Sales  
Expected EBIT 

Potential exit routes 
Financial skills  

Investment can be easily made liquid 
Financial History 

Gross profit margin  
Financial constraints 

 

Tabell 2 återspeglar de finansiella investeringskriterier tidigare forskning identifierat att 

VCs tillämpar för att bedöma en investering, med reservation för kriteriernas 

rangordning. Som tidigare uppmärksammats i kapitlet har finansiella kriterier tilldelats 

en relativt blygsam roll inom tidigare VC-forskning. Det beror mycket på det omfattande 

intresset kring entreprenören/managementteamet och produktens/tjänstens påverkan 

på en start-ups prestation och potential (se tabell 1). En annan orsak tycks vara 

avsaknaden av historisk information och framförallt avsaknad av finansiell information, 

vilket är typiskt för unga start-ups. Manigart, et al. (1997) menar bland annat att det är 

på grund av bristen på den finansiella informationen som VCs tvingas att använda sig av 

andra investeringskriterier.  

Avslutningsvis bör det noteras att de finansiella kriterier som tagits fram ur tidigare 

forskning inte innefattas av några krav, som exempelvis en viss procentsats för expected 

sale eller en specificerad tid för payback time. Kriterierna är således kravlösa och av mer 

allmän karaktär (se tabell 2).           

                                                                                     

2.2. Teoribildningar 
 

2.2.1. Agentteori 
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"Economic growth is driven by innovation, spearheaded by young entrepreneurial firms, 

where financing of these firms can be difficult because of moral hazard and asymmetric 

information"  

(Lerner & Tåg, s. 154, 2013)   

 

I decennier har agentteorin utgjort det teoretiska ramverket inom VC-forskningen 

(Cumming & McIntosh 2003; Fiet, 1995; Sahlman, 1990). Somliga forskare menar att det 

är en respons på avsaknaden av annan teori skapad för forskning om VC (Fredriksen, 

1997). Andra forskare, som exempelvis Van Osnabrugge (2000) och Isaksson (2010), 

menar istället att det som gör agentteorin intressant inom VC och 

riskkapitalinvesteringar är den relativt komplicerade separationen som existerar i både 

ägandet (VC-bolag/entreprenörer) och i kontrollen (VC-bolag/entreprenörer) av en 

start-up. 

Agentteorin behandlas ofta med ett finansiellt kontrakts-fokus. Det innebär att teorins 

principal-agent-problematik utgår från att entreprenörer (agent) är i behov av kapital 

och att det då är VC-bolag (principal) som utgör finansieringskällan (Kaplan & 

Strömberg, 2001). Vidare beskriver Van Osnabrugge (2000) ovan nämnda kontrakts-

fokus genom att entreprenörer (agent) är kontrakterade att driva och förädla VC-bolags 

(principal) portföljbolag. Det är således den här relationen som skapar 

informationsasymmetri genom att viktiga delar av information endast är tillgänglig för 

en part. Den asymmetriska informationen, agentteorins underliggande antagande 

(Isaksson, 2010), kan exempelvis komma att skapa problem om entreprenörerna väljer 

att använda sitt informationsövertag om sin start-up för egen vinning snarare än för 

företagets och principalens bästa. Van Osnabrugge (2000) anser att 

informationsasymmetrin är särskilt känslig inom VC eftersom bindande investeringar 

ofta sker och försvårar problematiken för VCs. Informationsasymmetrin är också 

synnerligen framträdande i den miljö som VCs verkar inom. Start-ups saknar ofta stabil 

historisk information och värderingsarbetet försvåras därför. Det skapar en typ av 

marknadsasymmetri där VCs inte har tillgång till adekvat information om start-ups 

potential (Isaksson, 2010).  
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Det finns två olika typer av asymmetrisk information (Van Osnabrugge, 2000): dold 

information och dolda åtgärder (Amit et al., 1998; Isaksson, 2010). Dold information 

handlar om att en part, i det här fallet entreprenörerna, har mer kunskap eller 

information kring en produkt eller affärsidé än sin motpart. Det kan i sin tur leda till ett 

problem som benämns negativt urval (adverse selection). Negativt urval kan bli ett stort 

problem för VCs eftersom start-ups, onoterade företag befriade från mycket av den 

informationsskyldighet börsnoterade bolag innefattas av, entreprenörer kan välja vilken 

data och information som de anser vara av värde och undanhålla information som vid 

offentliggörande skulle medföra negativa konsekvenser för bolaget (Manigart et al., 

1997). Dolda åtgärder handlar istället om det arbete som utförs och där en part (VCs) 

inte kan observera om motparten utför sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt, vilket 

leder till ett moraliskt vågspel (moral hazard) (ibid). De här agentteoriproblemen 

uppstår vid olika tillfällen under en investeringsprocess. Det negativa urvalet uppstår 

ofta när beslutet om en investering skall tas och risken för moraliskt vågspel uppstår 

ofta vid själva investeringstillfället. Problem med asymmetrisk information uppkommer 

däremot inte uteslutande mellan VCs och entreprenörer. Det sker också mellan köpare 

och säljare vid en exit. Cumming och MacIntosh (2003) menar exempelvis att det vid en 

exit kan uppstå akut informationsasymmetri i och med att säljare (VCs) har ett kraftfullt 

informationsövertag kring sitt portföljbolag. Hög informationsasymmetri skapar 

problem för marknaden att värdera en investering eller start-up (Amit et al., 1998). Till 

skillnad från marknaden har företag inom samma bransch eller med en liknande 

verksamhet mer specifik kunskap om ett givet affärsområde och kan därför lättare 

värdera investeringen (ibid).  För att minska risken att asymmetrisk information 

försvårar en avyttring väljer VCs den köpare, och följaktligen det exitalternativet, som 

anses ha bäst kunskap kring portföljbolagets verksamhet och därför betalar ett så 

korrekt pris som möjligt (Cumming & MacIntosh, 2003).  

För att minimera risken att informationsasymmetri mellan VCs och entreprenörer skall 

åsamka någon skada sker ofta ett omfattande kontraktsarbete (se 2.1.1) innan 

investeringen genomförs (Jensen & Meckling, 1976; Hart, 1995; Isaksson, 2006). De 

finansiella kontrakten innehåller ofta rättigheter kring kassaflöde, villkor vid exit och 

provisioner (Kaplan & Strömberg, 2001). Däremot kan kontrakt inte skrivas utan att 

omfattande kostnader och oenigheter uppstår mellan VCs och start-ups entreprenörer. 

Det i sin tur skapar luckor i informationen och således också risk för agent-principal-
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problem och informationsasymmetri (Van Osnabrugge, 2000). Tidigare forskning har 

identifierat tre olika ingripande strategier som används för att minska 

informationsasymmetrin och agent-principal-problematiken: (1) screening, (2) 

finansiella kontrakt samt (3) övervakning och rådgivning efter investering (Kaplan & 

Strömberg, 2001). De strategier som är mest intressanta för den här studien är 

screening och finansiella kontrakt eftersom de berör den tidigare delen av 

investeringsprocessen. När ett investeringsbeslut sedermera tagits, kommer resultaten 

från screening-processen påverka hur innehållet i det finansiella kontraktet ser ut 

(Kaplan & Strömberg, 2001). Jones och Rhodes-Kropf (2003) menar att om VCs bedömer 

en investering som mer (mindre) riskfylld än genomsnittet av portföljbolagens risk, så 

kommer kontraktet bland annat innehålla ett högre (lägre) avkastningskrav.             

 

 

 

                                         

 

2.2.2. Riskbenägenhet hos VCs 
 

"Venture capitalists manage other people's money to achieve high returns. In order to do 

so, they invest in risky investment opportunities. An important indicator of the success of 

venture capital, therefore, is the realized rate of return in relation to riskiness of 

investments" 

(Barry, s. 6, 1994) 

Risk består av två olika attribut: exponering och osäkerhet (Holton, 2004). Med de här 

attributen kan risk definieras som exponeringen mot en osäkerhet om att ett önskat 

utfall ska inträffa (ibid). I VCs fall handlar det om investeringar i start-ups där risken 

ligger i att investeringen misslyckas och därför inte avkastar i enlighet med vad som 

förväntas (Ruhnka & Young, 1991; Damodaran, 2012). Inom forskning kring VC-sektorn 

och investeringar i start-ups har inte sällan avkastning varit i fokus när risk avhandlats. 

Tyebjee och Bruno (1984) förde tidigt en diskussion kring hur VCs väger risk mot 
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avkastning för att avgöra om en investering skall genomföras. Isaksson (2006) menar i 

sin tur att VCs väger risk i en investering mot belöningen av densamma. Vidare 

beskriver Isaksson (2006) det i ett risk/belöning-förhållande, eller "ratio", där VCs anses 

bli mer riskbenägna när möjligheterna för en stor belöning ökar. 

Vidare är likviditetsrisk ett vida använt riskbegrepp inom VC-forskningen (Cumming, 

Fleming & Schwienbacher, 2005; Lerner and Schoar, 2005). Det kan i korthet definieras 

som risken att en investerare inte hittar någon köpare när han eller hon har för avsikt 

att sälja sin investering (Nyberg, Viotti & Wissén, 2014). Likviditetsriken inom VC-

forskning refererar till risken att misslyckas med en högavkastande exit som följaktligen 

tvingar VCs att stanna kvar i ett portföljföretag, alternativt sälja sina andelar till ett 

rabatterat pris på marknaden (Cumming et al., 2005). Den här rabatten är något som 

ofta krävs av finansiella köpare (Jones & Rhodes-Kropf, 2003). I tider när 

likviditetsrisken är låg kommer VCs att vara mer benägna att investera i mer riskfyllda 

projekt, ofta synonymt med start-ups som befinner sig i en tidigare fas av sin livscykel 

(Cumming et al., 2005). Likviditetsrisk är många gånger som lägst under 

högkonjunkturer då det ekonomiska klimatet är gynnsamt och marknaden mer 

anpassad för VCs att genomföra en IPO som exit (Giot & Schwienbacher, 2007). 

Möjligheten att genomföra en IPO, och därmed ofta erhålla en hög avkastning, medför 

alltså att VCs blir mer riskneutrala (Das, Jagannathan & Sarin, 2003; Lahr & Mina, 2014). 

Det motsatta förhållandet gäller när likviditetsrisken är hög och det är svårt att 

genomföra en IPO som exit. Under perioder med hög likviditetsrisk tenderar VCs att 

investera i de senare, mindre riskfyllda, faserna för att minska risken i de projekt de 

investerar i (Cochrane, 2005; Lahr & Mina, 2014). En hög likviditetsrisk och en 

osäkerhet huruvida en IPO är en möjlig exit-strategi minskar alltså med det här 

resonemanget VCs riskbenägenhet.   

Damodaran (2012) menar att risk nästan uteslutande uppfattas som något negativt. Han 

är däremot av en annan uppfattning när det kommer till finansiell risk. Han definierar 

den här risken som sannolikheten att en investerare erhåller en avkastning som skiljer 

sig från vad som förväntades innan investeringen genomfördes. Det finns alltså två sidor 

av risk: dåliga och bra utfall. Det förstnämnda hänförs till risken att en investering 

avkastar lägre än förväntat medan den sistnämnda hänförs till möjligheten att en 

investering avkastar bättre än förväntat. När en investerare sedan mäter risk i en 
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investering skall båda sidorna beaktas. Den positiva sidan kan i sin tur ses som den 

förväntade avkastningen och motsvarar möjligheten i investeringen. Den negativa sidan 

är den potentiella förlust en investerare står inför och motsvarar vad som traditionellt 

anses som risk. Damodaran (2012) menar vidare att när en investerare skall fatta beslut 

kring en investering är det mest troligt att personen kommer att bedöma investeringen 

utifrån två variabler: förväntad avkastning och volatilitet. Där volatiliteten är 

standardavvikelsen från förväntad avkastning på årsbasis. Utifrån de två variablerna 

kommer en avvägning, eller trade-off, mellan variablerna att avgöra om investeringen 

skall genomföras. Den här avvägningen är vad som inom finansteori kallas för 

riskjusterad avkastning eller "Risk-Return Trade-Off" (ibid). Avslutningsvis bör det 

noteras att förväntad avkastning och volatilitet nästan uteslutande beräknas utifrån 

historiska värden eftersom det ger en god inblick i hur det kommer se ut i framtiden.   

Fiet (1995) försöker förklara VCs tillvägagångssätt vid värdering av olika 

investeringsrisker i en studie om riskundvikande strategier inom 

riskkapitalistmarknaden. Studien utreder en viktig aspekt vid en investering, nämligen 

hur riskfylld investeringen uppfattas av VCs och eventualiteten att investeringen inte 

genomförs på grund av hur risken uppskattats. Hur pass överhängande en risk upplevs 

för VCs beror på två faktorer: tillgången till riskreducerande information samt 

uppskattad kontroll över olika typer av risk (ibid). Riskreducerande information bör 

vara specifik kring omständighet, tid och plats för att om möjligt påverka en 

affärsuppgörelse (Hayek, 1945). Således fokuserar VCs på att samla in så specifik 

information som möjligt kring de största riskerna kring en viss investering (Fiet, 1995). 

Misslyckas däremot VCs med att erhålla riskspecifik information kommer investeringar 

förknippade med den här typen av risk att undvikas i så stor utsträckning som möjligt. 

Ett exempel är en investerings branschspecifika risk, där omogna företag är 

verksamheter utsatta för störst branschspecifik risk (Porter, 1980). Om ett VC-bolag i 

sin tur har svårigheter att inhämta adekvat information om marknaden kommer start-

ups med hög branschspecifik risk att undvikas, vilket allt som oftast är företag i tidiga 

faser (Fiet, 1995).                                                                           

 

Riskkontroll 
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Den uppskattade kontrollen över olika risker är något som påverkar VCs 

investeringsbeslut. Finns det en viss kompetens inom VC-bolaget som anses kunna 

kontrollera en viss typ av risk, kommer investeringar förknippade med den här risken 

att prioriteras framför investeringar med andra typer av risker. Ett exempel på en 

kompetens inom VCs är hög finansiell expertis. VCs som innehar den här kompetensen 

undviker i större utsträckning att investera i start-ups som befinner sig i en tidig fas, 

jämfört med VCs med låg finansiell expertis (Dimov et al., 2007). Det torde bero på att 

det finns bättre tillgänglighet till finansiell information i start-ups som befinner sig i de 

senare faserna, varför det blir enklare att uppskatta den finansiella risken i 

verksamheten. Kompetens är däremot bara ett av flertalet attribut hos investerare som 

påverkar deras riskbenägenhet vid en investering. Bland annat är investerares övertro 

på sitt omdöme vid investeringar ett attribut som i hög grad påverkar investeringsbeslut 

och risktagande (Nofsinger, 2012). Nofsinger (2012) benämner fenomenet som 

"overconfidence" och menar att fenomenet kan leda till att investerare genomför fler 

investeringar. Vidare kan det resultera i att investeraren litar mer på sina egna 

värderingar men mindre på information och utomståendes åsikter (ibid) samt 

accepterar en högre risk i investeringarna (Odean, 1998). Samtidigt menar Elliott, Hodge 

och Jackson (2008) att mer och bättre information kring en investering inte 

nödvändigtvis innebär minskad övertro, utan att det snarare kan öka den och således 

också risktagandet. Slutligen finns det en positiv korrelation mellan investerares 

erfarenhet och deras övertro på sitt omdöme, vilket indikerar att erfarna investerare är 

mer riskbenägna än sina oerfarna motsvarigheter (Heath & Tversky, 1991; Kirchler & 

Maciejovsky, 2002).  

2.3. Teoretisk konklusion  

 

En relativt omfattande forskning har bedrivits kring VCs investeringsprocess (Van 

Osnabrugge, 2000) samt de olika strategier (Nyman et al., 2012) och kriterier som 

tillämpas under processen gång (Manigart et al., 1997). I investeringsprocessen 

framhålls exitalternativen som betydelsefulla för VCs och av de olika strategierna visar 

sig syndikering och fasinvestering (Dimov & De Clercq, 2006) vara viktigt för att bland 

annat sprida och minska risken i en investering. Att döma av de vanligaste kriterierna 

som VCs använder sig av sticker managementteamet och marknaden ut (Franke et al., 
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2008). De investeringskriterier som vår studie avser undersöka, finansiella 

investeringskriterier, har inte alls samma genomslag i litteraturen. Det kan bland annat 

förklaras av den korta historik som omfattar start-ups (Manigart et al., 1997).  

Det teoretiska ramverket utgörs först och främst av informationsasymmetri, 

agentteorins underliggande antagande, vilket är intressant ur ett VC-perspektiv. 

Framförallt handlar det om den asymmetriska informationen som råder mellan VCs och 

start-ups entreprenörer (Van Osnabrugge, 2000) och där investeringskriterierna inom 

VCs screeningprocess används för att minska den (ibid). Vidare är teorier kring 

riskbenägenhet högst beaktansvärda då olika risker och osäkerheter omgärdar de beslut 

VCs ställs inför (Isaksson, 2006). Framförallt är det risken att en investering inte 

kommer att avkasta i enlighet med vad som förväntas (Damodaran, 2012), men också 

den likviditetsrisk som syftar till att VCs inte lyckas med att avyttra portföljbolag genom 

en högavkastande exit (Nyberg et al., 2014). Det teoretiska ramverket är således 

applicerbar på VC- och riskkapitalforskning (Cumming et al., 2005; Fiet, 1995; Isaksson, 

2010) varför vi med stöd av de här teorierna kommer utforma studiens analysmodell 

och analysera samt diskutera resultatet.                              

