
EXAMENSARBETE

VENTURE CAPITAL-FÖRETAGS
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID INVESTERING

OCH STYRNING AV PORTFÖLJBOLAG
En fallstudie av två venture capital-företag

2002:019 SHU

Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar

EKONOMPROGRAMMET • C-NIVÅ

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Ekonomistyrning

2002:019 SHU • ISSN: 1404 – 5508 • ISRN:  LTU - SHU - EX - - 02/19 - - SE

Mikael Höök
Mathias Pettersson



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venture capital företags tillvägagångssätt vid 
 investering och styrning av portföljbolag 

 
En fallstudie av två venture capital företag   

 
 
 
 

 
 

Mikael Höök 
Mathias Pettersson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 
Avdelningen för ekonomistyrning  

C-Nivå 
 

 

EXAMENSARBETE 



 

 

FÖRORD 
 
Vi vill rikta ett speciellt tack till Tomas Lindström på Emano AB och Nils-Olof Ekholm 
på Uminova Företagsutveckling AB för att de tog sig tid att besvara våra frågor samt vår 
handledare Malin Malmström för all den hjälp och respons vi fått under dess veckor. 
 
Vi vill även tacka vår seminariegrupp för de tankar och idéer som för vårt arbete framåt. 
 
Vi vill avsluta med ett tänkvärt citat: 
 
”Trassla inte till saken genom att komma dragande med fakta.” /Groucho Marx 
 
 
Mathias Pettersson  Mikael Höök



 

 

SAMMANFATTNING 
 
Under de senaste åren har antalet venture capital företag och intressent kring denna 
bransch ökat mycket kraftigt. Vi undersöker i denna uppsats hur venture capital företags 
beslutsprocess ser ut vid utvärdering av potentiella portföljbolag och vilka faktorer 
venture capital företagen anser vara viktigast i denna bedömning. Vi undersöker också 
hur de engagerar sig i styrningen av sina portföljbolag. För att beskriva och förklara detta 
har vi gjort en fallstudie av två venture capital företag. De resultat vi kom fram till var att 
entreprenören bakom portföljbolaget var den enskilt viktigaste faktorn vid investering. Vi 
kom också fram till att venture capital företagen undersökte marknadsrisken tidigare än 
agentrisken i beslutsprocessen och marknadsrisken ansågs också totalt sätt som viktigare 
än agentrisken. 



 

 

ABSTRACT 
 
During the last few years the number of venture capital companies and the interest in this 
industry has increased substantially. In this essay, we examine what the decision-making 
process of venture capital companies’ looks like during the evaluation of their potential 
investments and which factors venture capital companies consider most important in this 
judgment. We also examine how they engage themselves in the management of their 
investments. To describe and explain this we made a case study of two venture capital 
companies. The results we came up with were that the entrepreneur behind the 
investment was the single most important factor. We also found that the venture capital 
companies examined market risk earlier than agency risk in the decision-making process 
and that the market risk also was considered more important than the agency risk.  
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1 INLEDNING 
 
Detta inledande kapitel innehåller bakgrund, problemdiskussion, uppsatsens syfte och 
disposition samt avslutas med de begreppsdefinitioner som vi anser vara relevanta för 
läsaren att känna till. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Sverige är idag en marknadsekonomi där företagen finansierar sin verksamhet med eget 
kapital, vinstmedel eller genom finansiering på den privata kapitalmarknaden. Bankerna 
är de största finansiärerna av små företag och det är dit företagen främst vänder sig. 
Statliga stöd finns i normalfallet inte för investeringar som kan finansieras med banklån 
och den offentliga finansieringen är volymmässigt mycket liten jämfört med det privata 
banksystemet. Staten satsar endast på affärsområden där marknaden bedömer riskerna 
som särskilt stora och det finns stöd för företag i regioner med svagt näringsliv, till små 
och stora företag, samt till forskning och utveckling. (Nutek, 1995) 
 
Under 90- talet ökade antalet venture capital företag kraftigt, vilket skapade en ökning av 
venture capital. Den stora ökningen i mängden venture capital beror bland annat på en 
kraftig börsuppgång, ett ökat aktiesparande och att pensionsfonder mer börjat få upp 
ögonen för venture capital investeringar. Exitmöjligheterna har också ökat genom 
börsuppgången, fler börslistor med lägre krav för notering och ett ökat intresse från 
utländska storföretag som är intresserade av att köpa upp svenska ”spjutspetsföretag”. 
(Svenska Riskkapitalföreningen, 2000) 
 
Enligt Svenska Riskkapitalförening (2000) har intresset för att investera i nystartade 
företag ökat, bland annat hos de många nya venture capital företag som erbjuder kontor, 
teknik och support till nystartade företag. Under 1999 investerade svenska venture capital 
företag drygt elva miljarder, varav 80 procent gick till nyinvesteringar i portföljbolag. Av 
antalet investeringar var 58 procent i företag som befann sig i sådd- eller startfaserna. 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Venture capital företagets lönsamhet skapas när de säljer (en del av eller alla) sina aktier i 
portföljbolaget. Skillnaden mellan sälj- och köpkurs är deras realisationsvinst/-förlust. 
Det är en stor fördel om ett venture capital företag är tålmodigt. I normalfallet dröjer det 
cirka tre till fyra år innan det investerade kapitalet får någon avkastning på sina satsade 
pengar. Egenkapitalet arbetar utan ränta och amortering. Under portföljbolagets 
tillväxtfas avstår venture capital företaget i regel också från utdelning. (Nielsen, 1994) 
 
Braunerhjelm (1999) menar att till skillnad från banker, försäkringsbolag och andra 
tänkbara finansiärer tillför venture capital företag även företagsledningskompetens och 
marknadskunnande till portföljbolagen. Detta är enligt honom minst lika viktigt som att 
förse företagen med finansiellt kapital, därför att detta hjälper nya produkter och 
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forskningsresultat att nå marknaden. Även Nielsen (1994) menar att förmågan att 
tillsammans med entreprenören styra portföljbolaget mot framgång är tillsammans med 
kapitaltillskottet venture capital företagens viktigaste uppgift. 
 
Det finns två typer av risk som venture capital företag utsätts för, nämligen marknadsrisk 
och agentrisk (Fiet 1995). Isaksson (1997) menar att venture capital företag blir för att 
minimera riskerna en aktiv partner i portföljbolaget vilket bland annat innebär 
representation i deras styrelse. Vanligen sker också även annan kompetenstillförsel, till 
exempel genom att portföljbolaget får tillgång till venture capital företagets kontaktnät.  
 
Beslut att investera i ett portföljbolag är en mycket komplicerad process som brukar delas 
in i flera steg (Fried & Hisrich, 1994). Ett venture capital företag som kommer i kontakt 
med 100 potentiella portföljföretag, tackar enligt Nielsen (1994) efter en första analys nej 
till omkring 90 av dem. Det innebär att de går vidare med cirka tio av de potentiella 
portföljbolagen och gör en omfattande analys. Så småningom investerar de i ungefär fem 
av dessa. Av de fem som venture capital företaget investerar venture capital i, anser 
Nielsen (1994) att ett genomsnittligt resultat är att ett går i konkurs, ett blir ”levande 
dött”, ett levebrödsföretag, ett en ganska bra investering och – slutligen – blir ett en stor 
ekonomisk succé. Den ekonomiska succén blir så stor att den mer än väl kompenserar 
förlusten i konkursen och de andra två dåliga investeringarna. Venture capital företagets 
jobb är att hitta ”den ekonomiska succén” och se till att inte placera den bland de 95 
procent han tackar nej till. (Nielsen, 1994) 
 
Det finns ingen skola där det utbildas riskfinansiärer och det har inte utvecklats någon 
känd etablerad norm hur de bedömer nya projekt. (Ibid) Vad vi nu vill undersöka är hur 
venture capital företagen kan hitta ”russinen i kakan” och hur de engagerar sig 
styrningsmässigt i portföljbolagen. 
 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse kring venture capital företags 
tillvägagångssätt vid investering i nya portföljbolag. Detta genom att: 

• beskriva viktiga faktorer som venture capital företag kan använda sig av vid 
investering i nya portföljbolag, samt förklara varför dessa faktorer är viktiga. 

• beskriva hur beslutsprocessen i venture capital företag kan se ut samt identifiera 
var i beslutsprocessen viktiga faktorer kan vara mest avgörande. 

 
 
1.4 Dispositionen  
 
I kapitel två tar vi upp metod som innehåller undersökningsansats, datainsamlingsmetod 
och metodproblem. I kapitel tre behandlas teori, vi tar i det här kapitlet upp de teorier 
som används för att undersöka venture capital företags investeringskriterier, 
riskbedömning, beslutsprocess och styrning av portföljbolag. I kapitel fyra behandlas 
empiri, i detta kapitel presenterar vi resultatet från de två intervjuer som vi gjort med 
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venture capital företagen. I kapitel fem presenteras analys och slutsatser. Empirin i vår 
undersökning jämförs med den teoretiska referensram som redovisats och utifrån dessa 
drar vi slutsatser. 
 
 
1.5 Definitioner 
 
Hands On  
Venture capital företaget har en mycket aktiv roll i styrningen av portföljbolaget. 
 
Hands Off 
Venture capital företaget har en passiv roll i styrningen av portföljbolaget. 
 
Portföljbolag är de företag som erhåller finansiering och kompetens från venture capital 
företaget, det vill säga de företag som venture capital företagen investerar i. (Isaksson, 
1997) 
 
Riskkapital och venture capital 
Nedanstående figur ämnar till att reda ut skillnaden mellan riskkapital, private equity och 
venture capital. (Figur 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Skillnaden mellan riskkapital, private equity och venture capital. Venture capital 
är således en delmängd av riskkapitalmarknaden. (Svenska Riskkapitalföreningen 2001) 

Riskkapital: 
Investeringar i företagets egna kapital. 

Andra riskkapital-investeringar tex. 
nyemissioner på börsen 

Private equity: 
Investeringar i företagets egna kapital i 

onoterade företag. 

Andra investeringar i icke noterade företag Venture capital: 
Investeringar i företagets egna kapital i 

onoterade företag 
med aktivt och tidsbegränsat ägande 
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2. METOD 
 
I detta kapitel redovisar vi de metoder vi använt i vår undersökning. Vi beskriver också 
vår undersökningsansats och hur vi samlade in våra data. Avslutningsvis beskriver vi de 
metodproblem som vi stötte på. 
 
 
2.1 Metodansats 
 
I vår undersökning har vi utgått från befintliga teorier om venture capital företags 
investeringsfaktorer, beslutsprocess och riskbedömning. Vi har sedan empiriskt testat 
teorierna, genom personliga intervjuer med den verkställande direktören på två venture 
capital företag. Vi har därefter analyserat och dragit slutsatser baserade på våra 
iakttagelser av verkligheten. Vårt angreppssätt har därför varit deduktivt. (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1997) 
 
Med personliga intervjuer som datainsamlingsmetod erhöll vi mycket information om få 
undersökningsenheter, vi fick möjligheter att ändra på frågeställningar och ordningen på 
dem samt att ställa kompletterande frågor under genomförandet av undersökningen. På så 
sätt nådde vi en djupare förståelse för fenomenet. Vi kunde även observera respondentens 
reaktioner och kroppsspråk. Vi har följaktligen valt att använda oss av en kvalitativ 
metod. (Holme & Solvang 1997) Anledningen till att vi har en kvalitativ metod är att vi 
studerat ett fåtal objekt i en mängd avseenden, vi har också studerat dessa objekt 
djupgående för att öka förståelsen och få en helhetsbild om hur venture capital företag 
agerar.  
 
 
2.2 Undersökningsansats och datainsamlingsmetod 
 
Holme och Solvang (1997) menar att termen fallstudier betecknar studier där intresset är 
riktat mot detaljerade och ofta djupgående beskrivningar och analyser av enskilda fall. 
Den vanligaste tillämpningen av fallstudier torde vara för deskriptiva eller förklarande 
studier, där frågeställningarna från början är relativt klara. Yin (1994) menar att 
fallstudier är lämpliga vid en undersökning som behandlar frågorna hur och varför, vilket 
innebär att undersökningen är beskrivande och förklarande. Vi valde att göra en fallstudie 
eftersom vi anser att det ger en djupare förståelse för fenomenet. 
 
