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Förord	

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till vår handledare Ogi Chun som under arbetets gång 
väglett oss i frågor angående forskning och uppsatsskrivande. Ett tack vill vi även rikta till de 
opponenter som har lagt tid och energi till stöd för vår studie. 
 
Studiens deltagande respondenter, investeringsaktörerna, gav oss en möjlighet till mer kunskap 
och förståelse för venture capital marknaden. Det material, engagemang och förtroende som ni 
har gett oss är vi mycket tacksamma för.	

	

	

	

	 	



	

Sammanfattning	

Titel: Minimering av informationsasymmetri mellan investerare och entreprenör 
 
Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi med inriktning mot finansiering 
 
Författare: Elin Svensson & Sofia Ögren Koutra 
 
Handledare: Ogi Chun 
 
Nyckelord: Private equity, venture capital, asymmetrisk information, Moral Hazard, Agency 
theory 
 
Studiens syfte: Denna studie har som syfte att undersöka hur svenska venture capital aktörer 
minimerar asymmetrisk information i samarbetsprocessen med entreprenören.  
 
Teorier: Effektiva marknadsteorin och agentteorin 
 
Metod: Studien är av fallstudiedesign med kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer samt 
enkät med slutna frågor har använts för att samla in data.  
 
Empiri: Det empiriska materialet visar hur tre svenska venture capital aktörer noggrant och 
effektivt väljer investeringsobjekt och sedan arbetar aktivt för att dessa bolag ska bli så bra som 
möjligt. 
 
Slutsats: Studien visar att svenska venture capital aktörer använder sig av en kombination av 
olika verktyg och att bygga förtroende mellan de olika parterna för att minimera risken med 
asymmetrisk information.  

	

	 	



	

Abstract	

Title: Minimization of asymmetric information in cooperation of investor and entrepreneur 
 
Subject: Essay in Business Studies with specialization in Corporate Finance 
 
Author: Elin Svensson & Sofia Ögren Koutra 
 
Tutor: Ogi Chun  
 
Keywords: Private Equity, venture capital, asymmetric information, Moral Hazard, Agency 
Theory 
 
Purpose: The aim of this study is to examine how the Swedish venture capital operators 
minimize the asymmetric information that may occur during an investment process.  
 
Theories: Efficient market hypothesis and the Agency Theory  
 
Method: This study has a case study design using a qualitative approach in which semi-
structured interviews and a questionnaire with closed-end questions were used to collect data.  
 
Research: The empirical data shows how Swedish Venture Capital operators accurately and 
efficiently selects investment targets and then actively work for the companies they invest in.  
 
Conclusion: The main result of this investigation is that Swedish venture capital operators use a 
combination of different tools and trust to minimize the risk of asymmetric information.	
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Definitioner av begrepp	

Venture capital: Det är en finansieringsform som är en viktig källa för start-up bolag och 
mindre företag som har långsiktig potential att växa.	
	
Riskkapital: Riskkapital omfattar investeringar bestående av kapitaltillskott i både noterade 
och onoterade företags egna kapital.	
	
Asymmetrisk information: Asymmetrisk information innebär att parter har olika mycket 
information. Detta innebär att den ena parten har information i större omfattning eller som kan 
vara bättre än vad den andra parten har tillgång till, vilket kan vara skadlig då ena parten kan 
utnyttja en sådan situation där den andra parten inte har samma kunskap. 	
	
Moral Hazard: Moral Hazard kallas den moraliska risken som är en situation där en part kan 
ändra sitt beteende efter ett signerat kontrakt. 	
	
Entreprenör: En entreprenör är i denna studie en person som startat ett nytt företag.	
	
Portföljbolag: Ett portföljbolag kallas de bolag som en venture capital fond har i sin portfölj.	
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1. Introduktion	
Detta avsnitt beskriver bakgrunden till det valda ämnesområdet, en diskussion förs för att 
betona varför det är intressant samt avgränsningarna som har gjorts.	

1.1. Bakgrund	
Sverige bedöms vara Europas mest innovativa land (EU 2015, 5) och dessa innovationer är 
många gånger beroende av riskvilligt kapital. 8 % av Sveriges BNP kommer från 
omsättningen från bolag med riskkapitalister som ägare (Riskkapital, 2016). En 
grundläggande förutsättning för att en marknadsekonomi ska fungera är kunskap och tillgång 
till riskkapital. Riskvilligt kapital är idag av vikt för att nya företag ska kunna startas, för att 
stora bolag ska kunna omstruktureras och för att utveckla befintliga företag. I Europa har 
Sverige den näst mest utvecklade marknaden för private equity bolag, endast Storbritannien 
ligger över (Riskkapital, 2016).	
	