 

 

 

                                                                  

3. Metod 
 

3.1. Forskningsstrategi 
 

Vår valda forskningsstrategi är kvantitativ med en deduktiv ansats vilket vi anser är 

lämpligt eftersom det finns tidigare forskning som berör VCs investeringskriterier på 

andra marknader än den svenska (se exempelvis Muzyka et al., 1996; Shepherd 1999; 

Hsu et al., 2014). Därför är det intressant att använda den tidigare forskningen för att 

statistiskt testa om studiernas resultat även gäller på den svenska marknaden, snarare 

än att enkom explorativt undersöka vilka kriterier som är relevanta för svenska VCs. Vi 
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anser därför att vårt forskningsbidrag har större potential samt att studiens syfte på ett 

bättre sätt kan uppnås om vi implementerar en kvantitativ forskningsstrategi. Det kan 

ställas i relation till en kvalitativ forskningsstrategi, som är mer lämpligt om forskaren 

är intresserad av att explorativt undersöka ett problemområde (Bryman & Bell, 2005; 

Gustavsson, 2003). En nackdel med en kvantitativ forskningsstrategi är att det kan 

resultera i validitetsbrister om forskarna inte är noggranna i sitt val av oberoende 

variabler (Bryman & Bell, 2005; Gustavsson, 2003). I vår studie kan det exempelvis 

handla om att vissa oberoende variabler vi inkluderat visar sig signifikanta bara för att 

vi missat att inkludera mer väsentliga variabler som kontrollvariabler.  

 

Ontologisk inriktning & perspektiv 
En ytterligare aspekt som skiljer en kvantitativ forskningsstrategi från en kvalitativ är 

dess ontologiska inriktning (Bryman & Bell, 2005). En kvantitativ forskningsstrategi har 

ofta en objektiv ontologisk inriktning, vilket enligt Bryman och Bell (s. 49, 2005) 

innebär: "en uppfattning om den sociala verkligheten som går ut på att den utgör en yttre 

och objektiv verklighet". Det står i nära anknytning till att kvantifiera data genom att 

insamla tillräckligt mycket observationer ur en population så att generaliserbara 

resultat kan uppnås. Vidare är en objektiv ontologisk inriktning ofta förknippad med ett 

realistiskt perspektiv (Gustavsson, 2003). Perspektivet ämnar undersöka vilka 

underliggande mekanismer och strukturer som påverkar aktörernas agerande (Justesen 

& Mik-Meyer, 2011). Eftersom vi vill undersöka vilka underliggande faktorer, finansiella 

investeringskriterier, som påverkar svenska VCs investeringsbenägenhet känns ett 

realistiskt perspektiv mer passande för vår undersökning. Det kan jämföras med 

exempelvis ett fenomenologiskt perspektiv som inte ämnar finna kausala samband i lika 

stor utsträckning (Bryman & Bell, 2005). Vi utgår därmed från ett realistiskt perspektiv i 

vår studie.      

 

3.2. Undersökningsdesign 
 

Vår empiri har insamlats genom en enkät vid ett tillfälle och kan således likställas med 

en enkätdesign (Bryman & Bell, 2005). Den här designen lämpar sig bra för deskriptiva 

och förklarande frågeställningar (Gustavsson, 2003). Vårt syfte, som använder ordet 
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vilka, indikerar att vi söker förklaring på någonting, och uppfyller därför det här kriteriet 

(ibid). Vidare är vi intresserade av att kvantifiera data och dra generaliserbara slutsatser 

kring vår population vilket en enkätundersökning kan hjälpa oss med (Bryman & Bell, 

2005). Vår studie är begränsad till ett tidsintervall på cirka fyra månader vilket gör, i 

kombination med att vi som genomför studien är studenter och således inte förfogar 

över några nämnvärda resurser, att en enkätdesign är påpasslig.  

Det som särskiljer vår undersökningsdesign från en sedvanlig enkätdesign är våra 

undersökningsmetoder: Conjoint Analysis (CA) kompletterat av en hierarkisk multipel 

regression (HMR). Vi kommer att förklara undersökningsmetoderna mer utförligt i 

nästkommande avsnitt. Det är främst CA som gör vår undersökningsdesign speciell, 

vilket beror på att en CA har karaktärsdrag av en experimentell design i bemärkelsen att 

de oberoende variablerna manipuleras av oss undersökare (Bryman & Bell, 2005; Hair, 

Black, Babin, Anderson & Tatham, 2006). En CAs utgångspunkt kan dock inte likställas 

med en traditionell experimentell design då det inte finns någon kontrollgrupp utan 

endast en experimentgrupp. Således utgår en CA från en undersökningsdesign liknande 

ett kvasi-experiment (Bryman & Bell, 2005). Vidare är fördelarna med experimentella 

undersökningsdesigner även närvarande vid CA, exempelvis höga nivåer av intern 

validitet. Det beror på att de oberoende variablerna manipuleras vilket möjliggör att vi 

kan fastslå åt vilket håll kausaliteten mellan beroende- och oberoende variabler går. Det 

är således en fördel i jämförelse med en sedvanlig tvärsnittsdesign, exempelvis en 

enkätdesign, där det endast går att tyda att det finns ett samband mellan variablerna, 

men det går inte att fastslå kausalitetens riktning (Bryman & Bell, 2005). 

Sammanfattningsvis kan vår undersökningsdesign sägas vara en experimentell 

enkätdesign. Experimentell i bemärkelsen att vi manipulerar de oberoende variablerna 

för att söka kausalitet och dess riktning, enkätdesign i bemärkelsen att vi använder en 

enkät för att samla in data vid ett tillfälle i tillräckligt stor mängd för att kunna dra 

generaliserbara slutsatser över populationen. Det är vad som karaktäriserar en CA: en 

relativt hög intern validitet (inslag av experimentell design) samtidigt som åtgärder för 

att hålla den externa validiteten (inslag av enkätdesign) på en hög nivå vidtas (Hair et al., 

2006). De här åtgärderna är knutna till urvalsprocessen och presenteras senare i 

avsnittet om praktisk metod.  
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3.3. Undersökningsmetod – Conjoint Analysis 
 

När forskare ämnar undersöka vilka investeringskriterier VCs använder sig av i sina 

investeringsbeslut är ett problem som uppstår att svaren blir baserade på historiska 

beslut. Det gör att svaren riskerar att influeras av olika ”biaser”, exempelvis att VCs 

endast kommer att tänka på investeringar som gått väldigt bra och förtränger de som 

gått mindre bra. Det resulterar i att verklighetsbilden blir snedvriden (Lohrke, Holloway 

& Woolley, 2010; Shepherd & Zacharakis, 1997) och medför att resultaten kan 

ifrågasättas. Ett sätt att reducera de här riskerna är att välja CA som 

undersökningsmetod. Syftet med metoden är att mäta hur attraktivt respondenter 

uppfattar att en kombination av olika typer av attribut och attributnivåer, så kallade 

"profiler", är (Hair et al., 2006).      

CA är en multivariat dataanalysmetod som i forskningslitteraturen främst använts för 

att få en förståelse för vilka preferenser konsumenter har för en specifik produkt, tjänst 

eller idé samt hur konsumenterna utvecklat preferenserna (Hair et al., 2006). Det 

åstadkoms genom att undersökningsobjektet i fråga tillskrivs olika typer av attribut med 

olika nivåer (oberoende variabler). De utvalda attributen och dess nivåer kombineras 

sedan med varandra där olika kombinationer uppstår genom att undersökarna 

manipulerar de olika nivåerna. En kombination skulle exempelvis kunna vara en grön 

produkt som kostar 10 SEK. Respondentens uppgift blir sedan att ange, på exempelvis 

skalan 0-10 (beroende variabel), hur attraktiv han eller hon uppfattar produkten givet 

den unika kombinationen (ibid). Fördelen med CA i vår studie är att respondenterna 

(VCs) behöver fatta beslut i realtid baserat på den tillgängliga informationen (Hsu et al., 

2014), vilket ökar studiens realism.  

CA skiljer sig från andra multivariata dataanalysmetoder inom olika områden. Den 

viktigaste skillnaden är att forskaren får en mätpunkt för samtliga oberoende variabler i 

varje fråga. Det gör att forskaren inte behöver lika många respondenter som i en 

traditionell enkätundersökning där det ofta endast är en oberoende variabel per fråga 

(Hair et al., 2006). Det är väldigt fördelaktigt för oss eftersom vår population, svenska 

VCs, är förhållandevis liten jämfört med exempelvis USAs dito. En annan nämnvärd 

skillnad är att forskaren endast behöver veta respondenternas rating för vardera profil 

för att kunna bestämma värdet för varje enskilt attribut. Det är möjligt eftersom 
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forskaren bestämde värdet på varje oberoende variabel när han eller hon gav attributen 

dess olika nivåer. En ytterligare fördel med metoden är att den skapar en modell för 

varje enskild individ som sedan kan användas för att generalisera på en aggregerad nivå 

(ibid). Vidare tillåter CA att de oberoende variablerna har olika samband med den 

beroende variabeln, exempelvis linjärt, kvadratiskt eller stegvist (Lohrke et al., 2010). 

Det medför att CA är en extremt flexibel metod för forskare som undersöker komplexa 

investeringsbeslut (ibid).   

Det finns olika varianter av CA, de tre vanligaste sammanfattas i tabell 3. 

Tabell 3: Illustration över de tre vanligaste CA-metoderna Källa: Hair et al., 2006 

Typ av CA Karaktärsdrag 

Valbaserad  Additiv- och interaktiv modell där 
respondenterna får bedöma fler än två 
attribut åt gången 

 Antalet attribut är mer begränsade 
jämfört med de andra två varianterna 

 Olämplig om fler än sex attribut inkluderas 
i studien 

 Data kan analyseras på individ- och/eller 
aggregerad nivå 

Traditionell  Additiv modell där respondenterna anger 
hur tilltalande de anser en 
attributkombination är 

 Olämplig för studier som involverar fler än 
tio attribut 

 Data analyseras på individ-/aggregerad 
nivå  

Adaptiv  Additiv modell anpassad för att hantera ett 
större antal attribut, ofta uppemot 30 

 Modellen utgår från ett datorbaserat 
program som anpassar 
attributkombinationer vartefter 
respondenterna besvarar frågorna 

 Data analyseras på individnivå 
 

Varianten vi utgår från är den traditionella som också är den överlägset vanligaste 

undersökningsvarianten (Hair et al., 2006). Anledningen till att vi valt den här varianten 

är för att vi strävar efter att inkludera färre än tio attribut, vilket är för att en adaptiv 

variant ska vara effektiv, samtidigt som vi anser att komplexiteten i en valbaserad 

variant (ibid) inte kan bidra nämnvärt till att uppnå studiens syfte.  

En traditionell CA utgår från en additiv modell (Hair et al., 2006), vilket i korthet innebär 

att varje attributs relativa betydelse bestäms genom att beräkna dess nivåers delvärde 

för att sedan summeras:   
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                        (1)  

Där: 

Y = varje profils rating, βn = varje attributs relativa betydelse, Xn = dummyvariabel som 

antar värdet 1 eller 0 beroende på attributnivå,   = modellens slumpterm. Vidare 

representerar ”n” antalet attribut inkluderade i undersökningen (Lohrke et al., 2010).   

Varje attributs relativa betydelse, βjm i ekvation 1, beräknas sedan genom att ta 

medelvärdet för samtliga profilers rating och jämföra det mot medelvärdet av varje 

attributnivå (Hair et al., 2006). Det attribut vars nivåer avviker mest från medelvärdet 

av samtliga profiler är det som har störst inverkan på den beroende variabeln. Det här 

tillvägagångssättet är liknande en variansanalys (ANOVA) (ibid).   

Det finns olika sätt att designa sina CA-matriser. Den mest traditionella designen är att 

använda så kallade "Trade-off"-matriser där två attribut åt gången ställs mot varandra 

(Gustafsson, Ekdahl & Bergman, 1999) (se Appendix 1). Vi har dock valt att utgå från vad 

som kallas för en "Full-Profile Approach" (FPA) eftersom profilerna då får en större 

förankring till verkligheten (Hair et al., 2006). Vi anser att det är mycket viktigt att 

kunna sätta våra investeringskriterier i perspektiv till varandra för att kunna mäta vilket 

som har störst respektive lägst betydelse och därigenom bestämma dess rangordning. I 

en FPA innehåller varje profil samtliga attribut, vilket alltså innebär att en profil blir en 

uppsättning attribut. Det som skiljer profilerna åt i en FPA är attributens olika nivåer 

och kombinationerna sinsemellan (ibid). I figur 6 kan vi se en profil som representerar 

en investeringsmöjlighet för respondenterna att ta ställning till genom att ange en 

rating. Respondenterna hade sedan fått besvara 20-30 olika profiler som sedan används 

för analys (Hair et al., 2006). Problemet med den här designen är att antalet profiler 

ökar exponentiellt ju fler attribut och attributnivåer som inkluderas i studien 

(Gustafsson et al., 1999). Om vi exempelvis väljer att inkludera fyra attribut med två 

nivåer vardera resulterar det i 16 olika profiler (24=16). Väljer vi istället att inkludera 

sex olika attribut blir antalet unika profiler 64 (26=64). Vi anser att det är omöjligt att 

inkludera 64 olika frågor i vår enkätstudie och samtidigt förvänta oss en god reliabilitet 

och validitet i svaren. Forskare behöver därför göra en avvägning mellan ökad 

komplexitet, samt i många fall även ökad realism, och bristfälliga svar innan ett beslut 

tas om att inkludera fler attribut i studien. Hair, et al. (2006) rekommenderar att inte 
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inkludera fler än 30 olika profiler i en CA samtidigt som 16 profiler anses vara ett rimligt 

golv. Vi har valt att hålla oss inom det här spannet när vi formulerat våra attribut och 

dess nivåer. 

För att reducera risken att enkäten blir för lång har vi använt oss av en så kallad 

"Fractional Factorial Design" (FFD). En FFD extraherar studiens eftersökta information 

från en FPA genom att ta ett stickprov av dess profiler som sedan används som 

huvudstudie. En FFD håller även en hög validitet genom att bibehålla studien 

ortogonalitet (låg eller ingen multikolinjäritet) och balans i att antalet attribut samt dess 

nivåer uppkommer lika många gånger (Gustafsson et al., 1999; Hair et al., 2006). En FFD 

innehållande exempelvis fyra attribut och fyra attributnivåer resulterar i 16 olika 

profiler, att jämföra med en FPA med motsvarande förutsättningar som resulterar i 256 

olika profiler (Gustafsson et al., 1999). FFD kan alltså hjälpa oss inkludera fler attribut 

och reducera antalet profiler samtidigt som validiteten ligger på en fortsätt hög nivå. Vi 

har därför valt den här designen.     

 

Profil 1 

Potentiell avkastning 20-30% 

Tillväxtpotential internationellt Hög 

Tillgänglighet till finansiell information Hög 

Risk/Osäkerhet Hög 

Exit Initial Public Offering 

Figur 6: Illustration över FPA-profil skapad av författarna   

 

Beroende variabel 

Vår studies beroende variabel är uttryckt som respondenternas rating, Y (se ekvation 1). 

Den kan anta både en parametrisk och icke-parametrisk form beroende på vilket sätt 

datainsamlingen sker på (Hair et al, 2006). Sker datainsamling genom att respondenter 

ger en profil en rating, som i vårt fall, antar Y en parametrisk form. En parametrisk 

beroendevariabel är fördelaktig eftersom det blir lättare att analysera samt 

administrera insamlad data och möjliggör att mer kraftfulla statistiska analysmetoder 

kan användas, exempelvis multipelregression och variansanalys (ANOVA) (Gustavsson, 

2003; Hair et al., 2006). En nackdel med att använda parametrisk form vid en CA är att 
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respondenterna behöver ta hänsyn till mer information än vid icke-parametrisk form. 

Den här stora mängden information kan leda till att respondenternas svar inte fullt ut 

reflekterar de olika attributens betydelse. Vi anser dock att den ökande realismen 

medförd av FFD överväger den här nackdelen.  

 

Oberoende variabler 
Studiens oberoende variabler är de olika attributens nivåer, det vill säga βn i ekvation 1. 

Eftersom attributnivå representerar en oberoende variabel bestäms antalet av hur 

många vi väljer att inkludera i studien. Den oberoende variabeln antar alltid en icke-

parametrisk form i en CA och är således nominala dummyvariabler som antar värdet 0 

eller 1 (Hair et al., 2006). Vid valet av attributnivåer har vi haft i åtanke att de skulle vara 

jämnt fördelade över attributen och att de till antalet skulle generera mellan 16-30 

profiler. 

 

Kontrollvariabler 
Vi har även inkluderat tre kontrollvariabler i vår undersökning för att undvika ett så 

kallat spuriöst samband mellan de oberoende variablerna (Bryman & Cramer, 2005), det 

vill säga att de egentligen inte har något samband eftersom de påverkas av en tredje 

variabel.   

 

Kontrollvariabel "Antal gjorda investeringar de senaste fem åren" inkluderades för att 

säkerställa att respondenterna tillhör den population vi ämnar undersöka: aktiva 

investerare som faktiskt genomför investeringar. En ytterligare anledning till att vi valt 

att inkludera variabeln är för att kontrollera för investerares erfarenhet som kan 

påverka riskbenägenheten (Heath & Tversky, 1991; Kirchler & Maciejovsky, 2002) och 

alltså hur de värderar en investering.   