Den information som vi var intresserade av i våra studier var primärdata eftersom det 
samlas in speciellt för detta ändamål. Insamlandet av primärdata kan ske på två olika sätt, 
observationer och frågemetoder. Vi valde frågemetoden personliga intervjuer för att den 
ger stor flexibilitet i frågeställningarna och möjlighet att ställa följdfrågor och därmed 
göra intervjun omfattande. Det är viktigt för att vi ville skapa förståelse och en 
helhetsbild för vårt problemområde. (Lekvall & Wahlbin, 1993) Vi kontaktade de 
personer som vi hade för avsikt att intervjua i god tid. Vid de personliga intervjuerna 
gjorde vi klart med respondenten att vi kunde göra en telefonintervju för att komplettera 
tidigare uppgifter om någonting skulle vara oklart. Vi använde oss av en bandspelare på 
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intervjuerna, detta för att minimera risken för missuppfattningar vid sammanställningen 
av materialet, vilket skedde genom att vi lyssnade på banden och skrev ner intervjuerna.   
 
När vi letade venture capital företag att intervjua tittade vi först i telefonkatalogens ”Gula 
Sidorna” i Luleå. Då vi inte hittade något lämpligt företag där så valde vi att på Svenska 
Riskkapitalföreningens hemsida söka efter aktiva medlemmar som fanns i vår 
geografiska närhet. Vi fann två företag i Umeå som passade in i vår undersökning.  
 
Våra litteraturstudier består av litteratur och vetenskapliga artiklar som vi funnit relevanta 
vid sökningen i universitetets datasystem och andra sökverktyg som ebsco. De sökord vi 
använde oss av var bland annat: venture capital, riskkapital, riskfinansiärer, informal 
venture capital, business angels, finansiering, marknadsrisk, agentrisk, market risk, 
agency risk, hands on och hands off.  
   
 
2.3 Metodproblem 
 
Vi valde att använda ett enkelt, icke fackmässigt språk för att göra intervjufrågorna så 
lättförståeliga som möjligt. Ett svårt språk kan försvåra för respondenten att förstå 
frågorna och han kan då känna sig kunskapsmässigt underlägsen. Detta skulle kunna 
resultera i att respondenten blir motsträvig och inte vill svara på alla frågor. Dessutom 
undvek vi att använda laddade ord för att inte styra respondentens svar. För att ytterligare 
försöka höja validiteten förklarade vi noggrant för respondenten de oklarheter som 
uppstod under intervjun. (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 1997). Respondenterna var 
positivt inställda till att vi bandade intervjuerna och vi upplevde inte att bandspelaren var 
något som störde dem. Anledningen till att vi använde bandspelare var för att minska 
risken för missuppfattning vid sammanställandet av intervjuerna. 
  
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) säger att om respondenten som intervjuas inte 
kan sitt ämne tillräckligt bra kan det leda till bristande reliabilitet. För att försöka undvika 
problem med detta intervjuade vi de verkställande direktörerna på de båda företagen, 
eftersom de kan antas inneha de största kunskaperna i företagen. Enligt Eriksson och 
Wiedersheim-Paul (1997) kan andra orsaker till bristande reliabilitet vara trötthet eller 
stress hos respondenten. För att motverka detta bokade vi våra intervjuer på morgonen 
och precis efter lunch för att minimera risken att störa mitt i arbetet. Vi upplevde 
respondenterna som öppenhjärtiga och mottagliga. De tog sig också god tid att besvara 
våra frågor och vi upplevde dem inte som stressade. 
 
En annan faktor som kan skapa bristande reliabilitet är instrumenteffekten. Det innebär i 
vårt fall att frågorna är svåra att förstå, ledande, känsliga eller liknande. (ibid) För att 
undvika detta försökte vi ställa klara och tydliga frågor på ett lättförståeligt språk.  
 
Intervjueffekt kan också innebära att intervjuaren på något sätt påverkar respondenten. 
Det kan också vara att intervjuaren genom sin tolkning av vad respondenten säger ger 
upphov till fel. (ibid) Vi är medvetna om problemen med intervjueffekten och försökte i 
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så stor utsträckning som möjligt att inte påverka respondenten, genom att tänka på att inte 
ställa ledande frågor. 
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3 TEORI 
 
I detta kapitel behandlar vi den teori som legat till grund för vår undersökning. Kapitlet 
är indelat i fyra delar och dessa innehåller beslutsprocessen, risk, investeringsfaktorer 
och styrning. 
 
 
3.1 Beslutsprocessen 
 
Beslutprocessen kan enligt Fried och Hisrich (1994) delas in i sex steg. 
 
3.1.1 Fas ett 
 
Enligt Fried och Hisrich (1994) är den första fasen för venture capital företag 
organisation. Medan de väntar på att potentiella portföljbolag skall komma till dem, 
försöker venture capital företagen göra sig kända genom olika kanaler. Fried och Hisrich 
(1994) menar vidare att summan av venture capital företagets ansträngningar att få 
investerings förfrågningar skall leda till en utbyggnad av ett nätverk av referenser, de 
flesta investerings förfrågningar kommer via en referens. Även Tyebjee och Bruno 
(1984) fann att många förfrågningar kom just genom referenser.  
 
 
3.1.2 Fas två 
 
Den andra fasen menar Fried och Hisrich (1994) är gallring enligt riskkapitalföretagets 
speciella krav. De menar att många venture capital företag har specifika faktorer på 
investeringsstorlek, bransch, geografisk lokalisering och i vilket utvecklings stadium det 
potentiella portföljbolaget befinner sig i. Samtliga dessa faktorer har även Tyebjee och 
Bruno (1984) konstaterat bedöms i denna fas av beslutsprocessen. De anser också att det 
som Fried och Hisrich (1994) delar upp på fas två och tre ryms i en fas. Fried och Hisrich 
(1994) menar att venture capital företagets specifika krav eliminerar förfrågningar som 
inte möter deras krav. Fried och Hisrich (1994) menar vidare att i denna fas gör venture 
capital företaget en ytlig undersökning på det potentiella portföljbolagets affärsplan utan 
att göra någon analys av den. 
 
 
3.1.3 Fas tre 
 
Den tredje fasen är enligt Fried och Hisrich (1994) allmän gallring. De menar att många 
investerings förslag faller bort i denna fas när venture capital företaget går igenom det 
potentiella portföljbolagets affärsplan. Om det potentiella portföljbolaget har många 
kvalitetsreferenser gör venture capital företaget inte en lika rigorös kontroll i denna fas. 
Fried och Hisrich (1994) menar vidare att venture capital företaget efter dessa två 
gallringsfaser använt sig av så lite tid som är möjligt.   
 
 



Teori 

 
 

8
 

3.1.4 Fas fyra 
 
Den fjärde fasen menar Fried och Hisrich (1994) är första värderings stadiet. De anser att 
i denna fas börjar venture capital företaget att samla ytterliggare information om det 
potentiella portföljbolaget. Fried och Hisrich (1994) menar vidare att i denna fas gör 
venture capital företaget en generell kontroll om informationen som samlats in, både av 
källor inom och utanför venture capital företaget, stämmer överens med informationen i 
det potentiella portföljbolagets affärsplan. Under tiden som venture capital företaget 
utvärderar det potentiella portföljbolaget kommer de att hålla en rad möten med 
entreprenören i det aktuella bolaget. Meningen med dessa möten är att öka venture capital 
företagets förståelse för hur entreprenören tänker och beter sig, hur affärsverksamheten 
ser ut och uppskatta entreprenörens förståelse för problemen som kan uppstå. 
 
Enligt Fried och Hisrich (1994) bedöms en entreprenörs ledarförmåga genom att venture 
capital företaget kontrollerar de referenser som entreprenören har uppgett och även vad 
andra personer har berättat om entreprenören. Venture capital företaget kontaktar i denna 
fas både existerande och potentiella kunder, för att avgöra varför de handlar eller inte 
handlar av detta potentiella portföljbolag.  
 
Fried och Hisrich (1994) menar vidare att en del venture capital företag också gör en 
marknadsundersökning. Orsaken till att inte alla gör en marknadsundersökning kan vara 
att en stor del av informationen finns i affärsplanen, kontakt med befintliga och 
potentiella kunder ger ytterliggare information och det finns inte alltid en klart definierad 
marknad. Venture capital företag diskuterar enligt Fried och Hisrich (1994) ofta en 
investering med ledningen i andra portföljbolag, speciellt med de som befinner sig i en 
nära relaterad bransch. 
 
 
3.1.5 Fas fem 
 
Den femte fasen är enligt Fried och Hisrich (1994) andra värderings stadiet. Värderings 
aktiviteterna fortsätter i denna fas men tiden som spenderas på det tilltänkta 
portföljbolaget ökar drastiskt, målen för venture capital företaget ändras. Fried & Hisrich 
(1994) menar att i första värderings stadiet är målen att avgöra om det finns ett seriöst 
intresse för en affär, medan i andra värderings stadiet är målen att avgöra om det finns 
hinder för en investering i portföljbolaget och hur dessa hinder kan övervinnas. De menar 
vidare att på grund av den stora mängd tid som används i den andra värderings stadiet, 
vill venture capital företaget i stora drag ha en förståelse för strukturen av 
affärsuppgörelsen, inklusive pris, före de går in i denna fas. Detta gör att venture capital 
företaget slipper lägga ner en massa tid på att utvärdera ett potentiellt portföljbolag som 
de inte kommer att investera i på grund av att priset är för högt.  
 
Tyebjee och Bruno (1984) anser att fas fyra och fem endast består av en fas som de kallar 
värdering. Där har de identifierat fem faktorer som venture capital företag tar hänsyn till. 
Dessa är marknadens attraktivitet, produktdifferentiering, företagets ledning, förmåga att 
motstå hot från omgivningen och exitmöjligheter. De anser att ett venture capital företag 
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gör en bedömning mellan risk och förväntad avkastning vid övervägandet om venture 
capital företaget skall investera eller inte. Tyebjee och Bruno (1984) fann att marknadens 
attraktivitet och produktdifferentiering till största del utgör den förväntade avkastningen 
medan företagsledningen och förmågan att motstå hot från omgivningen till största del 
utgör risken. Om venture capital företaget kommer fram till att de vill investera så går de 
till nästa fas i processen som Tyebjee och Bruno (1984) anser ser likadan ut som Fried 
och Hisrich (1994) sjätte fas. 
 
 
3.1.6 Fas sex 
 
Enligt Fried och Hisrich (1994) är den sjätte fasen avslutningsfasen. I denna fas blir 
detaljerna av affärsuppgörelsen slutgiltigt färdig förhandlade. Vidare kommer venture 
capital företaget och entreprenören överens om de lagliga dokumenten. Efter att dessa 
dokument har signeras får portföljbolaget sina pengar. Fried och Hisrich (1994) menar att 
dessa tre sista steg kan vara svåra att skilja på i en del venture capital företag. Tyebjee 
och Bruno (1984) tycker också att denna fas fyller en viktig funktion då det här bestäms 
vilka rättigheter och skyldigheter de båda parter har gentemot varandra. 
 
 
3.2 Risk 
 
Detta avsnitt behandlar de risker som venture capital företag ofta ställs inför vid 
bedömning av potentiella portföljbolag. De två typer av risk som behandlas är 
marknadsrisk och agentrisk. 
 
3.2.1 Riskbegrepp 
 
Marknadsrisk innebär den grad av osäkerhet som är förenade med att nå 
konkurrensfördelar hänförligt till omgivningsfaktorer. Marknadsrisken kan sägas variera 
med storleken, tillväxten och konkurrensen på marknaden samt behov av produkten på 
marknaden. (Fiet 1995)  
 
Agentrisk innebär den grad av risk, som antingen entreprenören eller venture capital 
företaget tar, att den andra parten ser till sina egenintressen. Agentrisk framkallas genom 
parternas svårighet att övervaka varandras handlande. (Ibid) I denna uppsats uttrycker vi 
agentrisken som venture capital företagets risk att entreprenören ser till sitt egenintresse. 
 