Sedan mitten av 1990-talet har equity-based funding, ansetts vara en lämplig form av 
investering i högpotentiella företag. Vilket inkluderar då public equity och private equity. 
Public equity är de investeringar som görs i ett börsnoterat bolag medan private equity 
refererar till investeringar i ett onoterat bolag. Det finns olika former av private equity som 
benämns företagsänglar och venture capital. En företagsängel är oftast en privatperson, en 
informell riskkapitalist, som investerar sin kapitalbas direkt i en liten andel företag och tar då 
en aktiv roll i företaget (Söderblom 2012, 15-16, 19). 	
	
Venture capital investeringar innebär både institutionellt och formellt riskkapital som 
investeras i tidiga faser hos ett bolag. Den här typen av investering är inriktat på privatägda 
företag med stor tillväxtpotential. Eftersom de riktar sig till företag med potentiellt hög 
tillväxt och skalbarhet är investerarna främst intresserade i områden där teknik och andra 
innovationer utvecklas; i branscher som telekommunikation, IT, life science och bioteknik. 
Fördelen med private equity aktörer är att de anses vara mervärde-investerare som förutom att 
bidra med finansiering även bidrar med branschspecifik kunskap samt tillgång till ett 
företagsnätverk (Söderblom 2012, 18-19). 	
	
Venture capital investerare är viktiga för fortsatt utveckling av innovationer och de skiljer sig 
från andra intermediärer, exempelvis banker, på så sätt att de innehar ett aktivt ägande 
(Bascha & Walz 2001, 285-286). Det rör sig om ett tidsbegränsat aktivt ägande som brukar 
vara i 3-7 år (Cumming & Walz 2010, 728). Företagsänglar och venture capital aktörer anses 
vara viktiga intermediärer för effektiv interaktion och kunskapsöverföring mellan företag. För 
att dessa aktörer ska kunna existera krävs en tydlig incitamentsstruktur som främjar 
risktagande, nyetablering och rörlighet. De bidrar alltså förutom kapital även med kompetens 
samt ett företagsnätverk som sedan länge varit en självklar del i bland annat USA 
(Braunerhjelm 1999, 214, 216-217).	
	
Som nämns ovan är venture capital aktörer viktiga intermediärer. Anna Söderblom (2012) 
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som studerat den svenska marknaden fokuserar på hur kapital kan attraheras till startups i 
Sverige, vilket också är en viktig aspekt. Den här studien är en fortsättning av hennes studie 
där fokus istället är på samarbetsprocess och de kontrakt som skrivs mellan en venture capital 
aktör och ett portföljbolag, när kapitalet redan blivit attraherat. Tidigare studier som berör 
effektiviteten ur olika aspekter inom private equity utgår främst från USA och i vissa fall EU i 
dess helhet (e.g. Kanniainen & Keuschnigg 2003; Wang & Zhou 2004; Robinson & Sensoy 
2013; Gompers & Lerner 2001; Fanzoni et al 2012). 

1.2. Problemdiskussion	
Det finns en mängd olika risker att härleda utifrån venture capital industrin. Det berör både 
marknadsrisker som tekniska svårigheter och konkurrenter, men även agentrisker som 
övervakning och oärlighet (Fiet 1995, 551-554). Venture capital karaktäriseras generellt sett 
av osäkerhet och asymmetrisk information (Gompers & Lerner 2001, 154). Asymmetrisk 
information innebär att en part innehar mer eller annan information än den andra parten under 
slutet avtal (Fiet, 1995). Fiet (1995) menar följaktligen att detta kan medföra att en 
entreprenör eller en investerare arbetar i eget intresse istället för det som överenskommelsen 
säger. 	
	
För att motverka osäkerheten i att entreprenör eller venture capital aktör ska arbeta i eget 
intresse menar Bergemann och Hege (1998) att kontraktet bör ge en riskfördelning mellan 
dåtid, nutid och framtid att när det råder hög informationsasymmetri. Asymmetrisk 
information kan ses som en agentkostnad som leder till ineffektivitet, vilket kan leda till att ett 
investeringsprojekt behöver avbrytas tidigare än tänkt (Bergemann & Hege 1998, 703). Detta 
leder i sin tur till att venture capital aktören inte får den avkastning av projektet som de har 
tänkt, som i sin tur påverkar de som investerat i denna venture capital fond (Bascha & Walz 
2001). Detta kan ge negativa konsekvenser för flera människor då det många gånger är 
institutionella investerare som pensionsbolag som investerar i denna typ av fond (Cumming & 
Walz 2010).	
	