                                 

Den andra kontrollvariabeln, "är möjligheten till syndikering ett krav vid en investering", 

syftar till att mäta hur relevant syndikeringsmöjligheten är. Vidare anser vi att 

syndikering inte är ett investeringskriterium, snarare en investeringsstrategi, och därför 

inte kvalar in som ett attribut i vår undersökning. Vi anser också att syndikering är en 

intressant kontrollvariabel att inkludera i vår studie eftersom det är en strategi som fått 

mycket utrymme i forskningen och kan påverka hur investerare värderar risk (Isaksson, 

2006) samt exit (Brander et al., 2002; Giot & Schwienbacher, 2007).  
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Den tredje kontrollvariabeln, "hur viktig är entreprenörens/managementteamets 

kompetens inom branschen", ämnar kontrollera hur viktigt respondenten anser att 

management/entreprenörs-kriteriet är vid en investeringsmöjlighet. Den här 

kontrollfrågan inkluderades eftersom en stor del av forskningsfältet (Mason & Harrison, 

1996; Shepherd, 1999; Tyebjee & Bruno, 1984) funnit signifikans för 

investeringskriteriet, varför det skulle vara opåpassligt att inte kontrollera attributet i 

studien. Däremot anser vi att attributet inte ska inkluderas som investeringskriterium 

eftersom det skulle påverka resultatens anknytning till undersökningens finansiella 

kontext. 

 

Pearsons korrelation 

För att bedöma en CA-modells prediktionsförmåga är det lämpligt att genomföra ett 

Pearsons korrelations-test (Hair et al., 2006). Måttet jämför vår CA-modells estimerade 

värde mot det faktiskt observerade värdet, vilket sedan kan tillskrivas en 

signifikansnivå. Således kan det i viss mån jämföras med en korstabell där antalet 

observerade fall i en cell jämförs med ett slumpmässigt utfall (ibid).    

 

  

3.3.1. Hierarkisk Multipel Regression 
 

För att undersöka sambanden mellan våra oberoende variabler och den beroende 

variabeln samt undersöka effekten av våra kontrollvariabler på den oberoende 

variabeln har vi även genomfört en hierarkisk multipel regression på vår insamlade 

empiri. Den här undersökningsmetoden innebär att undersökaren utgår från en 

standardmodell (Bowerman, O'Connell & Koehler, 2005), i vårt fall den modell som 

presenteras i ekvation 1. Därefter adderas en kontrollvariabel i taget i olika steg 

samtidigt som undersökarna studerar hur modellen påverkas. En multipel regression 

möjliggör vidare att vi kan använda oss av olika statistiska test. Vi kan exempelvis 

genomföra ett F-test för att fastställa om de oberoende variablerna signifikant kan 

prediktera den beroende variabeln. Vidare kan vi beräkna modellens förklaringsgrad för 

att se hur stor del av variansen i den beroende variabeln som kan förklaras av de 

oberoende variablerna. Vi kan även genomföra t-test för varje enskild oberoende 

variabel för att bedöma dess signifikansnivå (ibid).  
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Autokorrelation, multikolinjäritet och extremfall 

En HMR möjliggör att vi kan testa för autokorrelation genom att genomföra ett Durbin-

Watson test (Bowerman et al., 2005). Testet är lämpligt eftersom det vid genomförande 

av en CA kan finnas misstanke om autokorrelation (DeTienne, Shepherd & De Castro, 

2008). Ett lämpligt riktmärke för testet är värdet 2, är värdet på testet lägre än 2 finns 

det tendens till positiv autokorrelation och är det högre finns det tendens till negativ 

autokorrelation. Vidare kan vi beräkna korrelationen mellan alla oberoende variabler 

samt beräkna Variance Inflator Factor (VIF) för att undersöka om det existerar kraftig 

multikolinjäritet mellan de oberoende variablerna, det vill säga om de är kraftigt 

korrelerade med varandra. En vanlig tumregel för VIF är att om dess värde understiger 

2,5 är multikolinjäriteten mellan de oberoende variablerna ej stark. Slutligen, för att 

kontrollera att det inte finns extrempunkter, "outliers", i resultaten som kraftigt 

influerar resultaten kan vi beräkna Cook's Distance. En tumregel för Cook's Distance är 

att om någon mätpunkts värde uppgår till mer än 1 är det lämpligt att exkludera 

mätpunkten från resultatet (ibid).       

 

3.4. Praktisk metod 
 

Eftersom CA liknar ett traditionellt experiment är det mycket viktigt att de attribut och 

begrepp som inkluderas är relevanta och nära knutet till undersökningens syfte (Hair et 

al., 2006). Misslyckas undersökarna med det finns det en risk att undersökningens 

externa validitet blir mycket låg (ibid). För att reducera den här risken har 

formuleringen av enkäten genomgått olika faser: 

 Fas 1: Litteraturgenomgång av tidigare forskning och svenska VC-bolags hemsidor 

 Fas 2: Val av attribut, hypotesgenerering samt utkast av enkät 

 Fas 3: Pilotstudie samt färdigställande av enkät 

 

3.4.1. Fas 1 - Litteraturgenomgång av tidigare forskning och 

svenska VC-bolags hemsidor 
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Vi har valt våra attribut så att de kan förmedla något som respondenterna kan ta 

ställning till, det vill säga något kommunicerbart (Hair et al., 2006), eftersom vi utgår 

från ett realistiskt perspektiv. Vi har exempelvis inte inkluderat diffusa attribut som 

beskriver "känslan" inför en investering. Ett annat kriterium vi utgått från är att 

attributen ska vara specifika och kvantifierbara. En attributnivå som exempelvis säger 

att avkastningen är "hög", utan någon detaljerad beskrivning av dess innebörd, är för 

diffus och ospecificerad för att kunna generera bra resultat.  

Urvalsprocessen genomfördes i två olika steg. I det första steget genomförde vi en 

omfattande litteraturgenomgång av tidigare forskning som berört ämnesområdet VC, 

och i synnerhet tidigare forskning som undersökt VCs och dess investeringskriterier. 

Sökandet genomfördes primärt i sökmotorerna Academic Resource Premier, Business 

Source Premier, Google Scholar samt Scopus. I figur 7 presenteras 18 av de sökord vi 

använt mest frekvent. 

”Venture Capitalist’s 
investment Criteria” 

”Venture Capital Investment 
Process” 

”Venture Capital Decision-
Making Process” 

“Risk Capital Investment 
Process” 

“Venture Capital Evaluation 
Process” 

“Swedish Venture Capital” 

“Evaluation Investment 
Process” 

“Riskkapitalinvesteringar” “Investeringskriterier” 

“Venture Capital Conjoint 
Analysis” 

“Conjoint Analysis Investment 
Decision” 

“Conjoint Analysis Investment 
Criteria” 

"Riskkapitalisters 
investeringsprocess" 

"VC-bolags beslutsprocess" 
"Venture Capital Due 

Diligence" 

"Venture Capitalists' 
Investment Attributes" 

"Venture Capitalists' Entry 
Requirements" 

"Swedish Venture Capitalists' 
Screening Process" 

Figur 7: 18 av de mest frekvent använda sökorden i urvalsprocessen av attribut 

  

Artiklarna sorterades efter antal citeringar, publiceringsårtal samt forskningsjournal för 

att säkerställa att urvalet skulle bli så innehållsmässigt relevant som möjligt. Vår 

baktanke här var att både klassiska verk och ny forskning skulle inkluderas. Vidare har 

vi vid val av forskningsjournaler tagit hjälp av norska listans1 sammanställning av 

forskningsjournaler för att säkerställa att de håller en god kvalité. 

Investeringskriterierna från artiklarna sorterades sedan in i sju olika kategorier som 

presenteras i tabell 4, där kategorin "övrigt" består av investeringskriterier som endast 

                                                           
1
 Norska listan är ett register över publiceringsjournaler med kvalitets-ratings. Hemsida: 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside  

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside
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uppkom någon enstaka gång. De kriterier som tidigare forskning lagt mest tyngdpunkt 

vid är entreprenörens färdigheter och erfarenheter samt managementteamet. På andra 

och tredje plats kommer marknadsrelaterade- respektive finansiella kriterier.  

I steg två av processen valde vi att gå igenom svenska VC-bolags hemsidor (se Appendix 

7) och söka efter information om vilka investeringskriterier de använder sig av. 

Hemsidorna togs fram med hjälp av en lista över svenska VC-bolag på svenska 

riskkapitalföreningens2 (SVCA) hemsida och Argentums3 marknadsdatabas. I ett urval 

av 55 hemsidor hade 30 av dem information kring investeringskriterier. Vi valde att 

kategorisera investeringskriterierna i de sju kategorierna vi använt oss av i det första 

steget (se tabell 4). Resultatet är likartat det från steg ett, det vill säga att 

entreprenörens färdigheter och managementteamet är det viktigaste kriteriet efterföljt 

marknadsrelaterade- respektive finansiella kriterier.  

  

Tabell 4: Investeringskriterier som använts av VC-bolag enligt deras hemsidor samt investeringskriterier som undersökts 
inom forskningsområdet Källa: se Appendix 7, tabell 1 och tabell 3. 

 VC-bolags hemsidor Litteratur 

Finansiella kriterier 19 % 18 % 

Marknadsrelaterade kriterier 20 % 19 % 

Produkt-/tjänste-
/teknologirelaterade kriterier 

12 % 13 % 

Geografiskt läge 7 % 2 % 

Entreprenören/Teamet 22 % 27 % 

Exitmöjligheter 7 % 2 % 

Övrigt 13 % 19 % 

 

 

3.4.2. Fas 2 – Val av attribut, hypotesgenerering samt utkast av 

enkät 
 

När urvalsprocessen av investeringskriterier slutförts började vi formulera vilka som 

skulle ingå som attribut i studien, där vi använt resultaten från fas 1 som underlag. De 

fem kriterierna som ingår i studien, med tillhörande hypoteser, beskrivs och motiveras 

nedan och en sammanfattande bild över attributen och dess nivåer presenteras i tabell 

                                                           
2
 Svenska riskkapitalföreningens hemsida: www.svca.se  

3
 Argentums hemsida: http://www.argentum.no/  

http://www.svca.se/
http://www.argentum.no/
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5. Vi vill uppmärksamma läsaren om att när vi motiverar våra valda attribut så hänvisar 

vi löpande till källor från vårt teorikapitel. 

 

Potentiell avkastning 

Investeringskriterier som ofta återfinns inom forskningslitteraturen och som är 

relaterat till avkastning är Payback Time (återbetalningstid), Expected Rate of Return 

(förväntad avkastning) samt Expected EBIT (förväntad rörelsemarginal) (Hsu et al., 

2014; MacMillan et al., 1986; Muzyka et al., 1996). Hsu, et al. (2014) framför i sin studie 

att Economic Potential är det investeringskriterium som ökar investeringsbenägenheten 

överlägset mest hos VCs. Vidare finner MacMillan, et al. (1986) i sin undersökning att 

avkastning är det viktigaste finansiella investeringskriteriet bland VCs. Vi anser därför 

att Masons och Starks (2004) påstående: att VCs drivs av avkastning, samt att potentiell 

avkastning är ett tämligen viktigt finansiellt såväl som generellt investeringskriterium, 

finner bra stöd i forskningslitteraturen. Vidare nämner 13 av 30 VC-bolag att 

avkastningspotential är ett viktigt investeringskriterium på sina hemsidor. Det har 

sammantaget resulterat i att vi valt att inkludera potentiell avkastning som ett av våra 

attribut.  

 

Enligt Isaksson (2006) använder sig VCs av olika avkastningskrav beroende på i vilken 

fas, utifrån fasinvesterings-strategi, de väljer att investera i: sådd-, uppstarts- eller 

expansionsfinansiering. I den ena extrempunkten, såddfinansiering, brukar VCs tillämpa 

ett årligt avkastningskrav på 40-60 %. I den andra extrempunkten, 

expansionsfinansiering, brukar VCs tillämpa ett årligt avkastningskrav på 20-30 %. 

Anledningen till att avkastningskraven fluktuerar kraftigt beror på att de olika 

investeringstidpunkterna är förknippade med olika risk, där såddfinansiering är en mer 

riskabel investeringsfas än expansionsfinansiering. Vi har valt att utgå från de här 

extrempunkterna när vi bestämt attributnivåerna. Således blir den första nivån 40-60 % 

och den andra nivån 20-30 % på årsbasis. Investeringshorisonten är satt till 5-7 år för 

båda attributnivåerna vilket är den tid Nyman, et al. (2012) uppskattar att svenska VCs 

överlag innehar ett portföljbolag. Med stöd ur ovanstående diskussion har vi formulerat 

följande hypotes: 
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H1a: I Screeningprocessen tillämpade av svenska VCs är potentiell avkastning det mest 

betydelsefulla investeringskriteriet relativt studiens övriga investeringskriterier       

 

Tillväxtpotential internationellt 

I vår urvalsprocess nämner 14 av 30 (se tabell 4) VC-bolag på sina hemsidor att tillväxt 

är ett viktigt investeringskriterium. Det står i nära paritet till vad Engel och Keilbach 

(2007) kommer fram till i sin studie utförd på tyska VC-sektorn: att start-ups som kan 

påvisa god tillväxtpotential har lättare att tillskansa sig riskkapital. Deras resultat visar 

också att VC-bolags portföljbolag har haft fler patentansökningar innan de fått tillgång 

till riskkapital än bolag som inte finansierats av VC-bolag. De hävdar att det är något som 

VCs tolkar som en signal på tillväxtpotential. De menar även att portföljbolagen har ett 

mer kompetent managementteam än bolag som inte erhållit VC och att det är anknutet 

till tillväxtpotential (ibid). Hellmann och Puri (2000) kommer fram till liknande resultat 

i sin studie där de hävdar att start-ups som främjar nytänkande erhåller mer riskkapital 

än start-ups som efterliknar andra bolags affärsidé eller– modell. Vidare har Mason och 

Stark (2004) kunnat påvisa att VCs lägger störst vikt vid marknaden och vilken potential 

en start-up har att växa på olika marknader när de analyserar en affärsplan. Enligt 

EVCAs (2015) årsrapport över riskkapitalinvesteringar inom Europa 2007-2014 

investeras drygt 75 % av svenskt VC inom Life Science-, IT- och kommunikationssektorn 

(se figur 5). De är alla högteknologisektorer förknippade med en hög tillväxtpotential 

(Hellmann & Puri, 2000; Metrick & Yasuda, 2010; Tyebjee & Bruno, 1984).  

Vidare är ett vanligt ord som förekommer på svenska VC-bolags hemsidor det engelska 

ordet "Scalability", som de brukar definiera som möjligheten för produkten eller 

tjänsten att nå internationell framgång. Vi har därför valt att namnge attributet 

tillväxtpotential internationellt och gett de två olika nivåer, hög samt låg (se tabell 5). 

Hög nivå innebär att produkten eller tjänsten har en efterfrågan utanför Sveriges 

gränser och låg nivå innebär att den inte har det. Således finns det tre olika anledningar 

till att vi väljer att inkludera tillväxtpotential internationellt i vår studie. Den första 

anledningen härrörs till det som nämnts om investeringskriteriet i tidigare forskning. 

Den andra anledningen är att de branscher VCs väljer att investera i är förknippade med 

hög tillväxt (EVCA, 2015). Den tredje och sista anledningen är att en stor de av svenska 

VC-bolag explicit säger att "Scalability" är ett betydande investeringskriterium på sina 
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hemsidor. Det har dock inte fått lika stort utrymme som potentiell avkastning i 

forskningslitteraturen varför vi har formulerat följande hypotes:  

 

H1b: I Screeningprocessen tillämpade av svenska VCs är tillväxtpotential internationellt 

det näst mest betydelsefulla investeringskriteriet i studien efterkommande potentiell 

avkastning 

 

Tillgänglighet till finansiell information 

Isaksson (2006) menar att en av VCs viktigaste faser innan ett investeringsbeslut tas är 

Valuation, där värderingen av start-ups sker med syftet att fastslå ett rättvist pris för en 

investering. Fokus här ligger på hur en start-up skall generera vinst i framtiden, vilken 

avkastning som kan förväntas samt olika genomföranden av kassaflödesanalyser (ibid). 

Tillgänglighet till start-ups finansiella information torde därför vara viktigt eftersom 

värderingsarbetet kan underlättas med hjälp av den.                                                          

Vidare är informationsasymmetri mellan VCs och start-ups entreprenörer ett problem 

VCs står inför vid sina investeringar (Isaksson, 2010). Enligt Van Osnabrugge (2000) är 

VCs mer bekymrade över informationsasymmetrin innan en investering genomförts 

jämfört med andra typer av riskkapitalister, exempelvis affärsänglar. VCs bemöter i sin 

tur den här problematiken genom att formulera omfattande kontrakt (Jensen & 

Meckling, 1976; Hart, 1995; Isaksson, 2006) för att om möjligt gardera sig mot 

asymmetrisk information. En utveckling som dessutom sker inom VC-sektorn, och 

kanske framförallt den svenska (Tillväxtanalys, 2015), är att VCs genomför sina 

investeringar i start-ups senare faser (Hellmann & Thiele, 2015). Det vi ställer oss 

frågandes till, som också nämns i inledningen, är hur tillgängligheten till mer finansiell 

information påverkar VCs preferenser inför en investering. Är exempelvis 

standardproceduren med att skriva kontrakt så omfattande att VCs inte värderar mer 

information nämnvärt utan litar på sina egna prognoser? Det är därför intressant att 

undersöka hur tillgängligheten till mer finansiell information påverkar VCs preferenser 

inför en investering. Vi gör antagandet att bättre tillgänglighet till information, och i 

synnerhet finansiell sådan, är förknippat med äldre start-ups som befinner sig i någon av 

de senare faserna. Det torde innebära att VCs uppfattar investeringar med hög 
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tillgänglighet till finansiell information som mindre riskfyllda och deras benägenhet att 

genomföra en investering i ett sådant bolag bör således öka. Resonemanget är likande 

Isakssons (2010), det vill säga att desto större skillnad mellan agent och principals 

information om ett företag, desto större informationsasymmetri och risk i investeringen. 