 
3.2.2 Exempel 
 
Exempel på marknadsrisk enligt Fiet (1995): 

• Omodern teknologi kan skapa förluster då entreprenörer investerar i 
specialiserade tillgångar. Då dessa specialiserade tillgångar blir omoderna har de 
ett lägre värde då de används i andra syften än det de var anskaffade för. 

• Ökad konkurrens tvingar ner lönsamheten i branschen och ökar marknadsrisken. 
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• Många potentiella, nya konkurrenter ökar sannolikheten att nya konkurrenter 
erbjuder produkter/tjänster till lägre priser vilket leder till att konkurrensen ökar 
och marknadsrisken ökar. 

• Många substitut gör det svårt att skilja på de olika produkterna levererade av olika 
företag. Substitut gör också att konsumentmakten blir stark eftersom kunderna i 
högre grad kan påverka priserna. 

 
Exempel på agentrisk enligt Fiet (1995): 

• Oärlig entreprenör. Han kan då medvetet hålla inne viktig information vid 
kontraktsförhandlingar. 

• Stora geografiska avstånd mellan venture capital företaget och entreprenören gör 
att det finns risk att de har mindre kontakt. Det kan skapa större risk eftersom det 
ger venture capital företaget mindre möjligheter att delta i det operativa arbetet. 

• Kortsiktigt intresse från entreprenören gör att vinstmaximering inte kan uppstå för 
båda parterna. 

• Ett stort antal entreprenörer att kontrollera gör att mindre tid kan ägnas till varje 
portföljbolag. 

• Entreprenören följer inte överenskommelsen. Detta kan skapas av oförutsägbara 
händelser eller att entreprenören gör som han själv vill för att nå sina egna mål. 

 
 
3.2.3 Jämförelser mellan marknadsrisk och agentrisk 
 
Slater (1993) fann att hård konkurrens minskar lönsamheten för hela marknaden. Detta 
bekräftas också av Shepherd, Ettenson och Crouch (2000) som också konstaterar att 
konkurrens mycket väl kan vara en anledning för riskkapitalföretag att säga nej till ett 
prospekt. Bygrave, Hay och Peeters (1999) menar att en vanlig strategi bland venture 
capital företag för att minska marknadsrisken är att investera i fler etapper. Fördelen med 
det är att de kan ställa krav på portföljföretaget att de skall nå vissa mål för att venture 
capital företaget skall skjuta till mer pengar. Konsekvenserna av detta blir att om 
portföljbolaget uppnår målen kommer entreprenören att ta mer betalt för sina aktier men 
om portföljbolaget däremot skulle misslyckas förlorar venture capital företaget i värsta 
fall endast det de satsade i första etappen. 
 
MacMillan, Zemann och Subbanarasimha (1985) fann att det viktigaste kriteriet vid val 
av investeringsobjekt var entreprenörens personlighet och erfarenheter. Detta motsätter 
sig dock bland annat Fiet (1995) som menar att de fokuserar relativt lite på den 
individuelle entreprenören och dennes förmågor, rykte och liknande. Inte bara för att de 
anser att de kan kontrollera agentrisken mer effektivt genom kontrakt utan också för att 
de inte i ett så tidigt skede har tid att kolla upp enskilda individer. Han anser därmed att 
venture capital företag oroar sig mer för marknadsrisken och därmed tittar mer på den 
marknadsmässiga biten. Även i Hall och Hofer (1993) fann i sin undersökning att venture 
capital företagen inte brydde sig nämnvärt om entreprenören i initialskedet. 
 
Tyebjee och Bruno (1984) har undersökt hur venture capital företag värderar riskerna 
med ett potentiellt portföljföretag. De kom fram till att bedömningen bestod av fem 
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kriterier: marknadens attraktivitet, produktdifferentiering, bolagets ledning, förmåga att 
motstå hot från omgivningen och förväntad värdestegring. Alla dessa förutom bolagets 
ledning är hänförliga till marknadsrisk. Detta stödjer Fiets (1995) tes om att venture 
capital företagen koncentrerar sig mer på marknadsdelen än entreprenören för att de anser 
sig kunna kontrollera agentrisken genom kontraktsförhållanden. 
 
 
3.3 Investeringskriterier 
 
Detta avsnitt handlar om faktorer som venture capital företag kan ta hänsyn till vid 
bedömning av potentiella portföljbolag. 
 
 
3.3.1 Företagsledning 
 
West (2000) och Dixon (1991) menar att företagsledningen är ett företags mest värdefulla 
tillgång, eftersom den mest imponerande affärsplanen bara är en bunt av papper utan rätt 
personer som kan ta tillvara på idén. West (2000) menar vidare att företagsledningen i det 
potentiella portföljbolaget måste övertyga venture capital företaget att de är tillräckligt 
kompetenta för att ta tillvara på möjligheterna med idén. 
 
Fried och Hisrich (1994) identifierar ett flertal egenskaper venture capital företaget vill se 
hos företagsledningen. Ett vanligt sätt att studera företagsledningen är att se hur väl de 
gjort ifrån sig på tidigare arbetsuppgifter, det behöver dock inte vara från nuvarande 
arbetsgivare. Fried och Hisrich (1994) vill även att företagsledningen skall vara realistisk, 
venture capital företagen försöker bedöma företagsledningens förmåga att identifiera risk 
och utveckla planer för att kunna tackla denna risk. Fried och Hisrich (1994) menar också 
att det är en fördel om företagsledningen är hårt arbetande, har en förståelse för 
branschen och är flexibel. De anser att det är speciellt viktigt att vara flexibla vid 
investeringar i de tidigaste skedena.  
 
Fried och Hisrich (1994) tycker att det är viktigt att företagsledningen kan utöva 
ledarskap, inte bara i goda tider utan även i svåra tider, då de utsätts för en extrem press. 
De menar också att det är en fördel om företagsledningen har en generell ledarerfarenhet. 
Ledarskapsförmågan behöver inte vara avgörande om venture capital företaget tar på sig 
ledarskapsrollen i portföljbolaget. Shepherd et al (2000) samt Roure och Maidique, 
(1986) anser att möjligheten för portföljbolaget att nå framgång är större om 
företagsledningen har en gedigen ledarerfarenhet. De har även funnit att de som startat 
nya företag med stor framgång oftast har en bakgrund i snabbväxande företag i samma 
bransch. Shepherd et al (2000) hävdar att det kan bero på att möjligheten inte syns lika 
klart och inte blir lika väl utnyttjade av en ”oinvigd”, eller så kan det gå för fort och han 
hinner inte ta till vara på chansen innan den är borta. 
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3.3.2 Avkastning 
 
Fried och Hisrich (1994) anser att avkastning består av tre komponenter. För det första 
anser de att det är en klar fördel om det finns en exitmöjlighet. Det kan vara en 
börsnotering, försäljning av företaget till exempelvis en konkurrent, eller att 
entreprenören köper tillbaka riskkapitalföretagets del i portföljbolaget. Venture capital 
företaget väntar sig inte att lätt kunna sälja sina aktier, men de har ofta som krav att det är 
troligt att det finns någon sorts exitmöjlighet inom en tre till tio års period. För det andra 
är det viktigt att investeringen kan ge en hög genomsnittlig årlig avkastning, 
avkastningskravet ligger ofta över 30 procent. Slutligen menar Fried och Hisrich (1994) 
att venture capital företag oftast har som krav att investeringen är av en viss storlek för att 
den skall kunna ha en verklig påverkan på hela venture capital företaget. De är sällan 
villiga att satsa på en liten investering som ger hög avkastning, eftersom det bara har en 
marginell påverkan på den totala avkastningen för hela venture capital företaget. 
Bygrave, Hay och Peeters (1999) menar att venture capital företag sällan investerar i ett 
portföljbolag om de bedömer att den årliga avkastningen inte uppgår till minst 20 
procent. 
 
 
3.3.3 Affärsplan 
 
West (2000) säger att en sund affärsplan bygger på en konservativ beräkning av 
efterfrågan. Den bygger på realistiska antagande och har blivit kritiskt granskad för att 
upptäcka svagheter. Affärsplanen som venture capital företaget får skall enligt West 
(2000) klart identifiera de viktigaste antagande som beräkningarna bygger på. Venture 
capital företag kommer ofta att sätta in affärsplanen i sina egna beräkningar först för att 
utvärdera affärsplanen och sen utveckla en finansieringsplan som passar portföljbolaget. 
Boocock och Woods (1997) konstaterade i sin undersökning att olika faktorer har olika 
stor betydelse i olika faser av beslutsprocessen. Det som de fann ha överlägset störst 
betydelse var att affärsplanen var utformad på ett korrekt sätt och att all information som 
venture capital företaget ville veta fanns med. Cirka 35 procent av de prospekt som 
avslogs i första granskningen berodde på felaktig affärsplan. Vid det första tillfället som 
investeraren granskar prospektet handlar det mest om att det potentiella portföljbolaget 
ska verka på en marknad där venture capital företaget är intresserat av att investera. Även 
Roberts (1991) konstaterar att felaktig affärsplan är det som sorterar bort flest prospekt i 
tidigt skede. Boocock och Woods (1997) fann också att venture capital företag i 
affärsplanen vill se goda möjligheter för det potentiella portföljbolaget att nå de krav på 
marknadsandelar som venture capital företaget har.  
 
 
3.3.4 Timing 
 
Shepherd et al (2000) säger att de flesta undersökningar om strategier vid investeringar i 
nystartade företag visar att timingen vid intrånget på marknaden eller branschen för de 
nystartade företagen är en nyckelfaktor för att lyckas. Vidare menar de att en allmän 
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uppfattning är, att de som kommer in på marknaden i ett tidigt skede får i slutändan högre 
avkastning än de som kommer in senare, trots att risken att misslyckas är större för de 
som kommer in tidigt. Shepherd et al (2000) anser även att det i litteraturen finns bevis 
på ett antal variabler som mildrar effekten av timing vid nyinvestering i portföljbolag 
som i sin tur påverkar lönsamheten. Dessa variabler är: nyckelfaktorernas stabilitet, 
företagets möjligheter att utbilda kunderna och pionjärens försprång till efterföljarna. 
 
Shepherd et al (2000) anser att förhållandet mellan dessa faktorer går att illustrera med 
följande modell: (Figur 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Denna figur visar hur tre kriterier påverkar timingens betydelse vid intrång på 
en ny marknad som i sin tur påverkar lönsamheten. (Shepherd et al 2000) 
 
 
Timing/Nyckelkriteriernas stabilitet: 
Shepherd et al (2000) menar att nyckelkriterier innebär de krav som finns för att kunna 
lyckas på en speciell marknad. Ett exempel på nyckelkriterium kan vara högkvalitativa 
bönor vid kaffetillverkning eller värme vid bananodling. Slater (1993) anser att det är en 
fördel om det finns en överensstämmelse mellan de nyckelkriterier som krävs och 
kunnandet i företaget för att på så sätt nå ett bra resultat. Aaker och Day (1986) hävdar att 
om nyckelkriterierna i en bransch varierar mycket med tiden, kan det innebära att 
pionjären drabbas av problem och det kan leda till ett bakslag om företaget inte hänger 
med i utvecklingen. Shepherd et al (2000) menar att det då är lättare för efterföljarna att 
se förändringarna som sker och de har då närmast en fördel av att inte vara först in på 
marknaden. Om nyckelkriterierna däremot är stabila kommer sannolikt pionjären att nå 
stora fördelar av att vara först in på marknaden med sin produkt.  
 
Timing/Möjligheter att utbilda kunderna: 
Lambin och Day (1989) hävdar att kunderna ofta är motvilliga att byta en produkt som de 
känner sig trygga med till en ny där användningsområdet känns osäkert. Slater (1993) 
anser att pionjärens potentiella kunder ofta saknar kunskap om ett nytt produktkoncept 
och dess fördelar. Kunderna behöver ofta övertygas om att fördelarna med de nya 
produkterna är större än riskerna. Shepherd et al (2000) menar att företag med goda 
möjligheter att utbilda kunder har bättre möjlighet att snabbare få dem att byta produkter 
och därmed når pionjärsföretaget en högre lönsamhet vid tidigt intrång på en ny marknad.  
 