Bergemann och Hege (1998) menar att en ny investering är initialt osäker och trots att ett 
kontrakt kan fördela riskerna kommer mer information först genom att utveckla projektet. 
Vidare diskuterar de att den information som ges under utvecklingen av projektet är en 
inlärningsprocessen. Inlärningsprocessen och fördelningen av kapital över tid är faktorer som 
kan påverka hur beteendet förändras efter slutet kontrakt, moral hazard (Bergemann & Hege 
1998). Osäkerheten i projektet påverkas av den information som kommer under projektets 
gång men även av tidpunkten då projektet når framgång (Bergemann & Hege 1998, 727). Fiet 
(1995) påvisar dock svårigheter i att övervaka de eventuellt divergerande intressena som kan 
finnas mellan parterna under samarbetet och inlärningsprocessens gång.	
	
Då det finns svårigheter i att övervaka varje steg i en investerings samarbete lyfter Gomper 
och Lerner (2001) samt Wang och Zhou (2004) bland annat fram vikten av stegvis 
finansiering för att bevara goda incitament hos entreprenören. Det är en form av 
kontrollmekanism som venture capital aktören har, vilket innebär att vidare finansiering 
endast utlovas om entreprenören lyckas med sina delmål. Detta ger venture capital aktören 
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möjligheten att dra sig ur ett antagande vid eventuell informationsasymmetri (Gomper & 
Lerner 2001, 155). Wang och Zhou (2004) påvisar hur kontrakt och stegvis finansiering är 
effektiva kontrollmekanismer och därmed hjälper venture capital aktören att minimera 
agentkostnader som informationsasymmetri.	
	
Duffner, Schmid och Zimmermann (2009) och Strätling, Wijbenga och Dietz (2011) bidrag 
skiljer sig från diskussionen ovan då de båda diskuterar tillitens roll i relationen mellan 
venture capital aktören och entreprenören för att minimera och kontrollera eventuell 
asymmetrisk information. Duffner, Schmid och Zimmermann (2009) menar att asymmetrisk 
information inte går att minimera fullt ut via kontrakt och att det är därför tilliten spelar stor 
roll. De studerar relationen mellan tillit och finansiell framgång i dessa relationer (Duffner, 
Schmid & Zimmermann 2009, 39-40). Detta medan Strätling, Wijbenga och Dietz (2011) ser 
det ur entreprenörens perspektiv. De menar att de neoklassiska kontrakten, vilka bland annat 
skapar ett ramverk och delegerar rätten för beslutsfattande mellan parterna, minskar 
entreprenörens tillit gentemot venture capital aktören. Medan de relationella kontrakten som 
kan framhäva intrapersonell erfarenhet istället kan leda till större förståelse för varandras inre 
motivation, attityder och beteendemönster. De menar att parterna då kan känna tillit till 
varandra som personer snarare än två parter som agerar under ett utstakat avtal (Strätling, 
Wijbenga och Dietz 2011, 826-827). 	

1.2. Problemformulering	
Utifrån diskussionen ovan visar tidigare studier tydligt på att asymmetrisk information är ett 
problem inom venture capital industrin. Gomper och Lerner (2001), Wang och Zhou (2004) 
samt Bergemann och Hege (1998) lyfter fram incitament, övervakning, kontroll och kontrakt 
som viktiga mekanismer för att minimera den osäkerhet som en ny investering innebär medan 
Duffner, Schmid och Zimmermann (2009) och Strätling, Wijbenga och Dietz (2011) 
diskuterar tillitens roll i relationen. De olika författarna bidrar med olika aspekter på 
problemet utifrån ett amerikanskt och europeiskt perspektiv vilket leder till den här studiens 
frågeställning;	
	

- Hur arbetar svenska venture capital aktörer för att minimera informationsasymmetri 
mellan dem och entreprenören under deras samarbete? 

1.3. Syfte	
Den här studien syftar till att undersöka hur svenska venture capital aktörer minimerar 
asymmetrisk information i samarbetsprocessen med entreprenören. Sveriges tillväxt är 
beroende av venture capital investeringar och problemet med asymmetrisk information kan 
innebära ökade kostnader. För att dessa investeringar ska fortsätta är det av vikt att förstå hur 
aktörerna går tillväga för att generera fortsatt avkastning till sina investerare. 	

1.4. Avgränsningar	
Den här studien har avgränsats till venture capital aktörer i Sverige som är aktiva i sitt 
investeringsarbete. Avgränsningen har gjorts på grund av att majoriteten av de tidigare 
studierna är gjorda i USA eller EU i allmänhet (e.g. Kanniainen & Keuschnigg 2003; Wang & 
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Zhou 2004; Robinson & Sensoy 2013; Gompers & Lerner 200; Wang & Zhou 2004; 
Bergemann & Hege 1998; Duffner, Schmid & Zimmermann 2009). Intresset för att se hur den 
tidigare forskningen stämmer överens med de svenska venture capital aktörerna beror på att 
de oftast använder mer avancerade bolagsformer än exempelvis USA. Det beror till stor del på 
skillnader i regleringar av kreditmarknaden samt utformningen av skattesystemet. Förutom 
det sker majoriteten av investeringarna i USA under tidiga faser i företagets utveckling medan 
de svenska investeringarna ofta sker i mer mogna branscher och i en senare fas av företagets 
utveckling (Braunerhjelm 1999, 216-217). 	