Attributet har kvantifierats med två olika nivåer, hög samt låg (se tabell 5). Nivåerna, 4-6 

respektive 0-1 år, har valts med motiveringen att vi tydligt ville signalera till 

respondenterna de olika ytterlägena eftersom nivåerna ”hög” respektive ”låg” kan 

uppfattas som väldigt diffust och svårare att sätta i ett perspektiv. Eftersom VC-

investeringar i allmänhet karaktäriseras av hög informationsasymmetri mellan VCs och 

start-ups (Van Osnabrugge, 2000), utgår vi från att dess inverkan på svenska VCs 

investeringsbenägenhet är låg relativt övriga finansiella investeringskriterier. Därmed 

har vi formulerat följande hypotes:   

 

H2: I Screeningprocessen tillämpade av svenska VCs är god tillgång till finansiell 

information ett investeringskriterium som påverkar investeringsbenägenheten, dock 

mindre än studiens andra investeringskriterier 

 

Risk/Osäkerhet 

En av de främsta riskerna som nämnts i forskning kring VC är risken att en investering 

inte avkastar i enlighet med vad som förväntas (Ruhnka & Young, 1991). En annan risk 

som fått mycket utrymme inom VC-forskning är likviditetsrisken (Lerner and Schoar, 

2005). Den här risken minskar när det ekonomiska klimatet är bra och ökar vid 

lågkonjunkturer och under perioder med sämre ekonomiska förhållanden (Giot & 

Schwienbacher, 2007). Efter finanskrisen 2009 har år av sämre ekonomiska 

förhållanden följt, vilket i sin tur bidragit till en hög likviditetsrisk på den marknad VCs 

verkar inom (Lahr och Mina, 2014).  

Vidare är det vedertaget att investerare i allmänhet gör en risk/avkastnings-bedömning 

innan genomförandet av en investering (Damodaran, 2012). Specifikt för VCs är även att 

ett omfattande arbete genomförs innan ett investeringsbeslut som åsyftar att identifiera 

riskspecifik information (Fiet, 1995). Därav skulle realismen i våra investeringscase bli 

bristande om vi väljer att exkludera risk som ett attribut. Vi har valt att kalla 
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investeringskriteriet för "Risk/Osäkerhet" i vår undersökning och definierat det (se 

tabell 5) som volatiliteten i de förväntade avkastningsprognoserna, eftersom volatilitet 

är ett vanligt tillvägagångssätt att uppskatta risken i en investering (Damodaran, 2012).  

Det går avslutningsvis att se ett tydligt mönster i de vanligaste investeringsstrategierna 

som VCs använder sig av, nämligen att de implementeras och tillämpas för att minska 

risken vid en investering. Syndikeringsstrategin (De Clercq & Dimov, 2010; Giot & 

Schwienbacher, 2007) och fasinvesterings-strategin (Dimov & De Clercq, 2006; 

Fredriksen, 1997) syftar båda till att minska samt sprida risken vid en investering. Det 

är således tydligt hur VCs undviker samt aktivt arbetar med att minska risken vid 

investeringar, vilket torde innebära att risk hämmar investeringsbenägenheten. Därmed 

har vi formulerat följande hypotes: 

 

H3: I Screeningprocessen tillämpade av svenska VCs är risk/osäkerhet det enda av studiens 

investeringskriterium som påverkar investeringsbenägenheten negativt 

 

Exit 

Som nämnts i teorikapitlet är avyttring av VC-bolags portföljbolag, en exit, viktig i 

investeringsprocessen (Giot & Schwienbacher, 2007; Isaksson, 2006). Hochberg (2012) 

menar att det främst beror på att exit-processen dikterar villkoren för hur stor 

avkastningen från portföljbolaget blir, vilket Isaksson (2006) menar kan härledas till att 

VCs ofta har svårt att under sin ägandeperiod erhålla någon avkastning överhuvudtaget. 

Det medför att lejonparten av avkastningspotentialen återfinns i avyttringsprocessen. 

Vidare menar Hochberg (2012) på att en lyckad exit påverkar ett VC-bolags möjlighet att 

i framtiden tillskansa sig kapital till sina fonder. Det förklaras av att det påverkar ett VC-

bolags meriter och således dess rykte (ibid), där en IPO kan sägas ha störst påverkan i 

det här avseendet (Cumming & MacIntosh, 2003). Vi menar därför att ett portföljbolags 

exit-möjligheter är ett viktigt attribut för VCs när det väljer vilka bolag de ska investera i 

och därför är investeringskriteriet inkluderat i vår studie. Vi finner det också intressant 

eftersom endast 2 % av de forskningsartiklar inkluderade i vår litteraturgenomgång har 

valt att undersöka huruvida olika exitalternativ är viktiga vid investeringsbeslutet för 

VCs. Motsvarande siffra från vår genomgång av VC-bolags hemsidor är 7 % (se tabell 4).    
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Attributet består av tre olika nivåer: Initial Public Offering (IPO), industriell köpare, 

samt finansiell köpare (SBO), vilka är det tre vanligaste typerna av exit (Cumming, 2008; 

Cumming & MacIntosh, 2003). Inom VC-forskningen framhävs avkastningspotentialen 

vid en exit genom en IPO som högre än för de övriga exit-alternativen, vilket indikerar 

att VCs föredrar avyttring genom IPO (Cumming & MacIntosh, 2003; Jones & Rhodes-

Kropf, 2003). Nackdelen enligt Nyman, et al. (2012) är det omfattande och tidskrävande 

arbete som en IPO medför. Vi anser dock att, eftersom huvudsyftet med de investeringar 

VCs gör i portföljbolag är att generera en god avkastning (Mason & Stark, 2004), en IPO 

kommer att vara den exit-möjlighet som är mest attraktiv för VCs. En ytterligare 

anledning till att vi anser att en IPO kommer att påverka investeringsbenägenheten mest 

är att en SBO i genomsnitt genererar 15 % lägre avkastning än vid en IPO (Degeorge et 

al., 2013), samt att asymmetrisk information ofta är ett problem vid en SBO (Cumming & 

MacIntosh, 2003; Cumming, 2008). Med stöd av ovan förd diskussion har följande 

hypotes formulerats: 

  

H4: I Screeningprocessen tillämpade av svenska VCs påverkar exit 

investeringsbenägenheten positivt, och en initial public offering (IPO) är det exit-alternativ 

som påverkar investeringsbenägenheten mest positivt  

 

Enkätens utformning 

Vi har utformat vår enkät med hjälp av statistikprogrammet SPSS4 och 

surveyprogrammet Qualtrics5. Genom att välja kommandot "Orthogonal Design", vilket 

är detsamma som en FFD, i SPSS och sedan mata in valda attribut samt dess nivåer har 

30 profiler genererats. Fyra av dem var överlappande profiler, det vill säga duplikater 

och det slutgiltiga antalet profiler blev därför 26. Profilerna har sedan exporterats till 

Qualtrics där själva enkäten skapats.  

 

Samtliga frågor i vår enkät är slutna, vilket är påpassligt för en kvantitativ studie i 

allmänhet, och en CA i synnerhet (Bryman & Bell, 2005; Hair et al., 2006). I motsats till 

                                                           
4
 För mer information om hur du designar en CA i SPSS se: 

http://www.sussex.ac.uk/its/pdfs/SPSS_Conjoint_22.pdf   
5
 För mer information hur du gör en CA-enkät i Qualtrics se: 

http://www.qualtrics.com/university/researchsuite/advanced-building/advanced-options-drop-down/conjoint-
analysis/  

http://www.sussex.ac.uk/its/pdfs/SPSS_Conjoint_22.pdf
http://www.qualtrics.com/university/researchsuite/advanced-building/advanced-options-drop-down/conjoint-analysis/
http://www.qualtrics.com/university/researchsuite/advanced-building/advanced-options-drop-down/conjoint-analysis/
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öppna frågor underlättar slutna frågor bearbetningen av svaren, ökar jämförbarheten i 

svaren och frågornas innebörd, samt minimerar risken för att variationen i svaren blir 

för stora (Bryman & Bell, 2005). Svarsalternativen i enkäten är utformade på en 21-

gradig Likert-skala (0-20). Vi har följt Hairs, et al. (2006) rekommendation om att utöka 

antal svarsalternativ från 11 (0-10) till 21 när antalet profiler i en CA överstiger 16. Det 

är fördelaktigt när respondenterna ska utvärdera två profiler som endast skiljer sig i 

några attributnivåer eftersom de då har fler valmöjligheter. Det medför att vi får en 

större variation i vår empiri som underlättar studiens analys (ibid). Vidare har vi valt att 

presentera våra svarsalternativ horisontellt för att göra det mer lättöverskådligt för 

respondenterna och motverka att enkäten blir för lång (Bryman & Bell, 2005). 

 

För att tydliggöra för respondenterna hur de skulle förhålla sig till frågorna i enkäten 

bifogades ett försättsblad (se Appendix 3) med instruktioner och information kring 

grundantaganden. När vi formulerat enkätens försättsblad har vi varit mycket 

noggranna med att det är i linje med god forskningsetik. Sida två i enkäten bestod av 

attributsbeskrivningarna (se tabell 5) för att göra respondenterna underförstådda med 

varje attributs innebörd. Respondenterna hade möjlighet att återvända till både 

försättsblad och attributsbeskrivningarna under tiden de besvarade enkäterna. Vi valde 

att göra så här eftersom att det annars hade blivit för mycket information för 

respondenterna att komma ihåg. Ordningen på frågorna i enkäten slumpades med hjälp 

av Qualtrics för att stärka reliabiliteten och motverka att svaren på vissa frågor blir 

slentrianmässiga till följd av att respondenterna blir trötta. Det beror på att en av de 

största nackdelarna med CA är att det kräver mycket fokus och energi från 

respondentens sida (Hair et al., 2006). Vi valde också att ha samma ingress till samtliga 

frågor: en tydlig och koncis beskrivning av vad respondenten skulle göra. Det 

reducerade risken för att missförstånd skulle uppstå. Ett utdrag av enkätfrågorna 

återfinns i Appendix 4. 
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Tabell 5: Illustration samt beskrivning av våra attribut och dess nivåer 

 

Attribut Nivå Beskrivning Stöd ur forskningslitteraturen 
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Potentiell avkastning 40-60% 
 
20-30% 

Avkastningspotentialen för investerat kapital på 
5-7 års sikt är 40-60% årligen 
Avkastningspotentialen för investerat kapital på 
5-7 års sikt är 20-30% årligen 
 

Hsu, et al. (2014), Isaksson (2006), MacMillan, 
et al. (1986), Muzyka, et al. (1996), Poindexter 
(1976)  

Tillväxtpotential internationellt Hög 
 
Låg 

Det finns en efterfrågan på produkten/tjänsten 
utanför Sveriges gränser 
Det finns ingen möjlighet att sälja 
produkten/tjänsten utanför Sverige 
 

Engel & Keilbach (2007), Hellmann & Puri 
(2002), Mason & Stark (2004), Metrick & 
Yasuda, 2010, Tyebjee & Bruno (1984) 

Tillgänglighet till finansiell 
information 

Hög 
 
Låg 

Tillgänglighet till 4-6 års finansiell information 
om företaget i fråga  
Mycket begränsad tillgänglighet till 0-1 års 
finansiell information  
 

Chan (1983), Cumming & MacIntosh (2003), 
Fiet (1995), Isaksson (2010), Sahlman (1990), 
Van Osnabrugge (2000)  

Risk/Osäkerhet Hög 
 
Låg 

Förväntad volatilitet i avkastningsprognoserna 
är hög 
Förväntad volatilitet i avkastningsprognoserna 
är låg  

Das, et al. (2003), Cumming, et al. (2005), 
Geronikolaou & Papachristou (2016), Lahr & 
Mina (2014), Ruhnka & Young (1991) 

 
Exit 

 
Initial Public Offering 
Industriell köpare 
Finansiell köpare 

 
Exit kommer ske genom börsnotering 
Exit kommer ske genom industriell försäljning 
Exit kommer ske genom försäljning till en annan 
riskkapitalist 

 
Cumming (2008), Cumming & MacIntosh 
(2003), Degeorge, et al. (2013), Giot & 
Schwienbacher (2007), Hochberg (2012), 
Nyman, et al. (2012) 
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3.4.3. Fas 3 – Pilotstudie samt färdigställande av enkät 
 

Eftersom det finns en risk att en undersöknings begreppsvaliditet blir bristande vid en 

CA (Hair et al., 2006; Shepherd et al., 2000) har en pilotstudie genomförts där sex 

personer deltagit. Två professorer, en universitetslektor, en student, en person med 

långvarig erfarenhet av finansiering och investeringar samt en person verksam inom VC-

branschen deltog i pilotstudien. Vidare är det vanligt förekommande inom 

forskningsfältet att undersökarna vid användandet av CA som undersökningsmetod 

genomför en pilotstudie innan huvudundersökningen (Choi & Shepherd, 2004; Franke et 

al., 2008; Wood, McKelvie & Haynie, 2014). Respondenterna kontaktades en vecka innan 

enkätutskicket och instruerades att kritiskt granska enkäten för att bedöma om det var 

något de tyckte föreföll konstigt samt om attributen och dess nivåer kändes relevanta 

givet studiens syfte. Efter att svar från samtliga involverade i pilotstudien erhållits 

bearbetade vi den återkoppling och de kommentarer vi fått från respondenterna. Det 

resulterade bland annat i att en attributnivå, exit genom en "Buyback", vilket innebär att 

avyttringen sker genom att VC-bolaget återsäljer bolaget entreprenörerna, byttes ut mot 

exit genom försäljning till finansiell köpare. Anledningen till att vi bytte ut attributnivån 

var att den är förknippad med något mycket negativt. Det beror på att återförsäljning till 

entreprenörerna kan uppfattas som att VC-bolaget inte uppnått någonting med 

investeringen, vilket i sin tur skulle påverka alla andra attribut på ett negativt sätt. 

Vidare adderades till försättsbladet antagandet att "världsekonomin är stabil och 

förväntas vara stabil framöver" så att tvivelaktigheter beträffande makro-faktorer inte 

skulle uppstå. Vi genomförde även ett mindre antal justeringar, exempelvis byttes ordet 

"manipuleras" i försättsbladet ut mot "justeras" och "förväntad avkastning" byttes ut 

mot "potentiell avkastning".    

 

3.4.4. Urval 
 

Urvalsprocessen i en enkätundersökning är viktigt eftersom det påverkar 

generaliserbarheten i resultaten (Bryman & Bell, 2005). I vår urvalsprocess har vi därför 

jobbat hårt för att uppnå ett så representativt urval som möjligt och därigenom erhålla 

generaliserbara resultat (ibid).      
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För att kunna genomföra vår studie behövde vi hitta ett sätt att nå ut till svenska 

riskkapitalister som klassificeras som VCs. Denscombe (2009) menar på att ett register 

är fördelaktigt att använda vid surveyundersökningar och vi har därför valt att utgå från 

två olika register i vår urvalsram: svenska riskkapitalföreningens (SVCA) samt 

Argentums. I SVCA:s register finns 33 stycken privata svenska VC-bolag listade samt nio 

stycken offentliga VC-bolag.  Vidare valde vi att ta hjälp av Argentums marknadsdatabas 

som listar alla företagstransaktioner i Norden, vilket hjälpte oss att identifiera svenska 

VC-bolag utanför SVCA:s register. De sökkriterier vi avgränsade oss till var "Sweden" 

samt "Venture". Det möjliggjorde att vi kunde utöka vår urvalsram från 42 till 55 VCs. 

Sedan tog vi fram e-postadresser till VCs genom att söka på VC-bolagens hemsidor. Vi 

hade som krav att personen skulle ha titeln "Investment Manager" alternativt vara 

partner av något slag för att minska risken för att personal som inte genomfört någon 

investering besvarar enkäten. Den här sökningen resulterade i att 60 stycken e-

postadresser till Investment Managers hittades som enkäten sedan skickades till, där en 

del av VC-bolagen endast hade E-postlådor på sina hemsidor. För att öka 

svarsfrekvensen valde vi att skicka ut ett påminnelsemail till de som inte hade svara på 

enkäten efter tre veckor, vilket också enligt Bryman och Bell (2005) är ett bra sätt att 

öka svarsfrekvensen. 

Vårt urval kan sägas utgöra ett slags bekvämlighetsurval eftersom vi tagit hjälp av två 

register och inte använt oss av någon slumpgenereringsmetod (Bryman & Bell, 2005). Vi 

anser dock att vårt urval ändå är tämligen heltäckande eftersom två olika register 

använts, där vi med hjälp av Argentums register genomsökt samtliga 

företagstransaktioner som svenska VC-bolag gjort sedan Argentum grundades 2001. 

Vidare begränsar vår populationsstorlek möjligheten att slumpa fram respondenter. 

Därmed anser vi att vår urvalsram är representativ för populationen vi ämnar 

undersöka, svenska VCs, och att möjlighet att dra generaliserbara slutsatser finns (ibid).  

 

Enkätintervjuer 

För att ytterligare öka studiens svarsfrekvens valde vi att erbjuda att träffa samtliga 

personer som vi skickat enkäten till. Eftersom vi är medvetna om att vår enkät var 

relativt omfattande var vår tankegång kring det här att visa vårt engagemang i studien 

och på så sätt öka svarsfrekvensen. Det resulterade i fem intervjumöten, två stycken i 
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Linköping samt tre stycken i Stockholm. Samtliga intervjupersoner valde att vara 

anonyma. Vi erbjöd intervjupersonerna att besvara enkäten pappersledes eller på 

medtagen laptop. Under intervjutillfällena försökte vi vara så objektiva som möjligt 

eftersom vi värdesätter lika villkor för alla respondenter. Vi förehöll oss till den 

information vi formulerat i det e-mail vi skickat i samband med enkätutskicken och 

erbjöd att besvara frågor som kunde uppkomma under tiden intervjupersonen 

besvarade enkäten. En ytterligare anledning till att vi valde att träffade några av våra 

respondenter var att om möjligt försöka samla in mer, och djupare, kunskap kring VC-

sektorn samt för att skapa oss en tydligare bild över svenska VCs investeringsprocess.  