 
 

Timing vid intrånget Lönsamhet 

Nyckelkriteriernas stabilitet 
Försprång till efterföljarna 
Möjlighet att utbilda kunderna 

Påverkande variabler 
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Timing/Försprång till efterföljarna: 
Shepherd (1999) anser att tiden mellan pionjärens intrång på marknaden och den första 
efterföljaren försenar konkurrensen på marknaden. Shepherd et al (2000) fann i sin 
undersökning att ett längre försprång ger pionjären en större möjlighet att stärka sitt 
varumärke och påverka kundernas uppfattning om hur produkten ska vara, det vill säga 
att komma så nära deras egen produktmix som möjligt. Pionjären kan dessutom bredda 
sitt sortiment så att han är väl rustad för den kommande ökningen av konkurrensen. 
Lönsamheten anses därmed öka med längden på försprånget. 
 
 
3.4 Intuition 
 
Nielsen (1994) menar att intuition är en sammanfattning av alla de kunskaper som en 
person hittills samlat på sig och bearbetat. Han menar att investerare på venture capital 
företag i betydande omfattning litar på sin intuition. Efter att ha gjort en ordentlig analys 
av ett tänkbart investeringsobjekt, kommer venture capital företaget fram till en slutsats. 
Om inte denna slutsats stämmer överens med den intuitiva bedömningen av det 
potentiella portföljbolaget menar Nielsen (1994) att det är rimligt att anta att venture 
capital företaget inte investerar. 
 
 
3.5 Venture capital företags styrning av portföljbolag  
 
Bygrave, Hay och Peeters (1999) anser att en hands on strategi oftast används vid 
investeringar i företag som befinner sig i tidiga faser av sin utveckling. Hands off 
används oftast vid investering i mer mogna företag. De menar att det har mycket med risk 
att göra. Investering i mogna företag innebär inte lika stor risk och behöver därmed inte 
styras lika hårt av venture capital företaget, därav hands off strategin. Investering i unga 
företag innebär högre risk, venture capital företag vill då kontrollera portföljbolaget 
hårdare och då blir följaktligen hands on strategi lämpligare. 
 
Beslutet att använda sig av hands on kräver enligt Sadtler (1993) att venture capital 
företaget själv har kunskapen att bedöma och föreslå fungerande lösningar på brådskade 
problem. Detta innebär enligt Sadtler (1993) att de anställda på venture capital företaget 
måste ha en bred rådgivande erfarenhet eller en generell företagslednings erfarenhet. De 
anställda på venture capital företagen har därför oftast en chef bakgrund på hög nivå. 
Enligt Sadtler (1993) är nyckeln för venture capital företag att öka värdet på sin 
investering i portföljbolagen, att ha en nära kontakt med verkställande direktören i 
portföljbolaget. Inte bara deltagande på styrelsemötena och andra speciella arrangemang 
utan även kontinuerliga ”off the record” diskussioner och genomgångar av sammanträden 
för att försäkra en kontinuerlig dialog och bygga ett ömsesidigt förtroende. Han menar 
också att venture capital företag kan skapa värde åt sina portföljbolag genom att förse 
dem med värdefulla råd, påverka deras beslut samt förse portföljbolaget med venture 
capital företagets kommersiella kontakter.  
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Sweeting och Wong (1997) anser att det sätt som venture capital företag engagerade sig i 
sina portföljbolag påverkade deras bedömning av eventuella nya portföljbolag. Ett 
venture capital företag med en hands off strategi skulle då investera i företag med en 
stark och kompetent ledning medan ett venture capital företag med hands on strategi 
skulle investera i företag med mycket intressanta produkter men med en ledning som 
kanske inte kan ta tillvara situationen på bästa sätt. 
 
Sadtler (1993) menar att de flesta venture capital företag anser att de inte har möjligheten 
att specialisera sig på en viss bransch, på grund av att venture capital företagen vill få 
många erbjudande att investera, för att på så sätt kunna hitta några få vinnare. Sadtler 
(1993) får medhåll av Sweeting och Wong (1997) som menar att ett större engagemang i 
portföljbolagen oftast kräver färre portföljbolag per anställd i venture capital företaget 
och också en större andel anställda i venture capital företaget som kan marknaden väldigt 
bra. Det kan också leda till ett minskat antal investeringsmöjligheter. 
 
Utifrån teorin förefaller förhållandet mellan risk och styrning se ut på följande sätt (figur 
3): 
 
 
 
 
 Hands off 
 
 
 
 Styrning 
 
 
 
 
   Hands on 
 
 
 
 
 Agentrisk Marknadsrisk 
 Risk 
 
 
 
Figur 3: Figuren visar samband mellan vilken styrning venture capital företag använder 
sig av när de utsätts för en viss risk. Utifrån teorin verkar det som att venture capital 
företag väljer något av de fält i modellen som är markerade med kryss. Det innebär att ett 
venture capital företag som utsätts för hög agentrisk använder sig av en hands on 
styrning. Skulle det istället råda en hög marknadsrisk använder venture capital företaget 
en hands off styrning. 
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4 EMPIRI 
 
I detta kapitel redovisas resultatet från vår undersökning av venture capital företagen 
Uminova Företagsutveckling AB och Emano AB. I bilaga 1 visas intervjuguiden vi 
använde oss av, vid intervjuerna av Nils-Olof Ekholm på Uminova Företagsutveckling 
och Tomas Lindström på Emano AB. Tomas och Nils-Olof representerar i denna uppsats 
företagsnivå. Vi inleder varje intervju med en presentation av venture capital företaget 
de arbetar för.  
 
 
4.1 Uminova Företagsutveckling AB  
 
Uminova företagsutveckling AB är ett venture capital företag som är lokaliserat i Umeå, 
de grundades 1992 och har tre anställda. De investerar i de tidigaste faserna nämligen 
sådd- och uppstartsfasen. De förvaltar ett kapital på 40 miljoner och är engagerade i fem 
portföljbolag, de har under årens lopp gjort 20 exit. När Uminova investerar satsar de 
mellan 500 tusen och tre miljoner. De har en avkastningshorisont på tre till fem år, de kan 
vara med längre än så men det skall finnas en värdeökning på det investerade kapitalet 
inom tre till fem år. Uminova har till 70 procent investerat i bioteknik och medicin. Vi 
intervjuade verkställande direktör Nils-Olof Ekholm. 
 
 
4.1.1 Intervjuresultat 
 
Nedan presenteras resultatet från intervjun med Nils-Olof Ekholm på Uminova 
Företagsutveckling AB. 
 
 
Beslutsprocessen 
Det första som Nils-Olof gör är att undersöka om idén som entreprenören kommer med, 
ligger inom deras affärsområde. De intressantaste affärsområdena för dem är bioteknik, 
medicin, informationsteknik och andra forskningsnära områden. Men skulle det visa sig 
att entreprenören har en idé som verkar väldigt bra men som inte ligger inom dessa 
affärsområden kan Uminova investera ändå, men de föredrar dessa affärsområden. De 
vill också att affärsidén har någon slags koppling till Umeå Universitet. Efter det 
undersöker Nils-Olof om idén är kommersiellt gångbar, det de frågar sig är om idén har 
en marknad. Det måste också finnas en vilja från entreprenören att kommersialisera idén. 
Många entreprenörer som tar kontakt med Uminova är forskare och alla forskare vill inte 
kommersialisera sin idé, det har hänt att forskare kommit till Uminova och sökt 
forskningsbidrag. Sen undersöker Nils-Olof om Uminova är den rätta samarbetspartnern 
åt entreprenören genom att kontrollera vilka behov som entreprenören har. Om de är det 
går de vidare och jobbar tillsammans med entreprenören igenom affärsidén och försöker 
förädla den. För att Uminova skall investera i det här potentiella portföljbolaget måste 
affärsidén ha en stor affärsmässig potential och en stor tillväxt möjlighet. Ytterliggare ett 
krav Nils-Olof har är att det måste fungerar mellan honom och entreprenören, att de kan 
samarbeta och att de är överens om hur företaget skall drivas. Hur samarbetet fungerar 
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mellan Nils-Olof och entreprenören visar sig under beslutsprocessen många möten, 
träffar och samtal. En finansieringsplan görs sedan, ofta tillsammans med andra 
finansiärer, till exempel Norrlandsfonden. Uminova går oftast in som den första 
delägaren, medan Norrlandsfonden lånar ut pengar till detta tilltänkta portföljbolag. 
Uminova köper in en minoritetspost i portföljbolaget mellan tio till 40 procent av 
aktierna. Nils-Olof ser sen till att verkställande direktör och styrelse kommer på plats. 
 
 
Viktiga faktorer 
För Nils-Olof är det väldigt viktigt att portföljbolaget verkar på en tillväxtmarknad. 
Uminova investerar aldrig i en så kallad kioskrörelse där det är marknadsandelskrig. 
Anledningen till detta är att om produkten/tjänsten lyckas på marknaden skall den kunna 
bli riktigt stor. För att produkten/tjänsten skall kunna bli riktigt stor måste den tillföra 
någonting nytt på marknaden som gör att det finns den så kallade exponentiella 
tillväxtmöjligheten. Med det menas att produkten/tjänsten både ska kunna växa på grund 
av att marknaden växer och att den skall kunna ta marknadsandelar. Att det finns en stor 
potential är för Uminova den affärsmässigt absolut viktigaste ingrediensen.  
   
Nils-Olof vill att entreprenören förutom att brinna för sin idé även skall vara kreativ och 
driftig. Entreprenören måste också givetvis ha ett intresse av att kommersialisera sin idé.  
Nils-Olof kräver inte att entreprenören har någon speciell erfarenhet och bakgrund, 
eftersom att Nils-Olof kan tillsätta verkställande direktör om de bedömer att 
entreprenören inte har de kvalifikationer som krävs.     
 
Nils-Olof kräver att entreprenören kommer in med en affärsidé. Den skall beskriva det 
potentiella portföljbolagets verksamhet och den skall kunna uttryckas i några få 
meningar. Den skall även vara kort och koncis samt skriftligt formulerad. Entreprenören 
behöver dock inte komma in med en fullständig affärsplan. 
 
Nils-Olof vill att entreprenören skall kunna framhålla vad kundnyttan är med sin 
produkt/tjänst och vilka problem som löses med hans idé. Entreprenören skall alltså 
tydligt förklara vilka behov som uppfylls och hur behoven tillfredställs av 
produkten/tjänsten, samt i vilken form de uppfylls, om det är med en produkt eller tjänst.  
 
Nils-Olof vill även att marknaden definieras. De menar att en affärsidé bara har ett 
kommersiellt värde om den kan slå igenom på en marknad. De menar också att en 
framgångsrik affärsidé skall visa hur stor marknaden är totalt sett för den erbjudna 
lösningen samt vilka målgrupper den är avsedd för. Nils-Olof menar vidare att 
potentialen måste framgå på något sätt, hur stor den här idén kan bli. Vilken 
produkt/tjänst som det potentiella portföljbolaget idé skall ersätta.  
                       
För Nils-Olof är det viktigt att affärsplanen beskriver hur konkurrenssituation är på 
marknaden. Ofta kommer entreprenören med en produkt/tjänst som inte finns idag, då 
gäller det att beskriva vilka konkurrenter som finns idag och vad den här 
produkten/tjänsten skall ersätta. Men Uminova kan tänka sig att investera i ett företag 
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även fast produkten kommer att möta hård konkurrens om Nils-Olof bedömer att 
produkten/tjänsten är exceptionellt bra.   
 
Nils-Olof tycker att det är en fördel om nyckelfaktorerna på en marknad är någorlunda 
stabila, eftersom att portföljbolaget bygger på en bärande idé. Denna idé kan visa sig inte 
hålla ifall att nyckelfaktorerna på en marknad skulle ändras, det gäller därför att 
entreprenören har några ytterliggare idéer i bagaget som kanske kan lyckas bättre istället. 
Det är en form av riskspridning. 
 
Entreprenören har ofta svårt att utbilda kunderna eftersom entreprenören är så uppfyllda 
av förträffligheten med sin idé. De anställda på Uminova har inte heller den kunskap som 
krävs därför tar de kontakt med företag som redan kan och känner marknaden. Vid dessa 
kontakter använder sig Uminova av sekretessavtal. De får av kontakterna en bedömning 
av portföljbolagets möjligheter att utbilda kunder. Av dessa kontakter får de även en 
bedömning av hur affärsidén är, vilka problem som kan tänkas uppstå och hur 
produkten/tjänsten skall nischas in. Det kan vara designfrågor som Nils-Olof och 
entreprenören inte har tänkt på. Det är speciellt viktigt om produkten vänder sig till 
konsumentmarknader. Från denna marknadskontakt får Uminova också reda på om folk 
är intresserade av produkten/tjänsten och vad de är beredda att betala för den. 
 
Nils-Olof säger att det är svårt att bedöma försprånget till efterföljaren, men att i en 
bransch som IT är timing väldigt viktigt eftersom det tar väldigt kort tid innan en produkt 
blir kopierad. Då spelar kopieringskydd eller patent ingen roll. I IT branschen är det tid 
till marknaden som är avgörande. När det gäller läkemedel är Uminova inte med i de 
faser då idén blir ett läkemedel. Nils-Olof har inte upplevt detta med försprång till 
efterföljare som något stort problem.  
 
Uminova har inget generellt avkastningskrav på vad varje investering måste ge för att de 
skall investera, utan avkastningskravet för varje portföljbolag bestäms individuellt, 
beroende på vilken risknivå som investeringen har. Uminova har istället ett 
avkastningskrav på firma nivå, att firman skall generera en genomsnittlig avkastning på 
tio procent per år på sysselsatt kapital. De har ett genomsnittligt avkastningskrav på 
grund av att intäkterna är väldigt oregelbundna. Uminova kan ha några försäljningar av 
portföljbolag ett år för att de näst kommande åren inte ha någon försäljning.  
 
När Nils-Olof bedömer exit möjligheterna försöker han se vilka som kan tänkas köpa 
detta potentiella portföljbolag om fem år. Han försöker identifiera de tänkbara köparna 
med namn. Vissa gånger är det lätt medan andra gånger kan det vara väldigt svårt. Nils-
Olof menar att det är lätt att gå in i ett företag men svårt att gå ur ett företag. Om Nils-
Olof har svårt att hitta en exit, alltså svårt att sätta namn på de tänkbara köparna då 
investerar Uminova inte i det potentiella portföljbolaget. 
 
I slutändan litar Nils-Olof väldigt mycket på sin intuition. Om han inte känner för det här 
potentiella portföljbolaget spelar det ingen roll vilka planer och siffror som entreprenören 
visar upp. Oftast är det på personområdet som denna känsla uppstår, att det helt enkelt 
inte fungerar mellan entreprenören och Nils-Olof. Uminova vill i princip inte investera i 



Empiri 

 
 

19
 

ett potentiellt portföljbolag om siffrorna på pappret inte är tillfredsställande även om 
deras intuition säger att det är en kanonidé. De har dock varit med om att forskaren satt 
upp begränsningar för sin produkt i huvudet som de efter diskussioner med forskaren 
kommit fram till att det inte behöver vara några hinder. Det är också en typ av 
intuitionskänsla.  
 
 
Risk 
Nils-Olof tar mycket stor hänsyn till marknadsrisken vid bedömning av ett potentiellt 
portföljbolag. Det handlar om prisbild i andra länder, eventuella nya konkurrenter och 
liknande. I de fall han bedömer att Uminova inte själva har kompetensen att bedöma 
dessa affärsområden tar de hjälp av ”experter” på området. Nils-Olof behandlar 
marknadsrisken särskilt mycket under de tidigare delarna av beslutsprocessen, i samband 
med affärsplanen. Eftersom Uminova oftast får in affärsplaner från forskare som inte 
alltid är så bra på att bedöma hur marknaden ser ut för produkten som de forskar kring, 
får Nils-Olof ofta hjälpa till att göra dessa bedömningar.  
 
För att minska agentrisken kollar Nils-Olof tidigt upp entreprenörens bakgrund och ser så 
att det inte har strulat för mycket kring honom tidigare. Om han kommer på kant med 
entreprenören tidigt så investerar Uminova inte eftersom deras erfarenhet är att det då 
kommer att strula hela vägen. Nils-Olof arbetar också tillsammans med entreprenören 
fram väldigt tydliga aktieägaravtal som beskriver utlösningsklausuler om de inte blir 
ense. Nils-Olof försöker också förklara för entreprenören vad det innebär att samarbeta 
med ett venture capital företag och vilket engagemang som krävs. Nils-Olof tar inte 
hänsyn till agentrisken under någon speciell fas av beslutsprocessen utan för ständiga 
diskussioner med entreprenören från början till slut. Eftersom portföljbolagen måste ha 
en koppling till Umeå Universitet är de flesta av Uminovas portföljbolag lokaliserade i 
Umeås närområde. Nils-Olof menar då att agent risken minskar, eftersom Nils-Olof kan 
ha en tät kontakt med portföljbolaget. För att ytterliggare minska agentrisken har de tre 
anställda på Uminova bara fem portföljbolag tillsammans, det krävs att de har få företag 
för att de skall kunna lägga ner den tid som krävs på dessa företag.    
 
 
Styrning 
Någon anställd på Uminova sitter alltid med i styrelsen i portföljbolagen och de deltar 
mycket operativt till en början. Det är inte speciellt många styrelsemöten i den typ av 
företag som Uminova investerar i men de har informella kontakter med portföljbolagen 
varje vecka. Nils-Olof ser också ofta till att företagen kommer igång med ekonomisk 
uppföljning och rapportering. Uminova tillsätter i vissa fall även en tillförordnad 
verkställande direktör i inledningsskedet. 
 
Uminova har valt att ha en mycket aktiv roll på grund av att de går in i företag i ett så 
tidigt skede. Detta innebär en mycket hög risk och då vill de vara med och styra det hela 
åt rätt håll. Detta är också ett krav för att de skall investera i ett portföljbolag. 
Engagemanget övergår senare till mer traditionellt styrelsearbete allt eftersom företaget 
utvecklas om det går som de har tänkt. 
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4.2 Emano AB 
 
Emano är ett venture capital företag som är lokaliserat i Umeå. De grundades 1998 och 
har tre anställda. Emano verkar i de fem nordligaste länen och de ägs av Industrifonden, 
Norrlandsfonden, Teknikbrostiftelsen i Luleå och Teknikbrostiftelserna i Umeå. 
Initiativtagare till Emano är Norrlandsfonden. Emano förvaltar ett kapital på 150 miljoner 
och de är engagerade i 13 portföljföretag. Emano satsar mellan en och 15 miljoner i varje 
investering de gör. Vi har intervjuat företaget verkställande direktör Tomas Lindström. 
 
 
4.2.1 Intervjuresultat 
 
Nedan presenteras resultatet från intervjun med Tomas Lindström på Emano AB. 
 
 
Beslutsprocessen 
Emanos beslutsprocess börjar med att entreprenören kontaktar Emano och de ber då 
entreprenören att skicka in en affärsplan som innehåller det väsentligaste, affärsplanen 
behöver i det här skedet inte vara speciellt avancerad. Det händer ganska ofta att 
entreprenörerna som kommer till Emano och söker finansiering har blivit 
rekommenderad att söka sig till Emano av någon referens. Tomas vill främst ha reda på 
hur marknaden ser ut, hur konkurrenssituationen är på marknaden, hur det potentiella 
portföljbolaget ska tjäna pengar och liknande. Om Tomas anser idén vara intressant så 
träffar de entreprenören. De lär under möten, träffar och kontakter känna personerna 
bakom företaget, vad de har för tankar och idéer. Om Tomas anser att idén verkar vettigt 
och att det kommer att fungera bra mellan honom och entreprenören så låter Tomas ett 
revisionsföretag göra en due diligence på det potentiella portföljbolaget. Det innebär att 
revisionsföretaget går igenom det potentiella portföljbolaget, vilka avtal som finns, vad 
de har för redovisningsrutiner och vad det finns för avtal mellan företaget och 
huvudägaren. 
 
Om Tomas anser att utfallet i den fördjupade analysen är tillfredsställande diskuterar han 
med entreprenören hur Emanos engagemang skall se ut i portföljföretaget. Det handlar 
om vem som ska representera Emano i styrelsen och hur övriga styrelsen skall se ut samt 
värdering av företaget, det vill säga hur stora andel Emano får för sina satsade medel. 
Tomas utformar också ett förslag på hur ett aktieavtal mellan Emano och huvudägaren 
kan se ut. Efter detta gör Tomas ett internt PM som de lägger fram till styrelsen. Där har 
han lagt en rekommendation hur han anser att styrelsen skall handla, det är dock alltid 
styrelsen som avgör om det blir en investering eller inte. Om det blir ett positivt beslut 
från styrelsen görs aktieägaravtalet klart mellan parterna och de diskuterar också 
exitmöjligheterna redan i detta skede. 
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Viktiga faktorer 
Tomas anser att människan bakom företaget som söker riskkapital är det allra viktigaste i 
bedömningen. Han anser att en bra idé och en bra entreprenör är kanonbra. En bra idé och 
en halvbra entreprenör kan också bli väldigt bra medan en bra idé och en dålig 
entreprenör blir fiasko. Tomas påpekar dock att det är en helhetsbedömning. Tomas 
menar att entreprenörens bakgrund inte är avgörande om Emano skall investera eller inte. 
Däremot ser Tomas det som en fördel om entreprenören arbetat i ett företag inom samma 
bransch och framförallt inom ett tillväxtföretag. Anledningen till detta är att Emano 
investerar i företag som de tror skall ha en stark tillväxt och Tomas anser att det är lite 
speciellt att driva företag i tillväxt. 
 
För att Emano skall investera i ett portföljbolag kräver de att deras idé vänder sig till en 
världsmarknad. De investerar inte i ett företag som tillverkar skoterkälkar även fast det är 
en duktig entreprenör, därför att det är en typisk lokal marknad och ingen världsmarknad. 
Anledningen till detta är att ett portföljbolag bara kan bli riktigt stort och framgångsrikt 
om det vänder sig mot en världsmarknad. Dessutom får inte produkten/tjänsten som det 
potentiella portföljbolaget erbjuder vara av engångskaraktär till exempel konsulttjänster, 
utan det skall vara av repetitiv karaktär, till exempel licenser. Det motiverar Tomas med 
att en konsult inte kan arbeta mer än ett visst antal timmar per dag medan en entreprenör 
som konstruerat ett dataprogram inte får så stor ökning av kostnader om han säljer en 
miljon program än om han skulle sälja tio program. 
 
När det gäller konkurrensen på marknaden menar Tomas att det är en klar fördel om det 
potentiella portföljbolaget produkt/tjänst möter en svag konkurrens. Om det är en för hård 
konkurrens på marknaden vid investeringstillfället måste det potentiella portföljbolagets 
idé vara extremt bra för att Emano skall investera. Om konkurrensen i ett senare skede 
skulle öka så kan det vara en fördel, eftersom Emano kan driva ett portföljbolag som tar 
en viss marknadsandel och sedan sälja det till en konkurrent. Tomas stöter ofta på 
entreprenörer som säger att deras produkt saknar konkurrens, vilket visar sig inte vara 
sant vid en närmare undersökning, eftersom substitut också är en form av konkurrent. 
 
Om Tomas gör bedömningen att nyckelfaktorerna på en marknad inte är stabila anlitar 
Emano experter för att bedöma det potentiella portföljbolaget. Tomas anser sig inte 
kunna göra sådana bedömningar själva på potentiella portföljbolag som är tidigt ute på 
dessa marknader. Men om dessa experter gör bedömningen att det sker stora förändringar 
av nyckelfaktorerna avstår Emano från att investera, eftersom att de inte kommer att 
förstå hur marknaden kommer att agera vid dessa tillfällen. 
 