 

Genomförande av analysmetoderna 
Vår insamlade empiri har analyserats med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Först 

transkriberade vi samtliga svar från enkätprogrammet Qualtrics till en Excelfil som 

exporterades till SPSS. För att kunna genomföra analysen i SPSS har vi använt oss av ett 

Syntax-kommmando6 eftersom CA inte finns som ett färdigt alternativ i 

statistikprogrammet. För att genomföra vår HMR använde vi kommandot "Analyse-

>Regression->Linear Regression" och matade sedan in vår beroende- och våra 

oberoende variabler. Kontrollvariablerna matades sedan in successivt, där den sista 

modellen innehöll samtliga kontrollvariabler. Durbin Watson-test, VIF-värden, 

korrelationsmatris (Pearsons) och Cook's Distance genomfördes också med hjälp av 

SPSS. Innan vi genomförde vår HMR var vi först tvungna att koda om exit-variabeln till 

tre olika dummyvariabler eftersom den innehöll tre nivåer. Det innebär således att exit-

variabeln delades upp i kategorierna IPO, industriell köpare samt finansiell köpare.      

                                                                                                                                                                                                

 

3.5. Forskningsetik 

 
Vid forskningsstudier är det ur ett etiskt perspektiv viktigt att ta ställning till vad som 

bör och inte bör genomföras för att uppnå undersökningens syfte (Bryman & Bell, 

2005). Det handlar mycket om att säkerställa att respondenterna inte på något sätt tar 

skada genom att vi som undersökare exempelvis inkräktar på deras privatliv, 

                                                           
6
 Mer information om hur Syntax fungerar finns under följande länk: 

https://www.umass.edu/statdata/software/handouts/SPSS%20Syntax.pdf 

https://www.umass.edu/statdata/software/handouts/SPSS%20Syntax.pdf
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undanhåller information kring studien för dem, ej respekterar deras samtycke till 

medverkan, eller på något annat sätt tillför dem skada (Diener & Crandall, 1978, 

refererat från Bryman & Bell, 2005). För att bibehålla en hög etisk kvalitet har vi därför 

valt att utgå från de etiska riktlinjer som nämns i Bryman och Bell (2005): 

 

 Informationskravet: att vi som undersökare informerar respondenterna om 

studiens syfte samt hur den är ämnad att genomföras. 

 Samtyckeskravet: att vi som undersökare informerar respondenterna om att 

deltagande i vår undersökning är helt frivilligt.  

 Konfidentialitets- och anonymitetskravet: att vi som undersökare säkerställer att 

all information kring respondenterna behandlas konfidentiellt samt att vi 

respekterar viljan för dem att vara anonyma i undersökningen. 

 Nyttjandekravet: att vi som undersökare endast använder uppgifter och 

information från respondenterna till att uppfylla undersökningens syfte. 

 Falska förespeglingar: att vi som undersökare säkerställer att informationen vi 

ger till respondenterna är riktig och allomfattande kring studien och dess syfte. 

 

För att efterfölja de etiska riktlinjerna informerade vi respondenterna i mailet vi 

skickade till dem (se Appendix 2) om undersökningens syfte samt hur den kommer att 

genomföras, att deras deltagande är helt frivilligt, och att all information kommer att 

behandlas konfidentiellt. Det medförde att informations-, samtyckes-, samt 

konfidentialitetskravet uppfylldes. Det gjorde också att vi undvek att sprida falska 

förespeglingar kring studien och dess syfte. Vidare skrev vi explicit i enkätens 

försättsblad (se Appendix 3) att vi respekterar viljan att vara anonym samt inkluderade 

en fråga om huruvida respondenten ville vara anonym eller inte i enkäten. Det bidrog till 

att anonymitetskravet uppfylldes. Slutligen har all insamlad data från respondenterna 

hanterats samt bearbetats i enlighet med nyttjandekravet genom vårt Qualtrics-konto, 

som endast vi undersökare har haft tillgång till, samt genom en Excel-fil på våra privata 

datorer. Vi anser därmed att vår undersöknings etiska kvalitet är god och följer de 

lämpliga riktlinjerna som förespråkas inom företagsekonomisk forskning.       
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3.6. Metodkritik 
 

Det finns i stort sett ingen metodteknik som är helt fri från mätfel (Gustavsson, 2003). 

För att bedöma hur stora mätfelen är i vår undersökning är det därför viktigt att vi 

bryter ner vår metod olika delar som vi sedan kritiskt bedömer. Ett vanligt sätt att göra 

det på är att bedöma en studies (1) reliabilitet, (2) replikerbarhet och (3) validitet 

(Bryman & Bell, 2005).  

 

3.6.1. Reliabilitet 
 

För att öka reliabiliteten i vår undersökning, det vill säga dess pålitlighet och 

följdriktighet (Bryman & Bell, 2005), har vi vidtagit en del åtgärder. Som nämnts i 

avsnittet om enkätens utformning har vi valt att slumpa ordningen på frågorna för att 

reducera den påverkan som kommer av att respondenterna blir trötta under 

besvarandet av enkäten. Vidare har vår omfattande litteraturstudie och genomgång av 

VC-bolags hemsidor medfört att objektiviteten, och därigenom tillförlitligheten, i 

studiens resultat är hög.  Det styrks även av att objektiviteten i kvantitativa studier 

överlag är hög (Bryman & Bell, 2005). Eftersom enkäten skapades med hjälp av 

programmet SPSS och Qualtrics har vi säkerställt att den är identisk för samtliga 

respondenter. Vi har även skickat ut samma instruktioner till samtliga respondenter via 

mail, där vi under våra enkätintervjuer försökt vara så objektiva som möjligt och 

restriktiva i utgivandet av information utöver det som stod i mailet vi skickade ut i 

samband med enkätutskicket. De här två åtgärderna torde sammantaget förbättra 

reliabiliteten i resultaten. Slutligen ska tilläggas att det alltid kommer att existera ett 

visst mått av subjektivitet i hur forskare tolkar sin omvärld och således studieresultat 

(ibid), vi kan dock med fog i de åtgärder vi beskriver här ovan hävda att subjektiviteten i 

vår undersökning har minimerats. Sammantaget anser vi därför att reliabiliteten i vår 

studie är god.    

    

3.6.2. Replikerbarhet 
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En undersöknings replikerbarhet, eller reproducerbarhet, är viktig eftersom 

tillförlitligheten i studiens resultat annars kan ifrågasättas (Bryman & Bell, 2005). Den 

här risken är i synnerhet påtaglig för kvantitativa studier inom samhällsvetenskapen i 

jämförelse med kvantitativa studier inom naturvetenskapen. Anledningen är att risken 

för forskarens subjektivitet ökar när en social verklighet ska tolkas än när den naturliga 

världen ska tolkas. För att underlätta för andra forskare att replikera vår studie har vi 

därför försökt vara så explicita i beskrivning och dokumentation av vår praktiska metod. 

Det har gjorts stegvis: från val av attribut till kodning av data, och därför är studiens 

replikerbarhet hög. Med andra ord är det förhoppningsvis lätt för en annan undersökare 

att genom att ta del av vår praktiska metod replikera vår studie (ibid).    

 

3.6.3. Validitet 
 

I en CA finns det tendenser till att begreppsvaliditeten (Hair et al., 2006), det vill säga 

huruvida våra oberoende variabler faktiskt mäter det vi vill mäta (Bryman & Bell, 2005), 

blir bristfällig. I vårt fall är frågan om de valda investeringskriterierna faktiskt mäter VCs 

investeringsbenägenhet. Som vi beskrivit i avsnittet om praktisk metod har 

urvalsprocessen av investeringskriterier valts systematiskt, där vi bland annat 

genomfört en pilotstudie. Vi anser därmed att risken för bristande begreppsvaliditet 

minimerats. Vidare är den interna validiteten: fastställandet av åt vilket håll kausaliteten 

mellan beroendevariabel och de oberoende variablerna går åt (Bryman & Bell, 2005), 

hög i en CA (Hair et al., 2006). Det beror bland annat på metodens likheter med en 

experimentell design. En studies externa validitet står i nära paritet till undersökningens 

urval och huruvida resultaten kan generaliseras över en population (Bryman & Bell, 

2005). Eftersom vårt urval är ett slags bekvämlighetsurval bidrar det till att 

generaliserbarheten i våra resultat kan ifrågasättas. Vi anser dock att vårt urval är 

tämligen heltäckande och att det, om urvalet ifrågasätts på grundval av bristfällig 

representativitet, inte går att dra några generella slutsatser om svenska VCs 

överhuvudtaget. Givet undersökningens tidsbegränsning anser vi därför att resultaten 

från vår undersökning kan uppnå generaliserbarhet. Den ekologiska validiteten mäter 

realismen i de erhållna resultaten (ibid). Vår studie bygger på hypotetiska 

investeringscase där vi eftersträvat så hög verklighetsförankring som möjligt, vilket 
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bland annat stärks av den genomsökning vi gjort i val av investeringskriterier samt vår 

pilotstudie. Vi anser därför att vi vidtagit relevanta åtgärder för att göra den ekologiska 

validiteten så hög som möjligt. 

  

3.7. Källdiskussion 
 

Vår primärdata har i största utsträckning insamlats genom enkäter skickade via e-post 

till respondenterna. Som nämnts tidigare i metodkapitlet har vi även genomfört 

enkätintervjuer. Under dessa enkätintervjuer finns det dels en risk för att vi påverkar 

våra respondenters svar, vars motverkande åtgärder diskuterats tidigare i 

metodkapitlet, samt en risk för att vi själva påverkats av vad respondenterna säger 

under intervjuerna. Det kan exempelvis handla om att deras åsikter påverkar hur vi 

analyserar våra resultat och sedermera de slutsatser vi kommer fram till. Vi inser 

givetvis att det är svårt att inte låta sig påverkas av en person som är expert på det 

området vi undersöker. Vi har dock försökt ha det här i åtanke i största möjliga 

utsträckning när vi analyserat vårt resultat och kommit fram till våra slutsatser. 

Berörande de externa källor vi tagit hjälp av för att samla in information för att skapa 

vår enkät finns det även här risk för att dessa källor inte är fullt ut oberoende. Svenska 

riskkapitallistföreningen, SVCA, vars hemsida vi använt för att hitta svenska VCs, är en 

intresseförening (SVCA, 2016). Det innebär att de VC-bolag som står listade på SVCAs 

hemsida har ett intresse i att främja sin egen verksamhet och således kan bistå med 

vinklad information på sina hemsidor. Vi utgår dock från att svenska VCs avsikt är att 

utge seriös och tillförlitlig information kring sina investeringskriterier på deras 

hemsidor. Samma problematik finns kring den europeiska riskkapitallistföreningen, 

EVCA. Den information vi hämtat från EVCAs hemsida är först och främst 

datasammanställningar som vi använt för att undersöka och beskriva VC-utvecklingen. 

Det här underlaget kan således vara vinklat på ett eller annat sätt av EVCA, vilket vi 

däremot inte fått någon indikation på att så skulle vara fallet. Vi har även tagit hjälp av 

Argentums marknadsdatabas över VC-transaktioner i Sverige. Den här informationen 

kan även den vara vinklad, exempelvis om Argentum valt att undanhålla vissa 

transaktioner. Det tycker vi dock känns otroligt eftersom Argentum är ett helägt 

dotterbolag till Norska statens handelsministerium (Argentum, 2016).  
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Det finns även en risk att de forskningsartiklar vi använt i vår studie presenterat vinklad 

information och data. Med tanke på att vi genomfört en rigorös process vid val av 

forskningsartiklar (se avsnitt 3.4.1.) torde kvalitén i dem vara hög och deras resultat 

objektivt presenterade. Vidare är samtliga forskningsartiklar "peer-reviewed" och har 

således genomgått en utförlig granskning innan de publicerats.    
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4. Resultat 
 

28 VCs besvarade enkäten, där fem av svaren insamlades genom enkätintervjuer. En av 

respondenterna hade inte inom de senaste fem åren genomfört en investering varför det 

slutgiltiga antalet svar blev 27. Således har totalt 702 datapunkter genererats. Det 

motsvarar en svarsfrekvens på 45 % vilket enligt Mangione (1995, sid. 60-61, refererat 

från Bryman & Bell, 2005) är lågt. Om vi däremot ställer det i relation till tidigare 

forsknings svarsfrekvenser inom VC-området är vårt bortfall relativt lågt. DeTienne, et 

al. (2008) hade en svarsfrekvens på 20,7 %, Choi och Shepherd (2004) hade en 

svarsfrekvens på 24 % och Wood, et al. (2014) hade en svarsfrekvens på 29,4 %. Därför 

anser vi att vår svarsfrekvens om 45 % är god givet den population vi undersöker och i 

relation till tidigare forskning.  

De senaste fem åren hade 18 (67 %) av respondenterna genomfört fler än sex 

investeringar, 2 (7 %) hade genomfört mellan fem och sex investeringar och 7 (26 %) av 

respondenterna hade genomfört mellan 3-4 investeringar. Vi känner därför att våra svar 

representerar ett urval av erfarna VCs med färska och goda kunskaper om 

investeringsprocessen. Vidare valde samtliga respondenter att vara anonyma och 13 (48 

%) ansåg att syndikering är ett krav vid en investering. Vidare blev den genomsnittliga 

poängen för det entreprenöriella/management-kriteriet fyra på en sex-gradig skala, 

vilket är högt samt i linje med de resultat en stor del av forskningslitteraturen kommit 

fram till (se exempelvis Franke et al., 2008; Hsu et al., 2014; Kaplan & Strömberg, 2000). 
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4.1.  Conjoint Analysis 

  

 

Figur 8: Varje investeringskriteriums relativa betydelse skapad med hjälp av Qualtrics och SPSS 

 

 

Tabell 6: Varje attributnivås nyttoestimat skapad med hjälp av SPSS 

   Nyttoestimering Standardfel 
Potentiell avkastning 40-60% 1,644 ,155 

 20-30% -1,644 ,155 
Tillväxtpotential 
internationellt 

Hög 2,708 ,155 

 Låg -2,708 ,155 
Tillgång till finansiell 

information 
Hög 1,429 ,155 

 Låg -1,429 ,155 
Risk/Osäkerhet Hög -1,506 ,155 

 Låg 1,506 ,155 
Exit Initial Public Offering -,068 ,206 

 Industriell köpare ,667 ,206 
 Finansiell köpare -,598 ,206 
  Konstant 8,203 ,178 
      Värde 
    Pearson’s korrelation ,984** 
    **p < 0,001   
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Tabell 7: Skillnader mellan VCs med investeringskrav och de utan syndikeringskrav. Tabellen är skapad med hjälp av data 
från SPSS 

 Totalt Syndikeringskrav Inget 
syndikeringskrav 

Potentiell 
avkastning 

20,8 % 28,8 % 15,2 % 

Tillväxtpotential 
internationellt 

34,2 % 44,2 % 26,7 % 

Tillgång till 
finansiell 
information 

18,0 % 11,1% 23,5 % 

Risk/Osäkerhet 19,0 % 10,3 % 25,8 % 
Exit 8,0 % 5,6 % 8,9 % 
Totalt 100 % 100 %  100 % 
n 702 338 364 

 

Resultatet från vår CA som genomfördes med hjälp av SPSS presenteras i figur 8 samt 

tabell 6 och 7. I tabell 6 under kolumnen benämnd "nyttoestimering" kan vi se att det 

attribut som får störst inverkan på investeringsbenägenheten, tillväxtpotential 

internationellt, i genomsnitt avviker med 2,708 poäng från medelvärdet av samtliga 

profilers rating. I figur 8 presenteras varje attributs relativa betydelse och vi kan där 

utläsa att tillväxtpotential internationellt förklarar 34,2 % av VCs investeringsbeslut. 