Tomas tycker att det är väldigt svårt att bedöma nya potentiella portföljbolags möjligheter 
att utbilda kunderna om deras produkts förträfflighet. Men om entreprenören kan sälja in 
sin idé till venture capital företaget så visar det också att han kan sälja sig själv och sina 
produkter/tjänster. Tomas försöker göra en bedömning i vilken takt den nya 
produkten/tjänsten slår ut den gamla etablerade. Han brukar då något skämtsamt använda 
sig av något som han kallar för π-faktorn det vill säga, det tar 3,14 gånger så lång tid som 
de tror och kostar 3,14 gånger så mycket. Tomas har också mycket stor respekt för 
marknaden och lägger ner mycket tid för att bedöma hur marknaden kommer att ta emot 
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portföljbolagets idé. Det beror på att Emano tillsammans med entreprenören ofta kan lösa 
den tekniska biten men det är andra som avgör vilken genomslagskraft det får på 
marknaden. 
 
Tiden innan en ny produkt eller tjänst blir kopierad anser Tomas vara mycket svårt att 
bedöma. Han anser dock att det är väldigt viktigt att portföljbolaget utnyttjar den tiden 
som de är ensam på marknaden och att det finns människor i portföljbolaget som är 
kapabla att ta tillvara på den möjligheten som det innebär. Tomas anser också att det kan 
vara bra att idén blir plagierad om det är av en stor aktör som redan finns på marknaden. 
Det blir då ett sorts kvitto på att portföljbolaget har något stort på gång. När den stora 
aktören plagierar portföljbolagets idé hjälper de också till att övertyga kunder om att den 
nya produkten/tjänsten är något att satsa på. Det leder till att entreprenören inte behöver 
lägga ner lika mycket kraft på det och sannolikheten att idén lyckas ökar. 
 
Emano har ett avkastningskrav på minst 25 procent på sina investeringar i 
portföljbolagen. Avkastningskravet är beroende av vilken risk Tomas anser att 
investeringen innebär, om Emano tar en högre risk kräver Tomas en högre avkastning. 
Emano är branschoberoende, det vill säga de investerar i samtliga branscher och de har 
samma avkastningskrav oavsett vilken bransch de investerar i.  
 
Tomas undersöker exitmöjligheten redan innan investering, han ser då på vilka som kan 
tänkas vara intresserade av att köpa portföljbolaget då det är moget. Han undersöker 
också vilka de stora aktörerna är som kan tänkas vilja bredda sitt sortiment, eller om 
något företag kan tänkas vilja komma in på en ny marknad. Emano kan också gå in i en 
bransch där de vill vara med och strukturera, portföljbolaget kan då köpa upp 
konkurrenter för att slå ihop till en större enhet som sedan går att sälja. 
  
I slutändan är det intuitionen som avgör om de som bedömer det potentiella 
portföljbolaget kommer att rekommendera styrelsen att investera eller inte. Finns inte den 
rätta känslan för det här potentiella portföljbolaget avstår Emano från att investera. 
Tomas menar att de måste tro på det de gör oavsett hur det ser ut på papper. 
 
 
Risk 
Den största delen av marknadsrisken som Tomas bedömer handlar om hur snabbt det 
potentiella portföljbolagets idé kan komma ut på marknaden. Det handlar om att nå ett 
acceptabelt kassaflöde och resultat inom en viss tidsrymd. Risken att portföljbolagen 
möter en ökad konkurrens tar Tomas inte speciellt stor hänsyn till. Eftersom att det inte 
bara behöver vara en nackdel, portföljbolaget får då hjälpa att bearbeta marknaden och 
Emano kan sälja sin andel till någon av konkurrenterna. Tomas tar inte hänsyn till 
marknadsrisken vid något speciellt skede i beslutsprocessen utan de gör en 
helhetsbedömning under hela processen som i slutändan resulterar i ett ställningstagande 
för eller emot investering.  
 
Tomas skriver ett aktieägaravtal med entreprenören för att minska agentrisken, i det 
avtalet kommer de båda parterna i förväg överens om hur de skall hantera saker och ting 
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när de blir oense. I dessa aktieägaravtal skrivs till exempel in att Emano har rätt att 
bestämma hur styrelsen ska utses. Eftersom styrelsen kan avsätta verkställande direktör, 
även fast det skulle råka vara huvudägaren så skyddas både minoritets och majoritets 
ägare. Tomas och entreprenören måste vara överens om hur aktieägaravtalet skall se ut 
annars avstår Emano från att investera i det potentiella portföljbolaget. Tomas menar för 
att ytterligare minska agentrisken träffar han några anställda på det potentiella 
portföljbolaget. Genom att träffa de anställda får han en känsla av hur det står till i 
företaget och hur de anställda mår. Tomas tycker att det är viktigt att höra vad de 
anställda tycker och känner så att inte all information om portföljbolaget kommer från 
verkställande direktören. Tomas menar vidare att en styrelserepresentant från 
arbetstagarsidan är oerhört väsentligt. Han brukar rekommendera portföljbolaget att de 
anställda skall ha möjligheten att vara med i styrelsearbetet, eftersom Tomas då har 
lättare att höra de anställdas synpunkter. För att inte öka agentrisken ligger Emano lågt på 
investeringsfronten nu. Därför att de nu har 13 engagemang på tre anställda och de 
anställda på Emano har inte tid med speciellt många fler engagemang. Emano kommer 
därför inte att göra fler än ytterligare två investeringar år 2001. Detta för att se till att de 
anställda på Emano inte hamnar i en situation där de inte har tillräckligt med tid för sina 
engagemang. Något som däremot ökar agentrisken är att Emano bara investerar i 
Norrland och Tomas säger lite skämtsamt att det är deras ”värsta fiende”, eftersom det är 
närmare till Stockholm än Kalix från Umeå i tid räknat.  
  
 
Styrning 
Tomas anser att Emano engagerar sig hårt i sina portföljbolag, de gör inga engagemang 
och sedan bara låter det rulla. Vanligtvis utser Tomas en styrelserepresentant som 
representerar Emano i portföljbolagets styrelse. Den personen har han tillsammans med 
entreprenören bedömt ha den bakgrund och erfarenhet som passar företaget just då. 
Utöver det så är de övriga av Emanos anställda suppleanter och deltar på minst hälften av 
styrelsemötena. Däremellan har Tomas kontakt med entreprenören och är behjälpliga 
med råd och annat stöd som portföljbolaget behöver. Emano har valt att lägga sitt 
engagemang på den nivån för att de vill tillföra mer än bara kapital. Men de vill inte 
engagera sig för hårt i portföljbolaget om det inte är nödvändigt, då Tomas vill att 
entreprenören hela tiden skall behålla gnistan att föra företaget framåt. Engagemangen i 
de olika portföljbolagen varierar beroende på hur det går för portföljbolaget och vart i 
livscykel det befinner sig. 
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5 ANALYS OCH SLUTSATSER 
 
Vi kommer i detta kapitel att jämföra resultatet från vår empiriska studie med den 
teoretiska referensram som vi använt oss av vilket resulterar i våra egna slutsatser. Detta 
kapitel skall även svara på vårt syfte. Tomas (Emano) och Nils-Olof (Uminova) 
representerar i detta kapitel företagsnivå.   
 
 
5.1 Beslutsprocessen 
 
Emano får ganska ofta förfrågningar från entreprenörer om finansiering där entreprenören 
blivit hänvisad till Emano från någon referens. Att venture capital företag får många 
förfrågningar på detta sätt är också något som Fried och Hisrich (1994) samt Tyebjee och 
Bruno (1984) konstaterat i sina undersökningar. Uminova får inte så många förfrågningar 
på det viset men det kan beror på att de har gjort sig kända som ett företag som gärna 
investerar i företag som kommer från universitetet. Anledningen till detta kan antas vara 
att det förefaller naturligt för forskare att direkt ta kontakt med Uminova om de behöver 
venture capital för att kunna kommersialisera sin produkt/tjänst. En slutsats av 
ovanstående kan vara att första steget av beslutsprocessen innebär att entreprenören tar 
kontakt med venture capital företaget. Vi fann bara delvis bekräftelse för att venture 
capital företag får förfrågningar från entreprenörer genom hänvisningar från referenser. 
Det kan bero på att entreprenörerna inte tänker på eller berättar var de fått informationen 
om venture capital företaget ifrån, eller att entreprenörerna inte upplever att de fått 
informationen från någon speciell referens och därför inte nämner något om det. 
 
Både Uminova och Emano har begränsningar vad gäller investeringens storlek och 
portföljbolagets geografiska lokalisering. Uminova investerar i väldigt tidiga skeden 
medan Emano har en större spännvidd när det gäller vilken fas det potentiella 
portföljbolaget befinner sig i, anledningen till detta kan vara att Emano inte vill missa 
några bra investeringar. Det innebär att kraven på storlek och geografisk lokalisering hos 
de potentiella portföljbolagen, utgör grund för att sålla bort väldigt många ansökningar 
för Uminova medan Emano släpper igenom klart fler. Uminova är också mest 
intresserade av forskningsnära företag medan Emano är branschoberoende. 
Beslutsprocesserna som Fried och Hisrich (1994) samt Tyebjee och Bruno (1984) har 
identifierat ser ungefär likadana ut. Enligt deras observationer börjar processen med att 
venture capital företaget får in ett antal affärsplaner varje år som de till en början ganska 
snabbt tittar igenom. Där undersöker de om företaget passar in i den kategori som de är 
intresserade av att investera i. Båda nämnda undersökningar pekar på att det som bedöms 
i denna fas är investeringsstorlek, bransch, geografisk lokalisering och i vilken 
utvecklingsfas det potentiella portföljbolaget befinner sig i. En slutsats vi kan dra från 
ovanstående resonemang är att venture capital företag sannolikt använder  
investeringsstorlek och geografisk lokalisering som viktiga investeringsfaktorer vilket 
tidigare undersökningar också visat.  Våran undersökning har också visat att Uminova 
har precis som teorin säger, krav på vilken bransch och utvecklingsfas det potentiella 
portföljbolaget bör befinna sig i. Dock kan Uminova tänka sig att tumma på dessa 
begränsningar om ett potentiellt portföljbolag verkar vara exceptionellt bra. Emano 
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däremot är branschoberoende och de har inte heller något krav på att det potentiella 
portföljbolaget måste befinna sig i någon viss utvecklingsfas. Anledningen till att 
Uminova kan ha en bransch begränsningar kan vara att de med sin nära kontakt med 
Umeå Universitet får tillräckligt många intressanta erbjudande att investera i forsknings 
relaterade portföljbolag. Anledningen till Emanos branschoberoende och att de inte har 
någon begränsningar i vilken fas det potentiella portföljbolaget måste befinna sig i, kan 
vara att de inte vill missa några bra affärer ”i onödan”. Anledningen till att Uminova har 
en begränsning i vilken utvecklingsfas det potentiella portföljbolaget befinner sig i, kan 
vara att dessa potentiella portföljbolag från Umeå Universitet, oftast befinner sig i en 
tidig fas och Uminova har då valt att specialisera sig mot de tidigaste utvecklingsfaserna. 
Vår slutsats är att det kan råda skilda uppfattningar bland venture capital företag om 
huruvida potentiella portföljbolaget måste verka i en viss bransch och befinna sig i en 
speciell utvecklingsfas för att venture capital företaget skall investera. Anledningen till att 
det råder skilda uppfattningar kan bero på venture capital företagets affärsidé. 
 