Attributen potentiell avkastning, tillgång till finansiell information samt risk/osäkerhet 

fick snarlik betydelse: 20,6 %, 18,0 % respektive 19,1 %. Exit blev det obestridligt minst 

betydelsefulla investeringskriteriet och kan endast förklara 8,1 % av 

investeringsbeslutet. Vi har även genomfört en analys för att se om det existerar några 

skillnader mellan de 13 respondenter som har syndikering som krav och de 14 

respondenter som inte har det (se tabell 7). Vi kan här se att de VCs som har ett 

syndikeringskrav, och således använder sig av en syndikeringsstrategi vid investeringar, 

har en väsentligt högre riskaptit och lägger mindre vikt vid tillgängligheten till finansiell 

information. Vidare har den här respondentgruppen ett klart högre avkastningskrav och 

kräver en större tillväxtpotential internationellt. Vårt genomförda Pearsons 

korrelationstest har ett värde på 0,984 (se tabell 6) och är signifikant (p<0,001). Således 

har vår modell en hög prediktionsförmåga, det vill säga att modellens skattade värden är 

starkt korrelerade mot de faktiskt observerade värdena.  
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4.2. Hierarkisk multipel regression 
 

 

Tabell 8: Resultat över HMR-regression utförd med hjälp av statistikprogrammet SPSS 

Resultatet från vår HMR (se tabell 8) är liknande de resultat vi erhöll från vår CA, det vill 

säga att investeringskriterierna rangordnas som (1) Tillväxtpotential internationellt 

(β=0,443, p<0,001), (2) Potentiell avkastning (β=0,262, p<0,001), (3) Risk/Osäkerhet (β=-

0,230, p<0,001), (4) Tillgång till finansiell information (β=0,203, p<0,001), och (5) Exit (ej 

signifikant). För att göra det lättare att jämföra attributen med varandra har vi valt att 

använda de standardiserade betakoefficienterna. Det fyra första 

investeringskriteriernas t-test visar på stark signifikans (p<0,001) samtidigt som de tre 

olika exit-variablerna ej visade på någon signifikans (p>0,1). Det innebär att potentiell 

avkastning inte är det mest betydelsefulla investeringskriteriet som formulerat i H1a, 

istället är tillväxtpotential internationellt det mest betydelsefulla investeringskriteriet, 

vilket går emot H1b. Vidare innebär det att tillgången till finansiell information inte är 

det investeringskriterium som är minst betydelsefullt som H2 utgick från och att 

 Steg 1  Steg 2  Steg 3  Steg 4  

  Std.Beta  Std.Beta  Std.Beta  Std.Beta  

Konstant      8,196**   7,321**   6,782**   8,359**  

Potentiell avkastning (H1a)        ,261**    ,261**     ,262**     ,262**  

Tillväxtpotential internationellt 
(H1b)  

     ,442**    ,443**     ,443**     ,443**  

Tillgång till finansiell 
information (H2)  

      ,203**     ,203**     ,203**     ,203**  

Risk/Osäkerhet (H3)      -,230**   -,230**    -,230**    -,230**  

IPO (H4)    ,028 ,029  ,029 ,029 

Industriell köpare (H4)   -,024 -,025 -,025 -,025 

Finansiell köpare (H4) -0,002 -,001 -,001 -0,02 

Investeringserfarenhet    ,046   ,053*    ,059*  

Syndikeringskrav       ,059*   ,046  

Entreprenörens betydelse        -,044  

R2  ,372  ,374  ,378  ,380  

ΔR2 - ,002** ,004** ,002** 

N 702 702 702 702 

*p < 0,1 **p < 0,001  
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risk/osäkerhet påverkar investeringsbenägenheten negativt, vilket stödjer H3. Slutligen 

är exit-attributet icke-signifikant varför bedömning av H4 ej är möjlig. Därmed förkastar 

vi H1a+b, H2 samt H4 och bekräftar H3.   

Vår HMR genomfördes i fyra olika steg och modellernas förklaringsgrad blev (R2): 0,372, 

0,372, 0,378, respektive 0,380, där en kontrollvariabel i taget adderades till modellen. 

Det här är lågt relativt den tidigare forskning som bedrivit liknande undersökningar. 

Exempelvis Choi och Shepherd (2004) hade en förklaringsgrad på 0,720, DeTienne, et al 

(2008) hade en förklaringsgrad på 0,738 och Wood, et al. (2014) hade en 

förklaringsgrad på 0,700. De här studierna har dock använt andra oberoende variabler 

än de som är inkluderade i vår undersökning, där deras fokus varit på management- och 

produktspecifika investeringskriterier. F-test har genomförts för samtliga av modellerna 

med hjälp av en variansanalys (ANOVA) och visar på att modellen som helhet är 

signifikant (p<0,001). Den fjärde och kompletta modellens F-test återfinns i appendix 5. 

En korrelationsmatris (se Appendix 6) har upprättats och kompletterats av ett VIF-test. 

Den starkaste korrelationen mellan de oberoende variablerna är uppmätt till 0,1, vilket 

vi anser är tämligen lågt. Vidare är det högsta VIF-värdet uppmätt till 1,272, vilket är 

under 2,5 och som sammantaget indikerar att multikolinjäriteten mellan våra 

oberoende variabler är låg. Det högsta uppmätta värdet på Cook's Distance är 0,018 

varför vi valt att inte exkludera någon mätpunkt ur vår empiri. Slutligen genomförde vi 

ett Durbin Watson-test för samtliga steg i modellen och det högsta uppmätta värdet blev 

1,722 och det lägsta blev 1,707. Det indikerar att det finns tendenser till svag positiv 

autokorrelation eftersom värdet är mindre än 2, dock inget vi som författare uppfattar 

som orostecken.  

 

4.3.  Resultatsammanfattning 
 

Sammanfattningsvis visar vårt resultat att de investeringskriterier som svenska VCs 

värderar högst är produkten eller tjänstens tillväxtpotential internationellt efterföljt av 

investeringens potentiella avkastning, risk/osäkerhet, tillgång till finansiell information 

och slutligen exit. H1a+b, H2 och H4 förkastas medan H3 bekräftas. Samtliga analyser 

har genomförts med hjälp av statistikprogrammet SPSS, där stödprogram varit Qualtrics 

och MS Excel. Båda analysmetoderna, CA samt HMR, håller god statistisk signifikans 
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(p<0,001) vilket prövats genom Pearsons korrelation och ett F-test. Samtliga oberoende 

variabler förutom exit är signifikanta (p<0,001) och det finns inga tecken på att kraftig 

multikolinjäritet existerar mellan de oberoende variablerna eller att det finns några 

extrempunkter som signifikant påverkar resultaten. Våra kontrollvariabler, antal 

genomförda investeringar de senaste fem åren, syndikeringskrav, samt betydelsen av 

entreprenörens eller managementteamets kompetens inom branschen, visar inte på 

några signifikanta skillnader i vår HMR-modell. Vidare visar vår HMR-modell på hög 

förklaringsgrad och sammantaget anser vi att våra resultat är av god trovärdighet.                 
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5. Analys 
 

Tabell 9: Illustration över undersökningens hypoteser samt om de kan bekräftas eller förkastas 

Hypotes Bekräftas/förkastas 

H1a Förkastas 

H1b Förkastas 

H2 Förkastas 

H3 Bekräftas 

H4 Förkastas 

 

I det här analysavsnittet presenteras och analyseras vårt resultat i en kronologisk följd, 

där det mest uppseendeväckande resultatet presenteras först och det minst 

uppseendeväckande resultatet presenteras sist.   

 

5.1. Exit 
 

Studiens resultat kring svenska VCs inställning till exit i allmänhet och de tre olika 

exitalternativen i synnerhet bör, baserat på forskningslitteraturen, ses som det mest 

överraskande resultatet i studien. Vår HMR indikerar att inget av exit-alternativen tycks 

påverka VCs investeringsbenägenhet nämnvärt och utgör således det enda kriteriet som 

saknar signifikans i resultatet. Genom att studera resultatet från studiens CA blir det 

tydligare hur liten betydelse exit har relativt de andra fyra investeringskriterierna, där 

endast 8,1 % av investeringsbeslutet kan förklaras med hjälp av exit. Hochberg (2012) 

kommer i sin studie fram till att en lyckad exit är av stor betydelse för VCs, samtidigt 

som bland annat Giot och Schwienbacher (2007) anser att avyttringen av portföljbolag 

är den viktigaste processen som VCs tar sig igenom.  Att studiens resultat skiljer sig från 

tidigare forskning och hypotesen (H4) kring kriteriet exit, och framförallt 

exitalternativet IPO, kan delvis bero på att det är en annan fas i investeringsprocessen 

som avhandlas i studien. Då investeringskriterier ämnar belysa hur VCs resonerar innan 

ett investeringsbeslut tas, kan det tänkas att andra studier som tittat på exit-processen 

istället fokuserar på betydelsen av exit vid själva avyttringstillfället (se exempelvis 

Cumming & MacIntosh, 2003; Hochberg, 2012). Något som däremot talar emot 
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resonemanget är Isakssons (2006) uttalande om att en exit måste beaktas under hela 

investeringsperioden och alltså även under själva screeningprocessen.          

När det överraskade resultatet kring exit ska analyseras ytterligare måste vi först och 

främst ha i åtanke att studien är utförd på den svenska VC-marknaden. Därmed har 

respondenternas svar utformats efter förutsättningarna som råder på den svenska 

marknaden. Svenska marknadsförhållanden kan skilja sig från internationella 

motsvarigheter där tidigare forskning bedrivits, som exempelvis den amerikanska.   

 

Cumming och MacIntosh (2003) menar att för att reducera risken för att asymmetrisk 

information försvårar en avyttring väljer VCs den köpare, och följaktligen det 

exitalternativ, som anses ha bäst kunskap kring portföljbolagets verksamhet och därför 

också betalar ett så korrekt pris som möjligt. Studiens resultat visar tydligt att svenska 

VCs inte tar någon större hänsyn till det här investeringskriteriet vid ett initialt 

investeringsbeslut. Däremot kan resultatet inte säga något om huruvida VCs resonerar 

kring det här i ett senare skede, exempelvis något år efter investeringen. Andra 

investeringskriterier överskuggar exit vilket helt sonika innebär att kriteriet i sig inte är 

av den vikt som vi tidigare förmodade. När svenska VCs avyttringar studeras mellan 

åren 2007-2014 framgår det att endast fem avyttringar genomförts genom en IPO 

(EVCA, 2015). Utifrån förutsättningen att IPO faktiskt utgör den exit som VCs föredrar 

(Cumming & MacIntosh, 2003) kan det tänkas att exitprocessen, där en IPO således är 

avlägsen för svenska VCs, blir mindre intressant vid ett initialt investeringsbeslut. Varför 

så få avyttringar sker genom IPO kan vidare belysas genom den likviditetsrisk (Nyberg 

et al., 2014) som innebär att en högavkastande exit är svår att genomföra (Cumming et 

al., 2005; Lerner & Schoar, 2005). Enligt Cochrane (2005) och Lahr och Mina (2014) kan 

en hög likviditetsrisk vara anledningen till att VCs väljer att investera i start-ups senare 

och mindre riskfyllda faser, vilket är fallet inom den svenska VC-sektorn (Tillväxtanalys, 

2015).     

Bryter vi avslutningsvis ned kriteriet exit i de tre olika exitalternativen IPO, industriell 

försäljning och försäljning till finansiell köpare kan vi se att de har olika betydelse på 

VCs investeringsbenägenhet. Eftersom kriteriets samtliga tre nivåer är icke-signifikanta 

väljer vi dock att undvika att dra närmare paralleller mellan resultatet, teoribildningar 

och den tidigare forskningen eftersom det inte finns något som styrker att de olika 
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exitalternativen påverkar den beroende variabel. Som en konsekvens av beslutet kan 

resultaten inte närmare analyseras. 

                                                                                                                                               

5.2. Tillväxtpotential internationellt 
 

Tyebjee och Bruno (1984) förde tidigt en diskussion kring hur VCs använde sig av 

kriterier för att hitta start-ups med karaktärsdraget tillväxtpotential. Att döma av vår 

studies resultat, där investeringskriteriet tillväxtpotential internationellt visat sig 

påverka VCs investeringsbeslut mer än alla andra kriterier, tycks det även idag vara 

högst relevant. Resultatet visar att tillväxtpotential internationellt har obestridligt mest 

inflytande på VCs investeringsbenägenhet. Resultatet är liknande Engels och Keilbachs 

(2007), det vill säga att start-ups som kan påvisa en god tillväxtpotential har lättare att 

tillskansa sig riskkapital. Vårt resultat bekräftar även indikationen som uppstod efter 

vår genomsökning av svenska VCs hemsidor, där ordet "Scalability" dök upp frekvent, 

att tillväxtpotential är ett viktigt attribut i en investeringsmöjlighet. Vidare innebär det 

att studiens andra hypotes (H1b), som antog att investeringskriteriet är det näst mest 

betydelsefulla, inte stämde. Det tycks däremot finnas en rad olika variabler som kan 

tänkas påverka kriteriets betydelse bland svenska VCs, vilket diskuteras nedan. 

Om resultatet tolkas utifrån finansiell riskteori (Damodaran, 2012) kan det verka 

anmärkningsvärt att kriteriet får det genomslag som det faktiskt uppvisar bland de VCs 

som medverkat i studien. Damodaran (2012) menar nämligen att det framförallt är 

avkastning och risk som utgör de attribut som en investerare tar i beaktande innan ett 

investeringsbeslut skall tas. Det skall då tas hänsyn till att en internationell 

tillväxtpotential för en start-up kan uppfattas som synonymt med avkastning för VCs i 

studien. Det kommer av hur hög och låg internationell tillväxtpotential definierats i 

studien, men också på grund av att en internationell tillväxt bör bidra till en bättre 

möjlighet till framtida avkastning på en större marknad. Den här potentialen kommer 

vid avyttringstillfället reflekteras i priset, det vill säga att VCs får en högre prislapp på 

sin investering och därigenom högre avkastning. I linje med det här antagandet fann 

Mason och Stark (2004) att VCs lägger störst vikt vid marknaden och potentialen en 

start-up har att växa på olika marknader när de analyserar start-ups affärsplaner.  
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Resultatet kan också kopplas till vad Hellmann och Puri (2002) fann i sin studie, att en 

produkts eller tjänsts tillväxtpotential är förknippat med nytänkande och att det leder 

till att det blir lättare för den här typen av start-ups att tillskansa sig riskkapital. Det 

beror på att riskkapitalisten ser det som en komparativ fördel genom att denne får ett 

försprång på marknaden (ibid). Resultatet ter sig heller inte lika anmärkningsvärt vid en 

närmare titt på vilka olika sektorer som svenska VCs väljer att placera sitt kapital inom. 

Drygt 75 % av totalt investerat kapital satsade svenska VCs inom högteknologiska 

sektorer mellan 2007-2014 (EVCA, 2015), vilket kan förklaras av att de är sektorer med 

den högsta tillväxtpotentialen (Hellmann & Puri, 2002; Metrick & Yasuda, 2010). 

Vidare är investeringskriteriet tillväxtpotential internationellt ett attribut som kan 

upplevas som riskreducerande vid en investering. En av de risker som en 

produkt/tjänsts internationella tillväxtpotential kan reducera är likviditetsrisken, en av 

de mest framträdande riskerna bland VCs (Lerner & Schoar, 2005; Ruhnka & Young, 

1991). Riskreduktionen beror på att portföljbolaget blir mer attraktivt för 

internationella investerare när de ser en större potential i produkten eller tjänsten. 

Således blir antalet potentiella köpare fler och därav reduceras likviditetsrisken. Vidare 

är likviditetsrisken avgörande för vilken avkastning som kommer att genereras eftersom 

antalet potentiella köpare avgör köpeskillingen på portföljbolaget, där fler potentiella 

köpare innebär högre köpeskillingen och vice versa (Cumming et al., 2005). Det avgör 

även vilken typ av exit som kan genomföras, och även högavkastande sådana som 

exempelvis en IPO (ibid). Sammantaget förmildrar alltså Tillväxtpotential internationellt 

den här risken och kan därför av respondenterna uppfattas som något positivt eftersom 

de påverkar vilken avkastning de får vid en exit.  

Informationsasymmetri mellan VCs och start-ups är ett välkänt problem VCs står inför i 

sina investeringar (Isaksson, 2010). Om VCs kan göra bedömningen att det finns en stor 

tillväxtpotential i produkten eller tjänsten de investerar i, både nationellt och 

internationellt, torde den negativa effekten som kommer av informationsgapet 

förmildras. Således är tillväxtpotential internationellt ett attribut i en 

investeringsmöjlighet vars mervärde överstiger de potentiella negativa konsekvenserna 

som kommer av det som i agentteorin kallas för informationsasymmetri (ibid). 

Följaktligen är investeringskriteriet mycket betydande för VCs.   
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5.3. Tillgänglighet till finansiell information 
 

Investeringskriteriet tillgänglighet till finansiell information ämnar mäta och värdera hur 

betydelsefullt VCs anser att en hög tillgänglighet till finansiell information är, där 

tillgänglighet till 4-6 års information motsvarar det bästa scenariot vid 

investeringsbeslutet. Investeringskriteriet är starkt förankrat i agentteori, där tidigare 

studier (se exempelvis Isaksson, 2010; Van Osnabrugge, 2000) beskriver 

informationsasymmetri som ett problemområde för VCs i sina investeringar. Studiens 

resultat visar att kriteriet har en signifikant positiv inverkan på svenska VCs 

investeringsbenägenhet. Det är dock det investeringskriterium som uppvisar näst minst 

påverkan av de som inkluderats i studien. Hypotesen (H2), som berör 

investeringskriteriet, löd att kriteriet påverkar investeringsbenägenheten mindre än de 

övriga fyra kriterierna. Vi finner således stöd för H2 i vårt resultat med undantag för exit 

som uppvisar en icke signifikant påverkan.  

Vår studie har tidigare belyst att det finns en avsaknad kring VC-forskning som berör 

finansiella investeringskriterier. Vidare har vår studie belyst det tydliga fokus VC-

forskare lägger på management- och produktrelaterade investeringskriterier (se 

exempelvis Frankes, et al. (2008) sammanställning av många års forskning). Det fokus 

som råder kan bidra till en viss subjektivitet i forskningen. Utvecklingen bland svenska 

VCs går dock mot att nästan allt VC som investeras i start-ups placeras i de 

verksamheter som befinner sig i någon av de senare faserna uppstart och expansion 

(Tillväxtanalys, 2014; Tillväxtanalys, 2015). Det i sin tur menar Sahlman (1990) 

reducerar den agentproblematik som existerar i form av informationsasymmetri mellan 

VCs och start-ups eftersom att det finns tillgång till mer finansiell information i en start-

up. Det är en av anledningarna till varför kriteriet tillgänglighet till finansiell information 

testas i studien och resultatet visar också att det är befogat eftersom det har en 

signifikant påverkan på VCs investeringsbenägenhet. Tittar vi också på kriteriets relativa 

betydelse gentemot de andra kriterierna, framtaget genom studiens CA, är det 

uppenbart att kriteriet knappt skiljer sig från potentiell avkastning och risk/osäkerhet. 