Om portföljbolaget passerar ovanstående bedömning ser både Uminova och Emano först 
till marknadens attraktivitet, produktdifferentiering och förmågan att motstå hot från 
omgivningen, eftersom de oftast kan bedöma dessa utifrån affärsplanen, vilket gör att de 
kan bedöma dessa faktorer i ett tidigt skede. Om det visar sig att de fortfarande är 
intresserade efter detta, lär de känna entreprenören bättre och undersöker även vad det 
kan finnas för exitmöjligheter för respektive venture capital företag. Emano anlitar också 
i detta skede ett revisionsföretag som gör en så kallad ”due diligence”, det vill säga går 
igenom företaget och ser vad det finns för avtal, redovisningsrutiner och liknande. 
Uminova som investerar mycket i forskningsprojekt diskuterar i detta skede med 
forskaren hur de skall kunna kommersialisera produkten. Tyebjee och Bruno (1984) 
nämner fem faktorer som de anser bedöms mest i detta skede. Det är marknadens 
attraktivitet, produktdifferentiering, företagets ledning, förmåga att motstå hot från 
omgivningen och exitmöjligheter. Utifrån resonemanget ovan verkar det rimligt att anta 
att teorin i detta fall överensstämmer med empirin, eftersom både Uminova och Emano 
gick igenom de faktorer som togs upp i teorin. De båda venture capital företagen som vi 
intervjuade gick dock först igenom marknadens attraktivitet, produktdifferentiering och 
förmåga att motstå hot från omgivningen innan de tog hänsyn till företagsledningen och 
exitmöjligheter. Detta kan bero på att de ansåg att det inte finns någon anledning att gå in 
på företagsledningen och exitmöjligheter om marknadsrisken är för stor. En slutsats vi 
kan dra är att venture capital företag granskar marknadsrisken vid ett tidigare skede än 
agentrisken.  
  
Emano utarbetar i det här skedet en rekommendation som de sedan lämnar över till 
styrelsen som sedan fattar beslut om det skall bli en investering. Efter det färdigställer 
Emano det påbörjade aktieägaravtalet. Uminova färdigställer också aktieägaravtalet men 
de har inget krav på att styrelsen ska besluta om det blir investering eller inte. När det 
närmar sig slutförhandling menar Fried och Hisrich (1994) att de slutgiltiga detaljerna 
och de lagstadgade kraven på affären fastställs. Tyebjee och Bruno (1984) anser att det är 
en viktig fas då parterna beslutar vilka rättigheter och skyldigheter de har mot varandra. 
Med hänsyn till ovanstående förefaller det rimligt att anta att teorin stämmer överens med 
empirin, eftersom i aktieägaravtalet tas det upp vilka rättigheter och skyldigheter de båda 
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parterna har mot varandra. En slutsats kan vara att agentrisken kan begränsas genom 
aktieägaravtal. Därav framstår det som troligt att venture capital företag som upprättar 
aktieägaravtal lägger stor vikt på marknadsrisken som en investeringsfaktor. 
 
 
5.2 Risk 
 
Både Uminova och Emano investerar i flera etapper fast med olika tillvägagångssätt. Om 
Emano investerat i ett portföljbolag som behöver mer pengar i ytterligare en omgång så 
förhandlar de med något annat venture capital företag om att det företaget också skall 
vara med och skjuta till den mängd kapital som behövs. På så sätt minskar Emano sin 
risk, eftersom de då inte på egen han måste lösa alla problem som kan uppstå, samtidigt 
som de heller inte helt själva måste stå för ett eventuellt kapitaltillskott. Uminova har ett 
nära samarbete med Norrlandsfonden som innebär att då Uminova investerar i ett 
portföljbolag får det företaget samtidigt ett lån från Norrlandsfonden. I och med det får 
portföljbolaget pengar från ytterligare en finansiär utan att Uminovas andel i bolaget 
minskar. Att venture capital företag ofta investerar i flera etapper för att minska risken är 
något som Bygrave, Hay och Peeters (1999) konstaterar i sin undersökning. Uminova tar 
hjälp av Norrlandsonden redan vid deras första investering i portföljbolaget medan 
Emano tar hjälp av ett annat venture capital företag om portföljbolaget behöver 
ytterliggare kapital. En slutsats vi drar är att det förefaller som ett vanligt sätt för venture 
capital företag att reducera risken genom att investerar i flera etapper med flera 
investerare. 
 
Både Uminova och Emano reglerar hur eventuella tvister skall lösas i aktieägaravtalet. 
Dessa båda venture capital företag investerar inte heller i ett portföljbolag där de inte tror 
sig kunna komma bra överens med entreprenören, de tar en viss hänsyn till agentrisken. 
Fiet (1995) anser att venture capital företag inte bryr sig så mycket om agentrisk eftersom 
att de kan kontrollera entreprenören till stor del genom avtal. Utifrån detta resonemang 
förefaller det som om teorin och empirin överensstämmer i stora drag. Både Uminova 
och Emano tar viss hänsyn till agentrisken. Även fast de kan reglera entreprenörens 
handlingar genom avtal har de som krav att de skall komma bra överens med 
entreprenören och känna att de skall kunna samarbeta med honom på ett bra sätt. En 
slutsats som förefaller rimlig av resonemanget ovan är att venture capital företag inte tar 
speciellt stor hänsyn till agentrisken efter att avtal upprättats med portföljbolaget.   
 
Både Uminova och Emano tar i ett tidigt skede en större hänsyn till marknadsrisken än 
agentrisken. Om de inte gillar idén då de läser affärsplanen går de inte vidare och träffar 
entreprenören. Att venture capital företag tar en mindre hänsyn till agentrisken än 
marknadsrisken i ett tidigt skede i bedömningen av portföljbolagen har också Hall och 
Hofer (1993) kommit fram till i deras undersökning. Av detta förefaller det vara sannolikt 
att teorin överensstämmer med empirin. Både Uminova och Emano menade att det inte 
fanns någon anledning att bekanta sig med entreprenören om de inte gillade det de läser i 
affärsplanen.  
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5.3 Investeringsfaktorer 
 
Här jämför vi de investeringsfaktorer som vi funnit relevanta i teorin med våra empiriska 
studier. 
 
5.3.1 Företagsledningen 
 
Både Uninova och Emano anser att entreprenören är ett portföljbolags viktigaste resurs 
vilket stämmer överens med vad West (2000) och Dixon (1991) funnit. De menar att 
företagsledningen är ett företags mest värdefulla tillgång. I vissa portföljbolag är 
entreprenören hela företagsledningen. En slutsats är att företagsledningen är ett företags 
viktigaste tillgång och är därmed en viktig faktor vid investering.   
 
Tomas ser det som en mycket stor fördel om entreprenören har en bakgrund i ett 
snabbväxande företag och det är ett extra plus, om det är inom den bransch det potentiella 
portföljbolaget nu verkar i. Tomas anser nämligen att det är lite speciellt att leda ett 
tillväxtföretag. Nils-Olof anser inte det vara lika viktigt att entreprenören har någon 
speciell bakgrund eller erfarenhet, eftersom Uminova har en mycket operativ roll i 
portföljbolaget från början. Shepherd et al (2000) och Roure & Maidique, (1986) har 
funnit att de som startat nya företag med stor framgång oftast har en bakgrund i 
snabbväxande företag i samma bransch. Utifrån detta verkar det som om teorin delvis 
överensstämmer med empirin. Orsaker till att Teorin inte överensstämmer med Uminova, 
kan vara att Shepherd et al (2000) och Roure & Maidique, (1986) i sina undersökningar 
tittat mest på portföljbolag som befann sig i ett senare skede än vad Uminova gör. 
Portföljbolagen i undersökningen kan också samarbeta med ett venture capital företag 
som inte använder sig av en stark ”hands on” strategi. En slutsats är att krav på bakgrund 
kan skilja sig åt beroende på vilken styrning venture capital företaget använder sig av. Ett 
venture capital företag med hårdare hands-on styrning ställer således mindre krav på 
entreprenörens bakgrund. 
 
 
5.3.2 Avkastning 
 
Både Emano och Uminova bedömer tidigt vilka exitalternativ det kan finnas för det 
potentiella portföljbolag de bedömer. Båda venture capital företagen har en 
investeringshorisont på 3-5 år men kan tänka sig att stanna längre om det skulle behövas. 
Emano har ett generellt avkastningskrav på 25 procent per år på sina investeringar. Det 
varierar dock med risken på investeringen. Uminova har inget generellt avkastningskrav 
per investering utan det varierar också med risken. De har dock ett krav på att deras 
sysselsatta kapital skall förräntas med 10 procent per år. När det gäller investeringens 
påverkan på företaget så har Emano satt en gräns på att de inte investerar mindre än en 
miljon. Uminova investerar inte mindre än 500.000. Freid och Hisrich (1994) anser att 
venture captal företag särskilt bedömer tre kriterier kring avkastningen. Dessa är 
exitmöjligheter, genomsnittlig årlig avkastning och att investeringen är av sådan storlek 
att den kan påverka hela företaget. Utifrån resonemanget ovan är en rimlig slutsats att 
teorin överensstämmer med empirin. Dock har de två venture capital företagen olika 
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avkastningskrav, Emano har ett avkastningskrav på varje investering medan Uminova har 
ett på deras sysselsatta kapital. Anledningen till att de båda företagen valt en mininivå på 
investeringen kan vara att de måste lägga ner lika mycket tid på en investering på 
200.000 som en på två miljoner. En slutsats är att venture capital företag ser avkastning 
och investeringens storlek som viktiga faktorer vid investering, samt att de tidigt bedömer 
exitmöjligheten.    
 
 
5.3.3 Affärsplanen 
 
Uminova får inte alltid in en fullständig affärsplan från början av entreprenören utan 
Uminova diskuterar mer eller mindre fram affärsplanen med entreprenören. Om Emano 
får in en affärsplan som inte innehåller det mest väsentliga ber de entreprenören 
komplettera den och skicka in den på nytt. Boocock och Woods (1997) samt Roberts 
(1991) menar att det gäller för entreprenören att inte skicka in en felaktig affärsplan 
eftersom de har funnit att det är den största anledningen till att prospekt sorteras bort i 
tidigt stadium. Utifrån detta resonemang förefaller det rimligt att anta att teorin endast 
delvis överensstämmer med empirin. Emano har som krav att få in en affärsplan men de 
sorterar inte bort något bara för att affärsplanen är ofullständig det vill säga felaktig. Att 
Uminovas krav på affärsplan inte överensstämde med teorin kan bero på att de inte 
granskar lika många prospekt som venture capital företagen som fanns i de 
undersökningar som vi tagit vår teori från. En slutsats är att venture capital företag som 
investerar i portföljbolag som befinner sig i senare faser anser att en fullständig affärsplan 
kan vara en viktig faktor vid investering. Det beror sannolikt på att venture capital 
företagen vill se att entreprenören verkligen har tänkt igenom sin idé. 
 
 
5.3.4 Timing 
 
Uminova vill gärna se att nyckelfaktorerna är någorlunda stabila. Nils-Olof menar att om 
nyckelfaktorerna skulle vara väldigt föränderliga måste portföljbolaget ha så många 
alternativa lösningar på olika problem och det är det inte många företag som har. Tomas 
säger att om han anser att nyckelfaktorerna inte är stabila tar Emano hjälp av ett 
utomstående företag för att bedöma det potentiella portföljbolagets möjligheter. Om det 
företaget gör bedömningen att nyckelfaktorerna är alltför föränderliga avstår Emano från 
att investera. Aaker och Day (1986) menar att om nyckelfaktorerna i en bransch varierar 
mycket kan det skapa problem för pionjären. Vår slutsats är att venture capital företag tar 
stor hänsyn till nyckelfaktorernas stabilitet även om de företag vi undersökte inte gjorde 
det med koppling till timing. 
 
Nils-Olof som ofta har att göra med forskare anser att de har svårt att utbilda sina kunder. 
Han anser också att Uminova inte heller kan bedöma möjligheterna att utbilda kunderna. 
Svårigheterna leder till att Uminova tar hjälp av ett annat företag som till exempel gör en 
marknadsundersökning för att ta reda på hur de kan tänkas gå till väga. Tomas anser 
också att det är mycket svårt att bedöma det potentiella portföljbolagets möjligheter att 
utbilda kunder. Han menar dock att om entreprenören kan sälja in sin idé till venture 
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capital företaget, visar entreprenören att han kan sälja sig själv och sin produkt/tjänst. 
Lambin och Day (1989) hävdar att kunderna ofta är motvilliga att byta en produkt som de 
känner sig trygga med till en ny där användningsområdet känns osäkert. Slater (1993) 
anser att pionjärens potentiella kunder ofta saknar kunskap om ett nytt produktkoncept 
och ofta behöver övertygas om att fördelarna med de nya produkterna är större än 
riskerna. Slutsatsen vi drar är att venture capital företag tar hänsyn till portföljbolagets 
möjligheter att utbilda kunder men att det verkar vara mycket svårt att bedöma. Företagen 
i vår undersökning använder det inte med någon koppling till timing. 
 
Nils-Olof tycker att det är svårt bedöma tiden till en efterföljare kommer in på marknaden 
när ett potentiellt portföljbolag är ett så kallat pionjärföretag. Uminova är dock sällan 
med som ägare i portföljbolagen ända fram till dess att de lanserar en produkt eller tjänst. 
Han säger dock att när det gäller IT kopieras en produkt nästan omedelbart så där är det 
svårt att vinna någon stor fördel av att vara först. Tomas anser att det är väldigt svårt att 
avgöra hur lång tid det kan ta innan en efterföljande konkurrent kommer in på 
marknaden. Han påpekar dock att det gäller att ta tillvara på den tid som portföljbolaget 
är ensamt på marknaden och att det finns folk i företaget som är kapabla till att ta tillvara 
på den tiden. Shepherd et al (2000) har funnit att ett längre försprång ger pionjären en 
större möjlighet att stärka sitt varumärke och påverka kundernas uppfattning om hur 
produkten ska vara, det vill säga att komma så nära deras egen produktmix som möjligt. 
Vi drar slutsatsen att venture capital företag tycker att det är viktigt att utnyttja tiden ett 
företag är ensamt på en marknad på ett bra sätt men att inget av de företag vi undersökte 
hamnar i den situationen speciellt ofta.  
 
 
5.4 Intuition 
 
Både Nils-Olof och Tomas litar väldigt mycket på sin intuition. Nils-Olof menar att det 
oftast är på det personliga planet som den intuitiva känslan uppstår, hur det känns mellan 
honom och entreprenören. Uminova skulle aldrig investera om Nils-Olofs intuition säger 
att det inte kommer att fungera med entreprenören. De är också mycket tveksamma till att 
investera om siffrorna på pappret inte är tillfredsställande även om det känns som att det 
kommer att bli en kanongrej. För Tomas är det också känslan i slutändan som avgör 
vilket råd de kommer att ge sin styrelse vad gäller investering eller ej. Nielsen (1994) 
menar att för ett venture capital företag är intuition den samlade sammanfattningen av 
alla de kunskaper som de anställda på venture capital företaget hittills samlat på sig och 
bearbetat. Vidare anser han att det knappast är troligt att ett venture capital företag fattar 
beslut som strider med deras intuitiva känsla. Med utgångspunkt från detta verkar det 
troligt att teorin överensstämmer med empirin, både Nils-Olof och Tomas poängterade att 
de litar väldigt mycket på sin intuition. En slutsats är att intuitionen har en stor betydelse 
vid beslut om investering i potentiella portföljbolag. Vi kan också se att intuitionen i detta 
fall inte nödvändigtvis är individbaserad utan kan finns mellan företagets väggar och är 
knuten till kulturen som finns i företaget. Det baserar vi på att det inte bara är en person 
som gör bedömningen av det potentiella portföljbolaget, och eftersom Nielsen (1994) 
menar att intuition är all samlad kunskap kan det mycket väl vara personalen som grupp, 
det vill säga venture capital företaget,  som besitter denna kunskap. 
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5.5 Venture capital företags styrning av portföljbolag 
 
De anställda på både Uminova och Emano har alla en bakgrund som chef på hög nivå. 
Sadtler (1993) menar att för att kunna använda sig av hands on måste de anställda på 
venture capital företagen ha en bred rådgivande erfarenhet eller en generell 
företagslednings erfarenhet. Han anser att anställda på venture capital företagen därför 
oftast har en chefbakgrund på hög nivå, vilket stämmer helt överens med både Uminova 
och Emano. En slutsats vi kan dra är att de anställda på venture capital företag vanligtvis 
har en bakgrund som chef, vilket enligt Sadtler (1993) är viktigt för att venture capital 
företaget skall kunna använda sig av en hands on strategi. 
 
Både Uminova och Emano har täta kontakter med sina portföljföretag. Särskilt Uminova 
där någon anställd i början ibland fungerar som tillförordnande verkställande direktör och 
även i senare skeden har Uminova en nära kontakt med portföljbolaget. Emano har inte 
en lika tät kontakt med portföljbolagen, men de har förutom att självklart sitta med i 
styrelsen även en kontinuerlig kontakt med portföljbolaget. Enligt Sadtler (1993) 
resulterar en nära kontakt med verkställande direktören i portföljbolagen från venture 
capital företagets sida ett ökat värde på investeringen. En slutsats är att venture capital 
företag tror de ökar värdet på sina investeringar genom att ha ett aktivt ägarengagemang. 
 
Uminova har vissa branscher som de prioriterar högre än andra medan Emano är helt 
branschoberoende. Sadtler (1993) menar att de flesta venture capital företag anser att de 
inte har möjligheten att specialisera sig på en viss bransch. Anledningen till detta är att 
venture capital företagen vill få många erbjudande från entreprenörer för att på så sätt 
hitta fler bra investeringsobjekt. Detta stämmer speciellt bra på Emano som är 
branschoberoende. Men det stämmer inte helt på Uminova. En förklaring till att Uminova 
kan prioritera vissa branscher kan vara att de har så stark anknytning till Umeå 
Universitet och därmed inte behöver oroa sig speciellt mycket att det inte skall genereras 
intressanta idéer. En slutsats kan vara att venture capital företag ofta är branschoberoende 
för att de inte vill missa några bra investeringsmöjligheter.   
 
Sammanfattningsvis kan Uminova sägas vara mer hands on än vad Emano är. Uminova 
har tre anställda som tillsammans har fem portföljföretag, Uminova kan även i början 
agera som tillförordnande verkställande direktör i portföljbolaget. Även senare har 
Uminova mer kontakt med portföljbolaget än vad Emano har. Det beror på att Uminova 
investerar i ett tidigare skede än vad Emano gör och portföljbolaget behöver i början mer 
hjälp av venture capital företaget. Emano har 13 portföljbolag på tre anställda så de har 
inte samma möjligheter att engagera sig lika mycket i företagen som Uminova gör. 
Uminova investerar i väldigt tidiga skeden i företag som ofta drivs av forskare. Det 
medför att de tar en mycket operativ roll från start eftersom forskaren sällan har 
erfarenhet av att driva företag på ett framgångsrikt sätt. Det innebär att Uminova inte 
behöver bry sig så mycket om agentrisken utan koncentrerar sig nästan enbart på 
marknadsrisken. Emano investerar inte lika tidigt som Uminova och tar inte en lika 
operativ roll utan låter entreprenören sköta större del av styrningen. Det innebär att 
Emano tar en större agentrisk än Uminova. Eftersom företagen som Emano investerar i 
ofta har funnits under en tid så har de lättare att bedöma företagets produkter/tjänster. Det 
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innebär att de tar en mindre agentrisk än Uminova. Dessa skillnader avser vi visa i figur 
4. 
 
 
 
 
 
  
Hands on 
 
 
 
Styrning  
 
 
 
Hands off 
 
 
 
 agentrisk marknadsrisk 
 
 Risk 
 
Figur 4: Figuren avser att förklara hur vi anser att Uminovas och Emanos förhållande 
mellan risk och styrning av sina portföljbolag ser ut. 
 
 
5.6 Sammanfattande slutsatser och slutdiskussion 
 
De sammanfattande slutsatser vi kan dra av vår undersökning är att den teori som finns i 
ämnet till stor del överensstämde med de företag som vi undersökte. Det verkar förhålla 
sig så att venture capital företagen värderar den enskilde entreprenören väldigt högt men 
trots detta så tar de inte speciellt stor hänsyn till agentrisken. Det beror på att de kan 
reglera entreprenören hårt genom avtal. Det verkar också, som teorin säger, att venture 
capital företagen tar större hänsyn till marknadsrisken tidigt i beslutsprocessen. Även de 
enskilda faktorer som de tar stor hänsyn till under beslutsprocessen har till största del 
med marknaden att göra. Vi fann tre olika faktorer som var viktiga när ett venture capital 
företag skall investera i ett portföljbolag. Företagsledningen ansåg vara portföljbolagets 
viktigaste resurs. Venture capital företag har ett visst avkastningskrav på sina 
investeringar och det måste portföljbolagen kunna uppfylla. Affärsplanen tycker venture 
capital företag är viktigt för att se att entreprenören verkligen tänkt till. Slutligen kan vi 
också konstatera att de allra flesta venture capital företag verkar använda sig av mer 
hands on styrning än hands off styrning. 
 
 

Uminova

Emano 
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5.7 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi har inte kunnat finna någon teori om hur venture capital företags styrning av 
portföljbolaget påverkar portföljbolagets resultat. Kanske kan det vara så att hands on 
inte är så bra som många venture capital företag verkar tro? Detta anser vi vara ett ämne 
som är värt att forska mer kring. 
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BILAGA 1 
 
INTERVJUGUIDE 
 
Kan du beskriva hur er beslutsprocess ser ut från att ett prospekt anländer till ett 
investeringsbeslut tas? 
 
När i processen ser ni på nedanstående faktorer? Varför är ni intresserade av dem just då? 
Om ej intressanta, varför? Hur påverkar de besluten?  
 
Företagsledningen 
Track record 
Realistisk 
Riskidentifikation, riskhantering 
Branschrelaterade kunskaper 
Generell ledarefarenhet 
 
Affärsplan 
Komplett 
Realistiska antaganden 
 
Konkurrens på marknaden 
Hur ser ni på konkurrensen på marknaden? Hur resonerar ni i en situation där i 
produkten/tjänsten verkar exceptionellt bra men konkurrensen är mycket hård? 
 
Intuition 
Hur påverkar er intuition beslutsfattandet? 
 
Timing/nyckelfaktorer 
Om branschens nyckelkriterier är föränderliga eller stabila, hur påverkar de er inställning 
att investera i ett företag som är ”pionjärer”? 
 
Timing/konsumentutbildning 
Vilken hänsyn tar ni till en ”pionjärs” möjligheter att utbilda konsumenter om varför de 
skall välja deras nya produkter i stället för konkurrenternas gamla? 
 
Timing/försprång till efterföljare 
Om ni bedömer en ”pionjär”, hur bedömer ni längden på det försprång som ”pionjären” 
har till efterföljarna?  
 
Avkastning 
Vilka avkastningskrav har ni? Lika i alla branscher? 
Hur bedömer ni exitmöjligheterna? 
Skall investeringarna vara av en viss storlek? 
Investerar ni i ett begränsat antal marknader eller är alla intressanta? 



 

 
 

 

Hands on/off 
Hur är ni involverade i era portföljbolag?  
Varför har ni valt att lägga ert engagemang i portföljföretaget på just den nivån?  
Är ni alltid involverade i samma grad? Varför/varför inte? 
 
Risk 
På vilket sätt tar ni hänsyn till marknadsrisken?  
Finns det någon/några fas(er) i er beslutsprocess där marknadsrisken är mer intressant än 
i övriga faser?  
Är det någon speciell riskfaktor som ni tar mer hänsyn till? Varför? 
 
Ex. på marknadsrisk 
1. Omodern teknologi  
2. Ökad konkurrens 
3. Många potentiella, nya konkurrenter  lägre priser 
4. Många substitut 
 
På vilket sätt tar ni hänsyn till agentrisken?   
Finns det någon/några fas(er) i er beslutsprocess där agentrisken är mer intressant än i 
övriga faser?  
Är det någon speciell riskfaktor som ni tar mer hänsyn till? Varför? 
 
Ex. på agentrisk 
1. Oärlig entreprenör. Undanhåller info 
2. Stora geografiska avstånd  
3. Kortsiktigt intresse från entreprenören  ej vinstmax för båda 
4. Ett stort antal entreprenörer  
5. Entreprenören gör inte som man kommit överens om.  
 