Hela 18 % av investeringsviljan i vår undersökning kan förklaras av tillgängligheten till 

finansiell information, vilket alltså är mycket närliggande kriterierna potentiell 
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avkastning och risk/osäkerhet, 20,6 % respektive 19,1 %. Det finns således en viss 

påverkan på investeringsbenägenheten, den här påverkan är dock är relativt blygsam.  

Till sist inkluderades också en kontrollvariabel i undersökningen för att undersöka 

effekten av respondentens investeringserfarenhet. Resultatet visade att många 

respondenter har en gedigen erfarenhet av VC-investeringar. Nofsinger (2012) har i sin 

studie inom riskteori kunnat se att erfarenhet hos en investerare kan medföra en allt för 

stor tillit till sin förmåga att hitta bra investeringar, vilket resulterar i att investeraren 

blir alldeles för självsäkra för att agera rationellt. I vårt fall skulle det kunna få en effekt 

att investeringskriteriet inte har någon nämnvärd påverkan på investeringsviljan. 

Resultatet pekar dock på att det har en effekt på investeringsbeslutet. Om vi dock 

bortser från exit-kriteriet, som enligt vår HMR är icke-signifikant, är tillgång till 

finansiell information det investeringskriterium som ger minst utslag i vårt resultat. Ur 

den här synvinkeln är Nofsingers (2012) teori applicerbar i vårt fall och det verkar 

således som det existerar en självsäkerhet och riskneutralitet hos våra respondenter. 

Faktumet styrks av att investeringskriteriet risk/osäkerhet, som diskuteras i ett 

kommande avsnitt, har snarlik inverkan på investeringsviljan, både enligt vår CA (18,0 

% vs. 19,1 %) och HMR (β=0,203, p<0,001 vs. β=-0,230, p<0,001).                      

                                                                                                                

5.4. Potentiell avkastning 
 

Investeringskriteriet potentiell avkastning har en signifikant positiv påverkan på 

investerares beslut och är, utifrån studiens resultat, det kriterium som har näst mest 

betydelse för svenska VCs vid ett investeringsbeslut. VCs anser alltså att investerat 

kapital i en start-up, som har en potential att avkasta 40-60 % per år under 5-7 års sikt, i 

hög grad påverkar hur attraktiv en investering upplevs. Att VCs beaktar avkastningen i 

sina investeringar är däremot föga förvånande, vilket exempelvis Mason och Stark 

(2004) och Hsu, et al. (2014) poängterar i sina studier, där författarna menar att syftet 

med de investeringar VCs gör i portföljbolag är att generera en god avkastning. Vidare 

menar de att VCs främsta uppgift är att leverera en så hög avkastning som möjligt till 

LPs, vilket de facto utgör grunden i hela VC-sektorn.  Det är också därför studiens 

hypotes (H1a) kring potentiell avkastning antar att investeringskriteriet är det mest 

betydelsefulla för VCs, vilket däremot inte kan bekräftas av studiens CA eller HMR.  
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Vidare har resultatet en nära koppling till vilka variabler Damodaran (2012) menar att 

investerare bedömer en investering med: förväntad avkastning och volatilitet. Han 

menar att det är utifrån en avvägning, en trade-off, mellan variablerna som avgör om en 

viss investering skall genomföras eller inte. Det är alltså avkastningen som motsvarar 

den belöning som Isaksson (2006) menar att VCs kan erhålla. Vidare kan den risk och 

osäkerhet som uppstår runt ett investeringsbeslut definieras som att investeringen inte 

kommer att avkasta enligt förväntningarna (Damodaran, 2012; Ruhnka & Young, 1991). 

Potentiell avkastning framstår således som ett avgörande kriterium för om investerare i 

allmänhet (ibid) och VCs i synnerhet (Mason & Stark, 2004) kommer att genomföra en 

investering, där det sistnämnda stödjer studiens resultat. Ytterligare stöd hittar vi 

Manigarts, et al. (1997)  studie kring investeringskriterier på den belgiska, brittiska och 

holländska VC-marknaden där det framkom att förväntad avkastning var ett av fler 

kriterier som VCs speciellt beaktade innan ett investeringsbeslut fattades. Det ska dock 

tas hänsyn till att det var andra länders VC-marknader som studerades.   

Vidare visar också studiens resultat att de VCs som uppgav att de har en uttalad 

syndikeringsstrategi (DeClercq & Dimov, 2010) värderar potentiell avkastning högre än 

de utan strategin. Syndikeringsstrategin har framförallt fått genomslag bland VCs då den 

syftar till att reducera och sprida risken vid en investering (Isaksson, 2006), vilket också 

framgår tydligt i studiens resultat. VCs med ett syndikeringskrav tycks nämligen 

uppfatta risken vid en investering som mindre betydelsefull och istället avkastningen 

som ett betydligt mer väsentligt kriterium. De VCs som inte hade en syndikeringsstrategi 

lägger avsevärt mycket mer vikt vid risken som omgärdar investeringsbeslutet och 

betydligt mindre vikt vid den potentiella avkastningen.  

Avslutningsvis kan en av anledningarna till att potentiell avkastning uppvisar en så pass 

betydande påverkan på svenska VCs investeringsbenägenheten vara att olika kriterier 

exkluderats i studien. Det gäller framförallt management- och produktrelaterade 

kriterier, som i Frankes, et al. (2008) sammanställning visat sig vara de viktigaste 

kriterierna bland VCs. Eftersom samma sammanställning också visar att potentiell 

avkastning är ett av de fem viktigaste kriterierna kommer det således få en mer 

framträdande roll i studiens resultat.  
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5.5. Risk/Osäkerhet 
 

Riskteori är ett omfattande område som ofta används inom VC-forskning, mycket 

beroende på att investeringar i nystartade företag involverar omfattande osäkerhet och 

risk (Ruhnka & Young, 1991; Damodaran, 2012). Det var därför viktigt för studien att 

inkludera kriteriet risk/osäkerhet och som också visade sig ha en signifikant negativ 

påverkan på VCs investeringsbenägenhet. Resultatet bekräftar således studiens hypotes 

(H3), att risk/osäkerhet är det enda investeringskriteriet som har en negativ påverkan 

på VCs investeringsbenägenhet. Resultatet bör inte anses vara förvånade men ändock 

högst intressant ur aspekten att VCs faktiskt anser att risk är något som i betydande 

omfattning hämmar deras investeringsbenägenhet.  

Ett intressant mönster och en möjlig förklaring till resultatet går delvis att hitta inom 

den tidigare forskningen, nämligen att VCs tar till allt fler riskreducerande åtgärder vid 

sina investeringsprocesser (se exempelvis Fredriksen, 1197; Isaksson, 2006; Norton & 

Tenenbaum, 1993). Det främsta exemplet på den här typen av åtgärder är de två 

strategierna fasinvesterings- och syndikeringsstrategin som mer eller mindre används i 

syfte att reducera risken vid en investering (Isaksson, 2006). Det förefaller sig därför 

rimligt att VCs associerar risk med något delvis negativt, vilket också studiens resultat 

bekräftar. Ett ytterligare exempel är det faktum att i princip alla svenska VCs väljer att 

investera i start-ups senare faser (Tillväxtanalys, 2014; Tillväxtanalys, 2015). Enligt 

Cochrane (2005) och Greene, et al. (2010) kan det valet förklaras av att investeringar i 

de senare faserna anses vara mindre riskfyllda vilket beror på en lägre grad av 

informationsasymmetri (Amit et al., 1998; Sahlman, 1990) och intern risk (Ruhnka & 

Young, 1991).  

Resultatet från studiens CA, där VCs med och utan syndikeringskrav har jämförts med 

varandra, visar också på att kriteriet risk/osäkerhet påverkar investeringsbenägenheten. 

Det råder dock en markant skillnad mellan grupperna när det kommer till hur de 

värderar kriteriet, vilket diskuterats i analysen kring potentiell avkastning. Resultatet 

ger också en indikation på att en syndikeringsstrategi hos VCs skapar en högre riskaptit, 

vilket enligt Damodaran (2012) skulle kunna tolkas som att investeringens negativa 

sida, den potentiella förlusten, är mindre då fler VC-bolag är involverade i investeringen 

och delar således på risken. Möjligheten att kunna dela på risken vid en investering är 
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också vad De Clercq och Dimov (2004) framhåller som en av de främsta anledningar till 

att VCs väljer att använda sig av syndikeringsstrategin.              
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6. Diskussion 
 

Den här undersökningens syfte har varit att öka förståelsen kring vilka finansiella 

investeringskriterier svenska VCs använder sig av för att utvärdera en 

investeringsmöjlighet i en start-up. Med hjälp av tidigare forskning, offentlig statistik 

och information svenska VC-bolag publicerat på sina hemsidor har vi kunnat utveckla 

ett ramverk som legat till grund för vår enkätundersökning och som sedermera hjälp oss 

uppfylla syftet. Vår empiri har sedan analyserats med en CA och HMR vars resultat visar 

att tillväxtpotential internationellt är det finansiella investeringskriteriet som påverkar 

svenska VCs investeringsbenägenhet överlägset mest.  

Vår undersöknings mest uppseendeväckande resultat är att investeringskriteriet exit 

inte signifikant påverkar svenska VCs investeringsbenägenhet. Det går emot mycket av 

den tidigare VC-forskningen som förespråkar att det är exit, och vilken typ av exit, som 

är helt avgörande för lönsamheten VCs får i sin investering.  Som diskuterats i 

analyskapitlet finns det flera potentiella orsaker till det. En förklaring har att göra med 

att den tidigare forskningen menar att det specifikt är exit genom IPO som är det VCs i 

allmänhet strävar efter i alla sina portföljbolag. Det kan härledas till den höga avkastning 

som exit-alternativet vanligtvis inbringar. IPOs är dock något som är tämligen sällsynt 

på den svenska marknaden, vilket styrks av EVCAs statistik mellan 2007-2014 där 

endast fem avyttringar av VC-bolags portföljbolag skedde genom IPOs. Vi kan här se en 

utmaning för den svenska ekonomin i att attrahera utländska VCs att investera i svenska 

start-ups eftersom de traditionellt högst avkastande exit-alternativet är svårt att 

genomföra i praktiken. Det går givetvis att genomföra en IPO på en annan marknad än 

den svenska, men det är troligtvis också svårt att praktisera. Vidare, om ett VC-bolag 

väljer att genomföra en IPO på en utländsk marknad med ett av sina svenska 

portföljbolag, är det något som kan vara missgynnsamt för svensk ekonomi. Vi menar 

här att ett annat land får ta del av den ekonomiska stimulans en IPO kan inbringa istället 

för Sverige, där bolaget i fråga har sin härkomst. Alternativet för VCs blir istället att 

förlita sig på att någon industriell- eller finansiell köpare är villig att förvärva 

portföljbolaget när det är dags för avyttring. Det torde medföra en sämre likviditet och 

således högre likviditetsrisk på den svenska marknaden, där högre likviditetsrisk oftast 

innebär en lägre prislapp och således sämre lönsamhet på investerat kapital. Vidare 
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anser vi som författare att anledningen till att IPO är så pass sällsynt i Sverige är 

rådande regelverks- och skattelagstiftning. Någon längre diskussion kring de här 

områdena står dock utanför studiens syfte och omfattning.  

Resultatet av vår undersökning utmanar även andra områden av den tidigare 

forskningen, bland annat att det är produktens eller tjänstens potentiella avkastning som 

är det viktigaste finansiella investeringskriteriet. Vårt resultat pekar snarare på att det 

är produktens eller tjänstens tillväxtpotential internationellt som är det viktigaste 

finansiella investeringskriteriet. En möjlig anledning till att investeringskriteriet 

potentiell avkastning inte blev det mest betydelsefulla i resultatet är att den högre 

attributnivån: 40-60% årlig avkastning, som vi hämtat från Isaksson (2006), kan 

uppfattats som lågt av svenska VCs. Det kan även vara så att svenska VCs uttrycker 

avkastning på olika sätt, även om vi anser att de flesta bör uttrycka sig på vårt valda sett 

eftersom vi baserat det på forskningslitteraturen. En medförande effekt av att olika 

uttryck används skulle i sådant fall leda till att respondenterna tycker att attributnivån 

känns främmande och det blir svårare för dem att ta ställning till investeringskriteriet. 

Det kan även existera stora preferensskillnader i vårt urval gällande vilken av ett start-

ups olika faser de föredrar att investera i. Därav kan vissa av respondenterna uppfattat 

att tillväxtpotential internationellt är det enda alternativ som kan inbringa en avkastning 

som är i linje med deras avkastningskrav. En ytterligare anledning till att 

investeringskriteriet fått störst utslag i vår studie är troligtvis att framgångsrika svenska 

start-ups, som exempelvis Spotify och Klarna, nått framgångar på den internationella 

marknaden. Det resulterar i att respondenterna associerar investeringskriteriet med 

något kraftigt positivt varför dess inverkan på investeringsbenägenheten blir stor.   

Sammantaget väcker våra erhållna resultat som beskrivs i de två föregående 

paragraferna frågan om det existerar en kausalitet mellan dem. Anledningen till att 

svenska VCs kräver att produkten eller tjänsten har en stor internationell 

tillväxtpotential kan de facto bero på den likviditetsrisk som finns på den svenska 

marknaden. Den här risken medför således att svenska VCs tillämpar en riskpremie i sitt 

investeringsval. Resonemanget är liknande de Lerner och Schoar (2005) förespråkar, 

det vill säga att en viktig anledning till att VCs tillämpar höga avkastningskrav är att det 

alltid finns en likviditetsrisk i VCs investeringar. Resonemanget kan således bistå med en 

förklaring till de skiljaktigheter som  finns mellan den svenska marknaden och dess 
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omvärld. Vidare är en produkts eller tjänsts tillväxtpotential ett finansiellt 

investeringskriterium i den bemärkelse att det inbringar större intäkter, vilket i 

framtiden borgar för en högre avkastning. Det är dock ett investeringskriterium som 

också kan uppfattas som produkt- eller tjänsterelaterat. Ur den här synvinkeln är 

investeringskriteriets framträdande mycket logiskt, för att återigen hänvisa till Frankes, 

et al. (2008) sammanställning av VCs investeringskriterier där det framgår att det är de 

produktrelaterade kriterierna som dominerar bland VCs. Även det går att knyta an till 

den likviditetsrisk som tycks råda på den svenska VC-marknaden: är det problematisk 

att avyttra portföljbolaget är produktens eller tjänstens originalitet och 

framgångspotential av största vikt.  

Vid formuleringen av H2 ställde vi oss själva frågan om tillgänglighet till mer 

information förändrar VCs preferenser inför en investering, eller om exempelvis det 

omfattande kontrakten som skrivs innan en investering genomförs skapar en viss 

barriär mot ny information. Studiens resultat kan inte besvara frågan fullt ut, men visar 

att den finansiella informationen har en positiv påverkan på svenska VCs 

investeringsbenägenhet. Den främsta anledningen till det torde vara den ofta 

omfattande informationsasymmetri som råder mellan VCs och start-ups. Framförallt kan 

det negativa urvalet (adverse selection) begränsas med mer tillgänglig information, 

vilket är gynnsamt för hela VC-landskapet eftersom det kan ses som riskreducerande. 

Den här ökningen av tillgänglig information kring start-ups medför att incitamenten för 

företagets ledning att bedriva ett moraliskt vågspel (moral hazard) minskar. Den 

positiva inverkan investeringskriteriet har på investeringsbenägenhet är dock svag i 

jämförelse med exempelvis produktens eller tjänsten tillväxtpotential internationellt. 

Den rigorösa kontrollmekanism som VCs utvecklat för att reducera problem relaterade 

till informationsasymmetri, som vidare beskrivs i Kaplans och Strömbergs (2001) 

studie, kan bistå med en potentiell förklaring på det.  Med en välutvecklad screening-

process, finansiella kontrakt samt övervakning och rådgivning efter att investeringen är 

genomförd menar vi här att VCs anser att de utvecklat en så pass vattentät 

kontrollmekanism att risker förknippade med informationsasymmetri har minimerats. 

En medförd effekt av det är att VCs i allmänhet, och då även svenska VCs, anser att 

mervärdet av mer tillgänglig finansiell information är lågt. Resonemanget går emot vad 

Kaplan och Strömberg (2001) förespråkar, det vill säga att VCs bör lägga ner mer tid på 

sin informationsinsamling innan de genomför sina investeringar. Vidare ser vi att det 
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kan uppstå problem för svenska VCs om de sätter för stor tillit att kontrollmekanismen 

fungerar effektivt. Långsiktigt kan en konsekvens av det här bli att kontrollmekanismen 

blir utdaterad eller ineffektiv och således bidrar till att informationsasymmetri blir ett 

mer överhängande problem för svenska VCs. Risken blir tydligare om vi har i åtanke att 

investeringar i onoterade bolag överlag karaktäriseras av bristfällig information och 

därmed osäkerhet. Det är därför viktigt att svenska VCs fortsätter att arbeta med 

åtgärder för att reducera informationsasymmetri mellan dem och sina potentiella 

portföljbolag, även om det i dagsläget finns en välutvecklad kontrollmekanism för att 

hantera den här problematiken.  

Diskussionen som förts i kapitlet belyser en del av den problematik som uppstår när en 

studie liknande den här genomförs. Utifrån undersökningens realistiska perspektiv är 

det därför viktigt att vi objektivt bedömer och diskuterar de resultat vi kommit fram till. 

En central fråga som vi författare kommit att tänka på är om vi kan dra generaliserbara 

slutsatser beträffande svenska VCs investeringspreferenser. Vi åsyftar här till att det 

existerar olika läger inom populationen, sett till bland annat investeringsstrategi som 

exempelvis syndikering. En konsekvens av det här kan vara att det finns en stor varians 

sett till investeringspreferenser inom populationen. Vidare blir det problematiskt när en 

undersökning baserad på slutna frågor genomförs eftersom referensramen för vissa 

respondenter kanske inte känns realistisk. Som tidigare nämnts i kapitlet kan en årlig 

avkastning på 40-60 % upplevas som lågt för vissa VCs, exempelvis de som tillämpar en 

fasinvesterings-strategi fokuserad på investeringar i yngre, mer riskfyllda, start-ups. 

Vidare är majoriteten av VC-forskningen genomförd på den amerikanska marknaden, 

vilket kan härledas till att det är den överlägset största. Det medför att de här forskarna 

erhållit resultat från VCs som arbetar under andra förutsättningar än VCs på den 

svenska marknaden och således att deras ramverk, som vår studie delvis bygger på, inte 

är skräddarsytt för vår undersökningsmarknad. Därav är skiljaktigheterna mellan våra 

resultat och den tidigare forskningen spännande eftersom de belyser att det existerar 

skillnader mellan den svenska marknaden och omvärlden, och då i synnerhet den 

amerikanska marknaden. Det är också de här avvikelserna och olikheter från den 

tidigare forskningen som markerar vår studies bidrag till den akademiska världen och 

den befintliga forskningen kring VCs i allmänhet och den svenska VC-marknaden i 

synnerhet. De delvis nya resultaten kring investeringskriterier i kombination med att 

vårt val av forskningsmetod, CA tillsammans med HMR, aldrig har applicerats på 
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svenska VCs tidigare, bidrar till att den kunskapslucka som tycks existera kring 

finansiella investeringskriterier förhoppningsvis har blivit mindre. En annan sida av 

studiens slutgiltiga bidrag anknyter mer till den praktiska världen och vad det kan bidra 

med till den kraftigt växande företagskategori som är start-ups. Med tanke på att 

lejonparten av tidigare forskning studerat management- och produktrelaterade kriterier 

kan vår studie tänkas bidra med nya insikter i hur VCs resonerar kring de finansiella 

kriterierna vid ett investeringsbeslut. Det kan i sin tur underlätta för start-ups att söka 

finansiering och kapital från svenska VC-bolag.  

 

6.1. Avslutning 

 

 Vilka finansiella investeringskriterier påverkar svenska VCs investeringsbenägenhet 

mest och hur rangordnas kriterierna? 

 Påverkar informationsasymmetri mellan svenska VCs och start-ups entreprenörer 

den här investeringsbenägenheten? 

 

Med hjälp av studiens resultat kan vi besvara våra forskningsfrågor som vi formulerat i 

den inledande delen av den här studien. Vårt resultat indikerar att de viktigaste 

finansiella investeringskriterierna svenska VCs tillämpar är: (1) tillväxtpotential 

internationellt, (2) potentiell avkastning, (3) tillgång till finansiell information, (4) 

risk/osäkerhet och (5) exit, där siffrorna indikerar investeringskriteriernas rangordning. 

Vidare visar vårt resultat att tillgång till finansiell information, och därigenom 

informationsasymmetri, påverkar svenska VCs investeringsbenägenhet. Vissa delar av 

resultaten uppfattas av oss författare som uppseendeväckande, exempelvis exit-

kriteriets icke-signifikanta påverkan på investeringsbenägenheten, vilket går emot 

mycket av det befintliga forskningsfältet. Med utgångspunkt ur studiens realistiska 

perspektiv ser vi författare att våra resultat belyser en del potentiella problemområden 

på den svenska VC-marknaden, som i sin tur innebär att den står inför en del 

utmaningar. Det är därför viktigt att vidare forskning kring den svenska VC-marknaden 

och dess investeringsprocess genomförs.  
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Vidare har vi författare efter att undersökningen genomförts och resultatet erhållits 

reflekterat över vårt metodval. Det vi främst kommit att tänka på är att det är svårt att 

välja attributnivåer som känns relevanta och realistiska för samtliga respondenter. Det 

är även något som de påpekat under våra enkätintervjuer. En ytterligare aspekt vi 

reflekterat över är det faktum att entreprenörens/managementteamets kompetens fick 

en hög genomsnittspoäng i vår undersökning. De respondenter som angivit att det här 

investeringskriteriet är det viktigaste av alla i en investering kan få problem med att ta 

ställning till vår enkät. Det kommer av att de inte är vana att arbeta med finansiella 

investeringskriterier i lika stor utsträckning som övriga respondenter. Det kan få en 

påverkan på våra resultat, men hur det påverkar resultaten ska vi dock låta vara osagt 

eftersom vi inte analyserat det. Vi anser dock att vårt val av kvantitativ metod varit 

befogat eftersom kunskapsläget kring VCs investeringskriterier överlag, med 

utgångspunkt från ett mer globalt perspektiv, är god.  

Vår slutsats blir därför att de finansiella investeringskriterier som inkluderats i vår 

studie som attribut rangordnats med tillförlitlighet. Vidare blir vår slutsats att det är 

viktigt att inse att finansiella investeringskriterier överlag inte nödvändigtvis är de mest 

betydelsefulla för svenska VCs. Det står dock klart att de har en inverkan på svenska VCs 

investeringsbenägenhet och att det därför, i kombination med att de oss veterligen inte 

är något som undersökts tidigare på den svenska marknaden, är nödvändigt att mer 

forskning inom området genomförs.  

 

6.2. Förslag till fortsatt forskning 
 

Ett första förslag till framtida forskning från oss författare är att mer djupgående 

undersöka skillnaden mellan de två olika läger som tycks finnas bland svenska VCs: de 

med syndikeringskrav och de utan syndikeringskrav. Vi anser att det hade varit 

intressant att explorativt undersöka hur de två grupperna resonerar vid val av 

investeringar eftersom våra resultat indikerar att det existerar stora skillnader 

grupperna emellan.  Ett andra förslag till fortsatt forskning och som knyter an till det 

tidigare förslaget är att undersöka och kartlägga hur svenska VCs utnyttjar olika typer 

av investeringsstrategier, exempelvis fasinvesterings-strategier. Eftersom forskningen 

pekar på att VCs idag i större utsträckning väljer att investera i start-ups som befinner 
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sig i någon av de senare faserna av sina livscykler, är det intressant att utröna vilka 

effekter det får på det svenska VC-landskapet. Vidare anser vi att de här studierna hade 

kunnat bidra till att forskare kan undersöka om det finns olika typer av 

investeringsstilar inom svenska VCs, det vill säga om det finns olika kluster som skiljer 

sig åt och kan kategoriseras beroende på fler parametrar än endast syndikerings- och 

fasinvesteringsstrategi. Ett tredje förslag till fortsatt forskning är att genomföra en 

longitudinell studie av investeringsprocessen hos svenska VCs, exempelvis genom att 

studera ett VC-bolags agerande under en faktisk investering. Vi inser att den här typen 

av undersökning är svår att genomföra i praktiken eftersom det blir problematiskt att få 

godkännande av svenska VCs att en extern part granskar deras investeringsprocess. Om 

en sådan studie genomförs hade dock mycket intressant empiri kunna genereras som 

kan inbringa en djupare förståelse kring hur svenska VCs resonerar och därmed ligga till 

grund för framtida, mer kvantitativt inriktad, forskning kring deras investeringsprocess.    
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Appendix 1 - Trade off-matris 
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Figur 9: Exempel på en trade off-matris skapad av författarna Källa: Hair, et al., 2006 

 

Appendix 2 - Email till respondenter 
 

"Hej, 

Jag heter Jonathan och skriver tillsammans med min uppsatskamrat, Philip, 

examensarbete inom Venture Capital/Riskkapital vid Linköpings universitet. Vi 

genomför en enkätstudie bestående av 30 frågor som vi vore oerhört tacksamma för om 

ni kunde ta er tid att besvara. Vi förstår att ni får många förfrågningar från studenter 

men vi ber er ändå besvara enkäten, den tar inte mer än 10-15 minuter att besvara. 

Studiens syfte är att undersöka vilka investeringskriterier som är mest betydelsefulla 

hos svenska Venture Capitalister/Riskkapitalister. All information hanteras 

konfidentiellt och vi respekterar viljan att vara anonym.   

Länk till enkäten: 

https://qtrial2016q1az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_3xdsK9ZXv8kQUM5 

Vi tillhandahåller er gärna uppsatsen när den är klar i början på juni. Tveka inte på att 

höra av er till någon av oss om ni har några frågor kring enkäten." 

 

Appendix 3 - Försättsblad till enkät 
 

"Du kommer i enkäten få besvara 30 olika frågor varav 26 är hypotetiska 

investeringscase. Varje investeringscase kommer bestå av fem stycken olika attribut och 

de kommer att varieras. Din uppgift är att, utifrån den tillgängliga informationen, ange 



   
 

   
 

på en 21-gradig skala hur sannolikt det är att du kommer att genomföra investeringen 

(0 = högst osannolikt, 20 = mycket sannolikt). 

Studiens syfte är att undersöka vilka investeringskriterier svenska Venture Capitalister 

använder sig av i sina investeringar. Deltagande i studien är helt frivilligt och vi hanterar 

all information konfidentiellt samt respekterar viljan att vara anonym. 

Grundantaganden/Övriga instruktioner: 

- Vi ber dig bedöma varje investeringscase separat och oberoende av vad du svarat i de 

tidigare frågorna 

- Produkten/tjänsten/affärsidén är samma i alla investeringscase 

- Övriga attribut, förutom de som tas upp i investeringscaset, är likadana och konstanta 

- Världsekonomin är stabil och förutspås ligga på en stabil nivå kommande år 

Vi vill även passa på att tacka för din medverkan i studien, det uppskattas verkligen! 

Vi ber er vänligen läsa igenom attributbeskrivningen på nästa sida innan ni börja 

besvara enkäten, vilken ni återvända till när helst under besvarandet av enkäten genom 

att klicka på "bakåt"-knappen. 

Lycka till!" 

 

Appendix 4 – Enkätfrågor 
 

Fråga 1  

Önskar du vara anonym? 

Ja Nej 

  

 

Fråga 2 

Hur många investeringar har du varit delaktig i de senaste fem åren? 

0 1-2 3-4 5-6 >6 

     

 

 

 



   
 

   
 

Fråga 3 

Är möjlighet till syndikering ett krav för dig vid en investering? 

Ja Nej 

  

 

Fråga 4 

Hur viktig är entreprenörens/management-teamets kompetens inom branschen? 

Inte alls viktigt 1 2 3 4 
Det viktigaste 

investeringskriteriet 

      

 

Fråga 5 

Du ska genomföra en investering i ett företag inom en hypotetisk bransch. Världsekonomin antas vara stabilt och 
förutspås fortsätta ligga på en stabil nivå kommande år. Baserat på informationen nedan, hur sannolikt är det att du 
kommer att genomföra investeringen? 
  

Förväntad Avkastning 
Tillväxtpotential 
Internationellt 

Tillgång till finansiell 
data 

Risk/Osäkerhet Exit 

40-60% Låg Låg Hög Industriell försäljning 

  
Högst 

osannolikt 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Mycket 

sannolikt 

                    

 

Fråga 6 

Du ska genomföra en investering i ett företag inom en hypotetisk bransch. Världsekonomin antas vara stabil och 
förutspås fortsätta ligga på en stabil nivå kommande år. Baserat på informationen nedan, hur sannolikt är det att du 
kommer att genomföra investeringen? 
  
  

Förväntad Avkastning 
Tillväxtpotential 
Internationellt 

Tillgång till finansiell 
data 

Risk/Osäkerhet Exit 

40-60% Hög Låg Hög Industriell försäljning 

 

Högst 
osannolikt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Mycket 
sannolikt 

                     

 

Fråga 7 

Du ska genomföra en investering i ett företag inom en hypotetisk bransch. Världsekonomin antas vara stabil och 
förutspås fortsätta ligga på en stabil nivå kommande år. Baserat på informationen nedan, hur sannolikt är det att du 
kommer att genomföra investeringen? 
 
  

Förväntad Avkastning 
Tillväxtpotential 
Internationellt 

Tillgång till finansiell 
data 

Risk/Osäkerhet Exit 

40-60% Låg Låg Låg Initial Public Offering 

 

Högst 
osannolikt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Mycket 
sannolikt 

                     

 



   
 

   
 

 

Fråga 8 

Du ska genomföra en investering i ett företag inom en hypotetisk bransch. Världsekonomin antas vara stabil och 
förutspås fortsätta ligga på en stabil nivå kommande år. Baserat på informationen nedan, hur sannolikt är det att du 
kommer att genomföra investeringen? 
  

Förväntad Avkastning 
Tillväxtpotential 
Internationellt 

Tillgång till finansiell 
data 

Risk/Osäkerhet Exit 

40-60% Hög Hög Hög Industriell försäljning 

 

Högst 
osannolikt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Mycket 
sannolikt 

                     

 

Fråga 9 

Du ska genomföra en investering i ett företag inom en hypotetisk bransch. Världsekonomin antas vara stabil och 
förutspås fortsätta ligga på en stabil nivå kommande år. Baserat på informationen nedan, hur sannolikt är det att du 
kommer att genomföra investeringen? 
  

Förväntad Avkastning 
Tillväxtpotential 
Internationellt 

Tillgång till finansiell 
data 

Risk/Osäkerhet Exit 

20-30% Låg Hög Hög Initial Public Offering 

 

Högst 
osannolikt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Mycket 
sannolikt 

                     

 

 

 

Appendix 5 – ANOVA 
 

 

Tabell 10: ANOVA-tabell skapad med hjälp av SPSS 

Anova 

  Sum of Squares df Mean Square F 
          

Regression 8692,9 9 965,8 47,1** 
Residual 14208,8 692 20,5   

Total 22901,8 701     

**p<0,001         
 

  



   
 

   
 

Appendix 6 - Korrelationsmatris 
 

Tabell 11: Korrelationsmatris skapad av författarna med hjälp av statistikprogrammet SPSS 

 

 

 

  
 

 

Korrelationsmatris (Pearson’s) 
 

Data Investeringar Syndikering Entreprenör 
Potentiell 

avkastning 
Tillväxtpotential 

internationellt 

Tillgång till 

finansiell 

information Risk/Osäkerhet IPO Industriell köpare Finansiell köpare 
Data            

Investeringar ,045           
Syndikering ,051 -,121          

Entreprenörens 
betydelse 

-,042 ,156 -,307         

Potentiell 
avkastning ,240 -,002 -,002 ,009        

Tillväxtpotential 
internationellt 

,456 -,002 -,002 ,009 -,013       

Tillgång till 
finansiell 

information 
,246 ,000 ,000 ,000 -,009 ,074      

Risk/Osäkerhet -,239 ,000 ,000 ,000 ,034 -,023 -,025     
IPO ,078 ,000 ,000 ,000 -,035 ,063 ,061 -,077    

Industriell 
köpare 

-,046 ,000 ,000 ,000 ,100 ,047 -,116 ,040 -,527   

Finansiell 
köpare 

-,036 ,000 ,000 ,000 -,063 -,114 ,051 ,040 -,527 -,444  

 



   
 

   
 

Appendix 7 – Webbadresser till VC-bolag 
 

Ackra Invest - www.ackrainvest.se, hämtad 2016-03-26 

Alder - www.alder.se, hämtad 2016-03-26 

Alfén & didriksson - www.alfvendidrikson.com, hämtad 2016-03-26 

Almi Invest - www.almi.se/Almi-Invest/, hämtad 2016-03-26  

Backstage AB - www.backstage.se, hämtad 2016-03-26  

Centrecourt - www.centrecourt.se, hämtad 2016-03-26  

Chalmer Invest - www.chalmersventures.com, hämtad 2016-03-26 

Eequity, www.eequity.se, hämtad 2016-03-26 

Fouriertransform, www.fouriertransform.se, hämtad 2016-03-26  

Första entreprenörsfonden, www.fefonden.se, hämtad 2016-03-26  

GLD Invest AB, www.gldinvest.com, hämtad 2016-03-26 

Graviton, www.graviton.se, hämtad 2016-03-26  

HealthCap AB, www.healthcap.eu, hämtad 2016-03-26    

IKEA Green Tech, www.ikea.greentechab.com, hämtad 2016-03-26   

Inlandsinnovation, www.inlandsinnovation.se, hämtad 2016-03-26  

Innovationskapital, www.innkap.se, hämtad 2016-03-26  

Karnell, www.karnell.se, hämtad 2016-03-26  

Litorina, www.litorina.se, hämtad 2016-03-26  

Monterro, www.monterro.se, hämtad 2016-03-26  

Rite Ventures, www.riteventures.com, hämtad 2016-03-26   

Northzone, www.northzone.com, hämtad 2016-03-26   

Novax, www.novax.se, hämtad 2016-03-26   

PartnerInvest Norr, www.partnerinvestnorr.se, hämtad 2016-03-26 

Priveq, www.priveq.se, hämtad 2016-03-26  

Schibsted growth, www.schibstedgrowth.com, hämtad 2016-03-26 

Scope, www.scope.se, hämtad 2016-03-26  

SEB Venture Capital, www.sebgroup.com/large-corporates-and-institutions/our-

services/seb-venture-capital, hämtad 2016-03-26 

Servisen, www.servisen.se, hämtad 2016-03-26   
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http://www.partnerinvestnorr.se/
http://www.priveq.se/
http://www.schibstedgrowth.com/
http://www.scope.se/
http://www.sebgroup.com/large-corporates-and-institutions/our-services/seb-venture-capital
http://www.sebgroup.com/large-corporates-and-institutions/our-services/seb-venture-capital
http://www.servisen.se/
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