1.4.1. Språklig avgränsning	
En avgränsning av begrepp har också gjorts i den här studien. Inledande beskrivs definitioner 
av begrepp som är centrala genom studien. Entreprenör är ett begrepp som används frekvent, 
detta är ett begrepp som författarna av den här studien är medvetna om har en mängd olika 
innebörder och definitioner. I den här studiens refererar det till en företagare som har ett 
företag. Företaget definieras i den här studien som portföljbolag på grund av att studien är 
gjord utifrån venture capital aktörens perspektiv och denna aktör samarbetar vanligtvis med 
olika bolag tillhörande en och samma portfölj. 	

Den här studien blandar ibland svenska och engelska begrepp. Private equity kan översättas 
till riskkapital men denna översättning kan upplevas diffus. Då begreppet private equity samt 
venture capital är väletablerade ord på den svenska marknaden har valet gjorts att inte göra en 
svensk översättning på dessa. 	

1.5. Disposition	
Följt av den här inledningen kommer ett avsnitt där teorier och tidigare forskning diskuteras. 
Grundläggande teorier inom finansiering kombineras med tidigare forskning relaterat till 
ämnesområdet, venture capital. Efter detta avsnitt följer den här studiens metod. En 
diskussion förs om den här studiens valda tillvägagångssätt för att läsaren ska få en tydlig bild 
över hur den här studiens empiri har samlats in och bearbetats. Empirin presenteras efter 
metodavsnittet och är en sammanfattning av bilagorna tillhörande den här studien. Empiri och 
analys är uppdelade i två avsnitt då författarna av den här studien vill att den ska vara fullt 
objektiv. I analysen som följer efter empirin diskuteras de teorier och tidigare forskning som 
berörts tillsammans med den empirin som anses vara av vikt för den av vikt för den här 
studiens syfte. Den här studiens författare är medvetna om att detta avsnitt är en kombination 
av objektivitet och tolkning vilket är anledningen till att empiri och analys delas upp i separata 
avsnitt. Slutligen presenteras den slutsats som den här studiens författare har kommit fram till. 	
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2. Teori och tidigare forskning	
I detta avsnitt presenteras teorier och tidigare forskning inom det område som studeras. Den 
första delen diskuterar den effektiva marknadsteorin och hur inventeringsarbete kan se ut när 
marknaden inte är effektiv. Vidare diskuteras agency theory samt tidigare forskning som 
bidragit med olika inputs till denna teori. Författarna av den här studien har utgått från detta 
avsnitt vid insamlingen av dess empiriska material.	

2.1. Den effektiva marknadsteorin 	
Enligt Fama (1970) behöver en marknad uppfylla vissa kriterier för att räknas som en effektiv 
marknad. Han menar att det inte finns några transaktionskostnader då all information finns 
tillgänglig för alla och utifrån detta kan investerare dra samma slutsatser. Vidare anser han att 
människan och investerarna är rationella i både sina värderingar och i sitt beslutsfattande 
(Fama 1970).	
     	
Den effektiva marknadsteorin har betydelse för både investerare och för företag. Då 
prisinformation visas direkt bör investeraren endast räkna med att få en normal avkastning. 
Priset justeras innan investeraren har tid att handla på det. Vad gäller företagen bör de 
förvänta sig att få ett verkligt värde för de värdepapper de säljer. Det verkliga värdet är 
nuvärdet av priset på en utgivning av ett värdepapper (Cuny & Talmor 2013, 353-354). Enligt 
Cuny och Talmor (2013) är värdefulla finansieringsmöjligheter otillgängliga på den effektiva 
kapitalmarknaden.  	
	
Det är lätt att bestämma tillräckliga villkor för en effektiv kapitalmarknad. För att en marknad 
ska anses vara effektiv innefattar det att den uppfyller olika villkor om gratis tillgång på 
information för alla marknadsaktörer, inga transaktionskostnader i värdepappershandel samt 
att aktörerna är överens om följderna av aktuell information om nuvarande pris samt 
distribution av framtida priser för varje säkerhet (Fama 1970). Fama (1970) anser att en sådan 
marknad, där aktuell priset på en säkerhet är fullt reflekterande av den tillgängliga 
informationen. Han menar dock att som marknaden ser ut i praktiken speglar inte en 
friktionsfri marknad, men att villkoren däremot är tillräckliga för att uppnå en 
marknadseffektivitet även om de inte är nödvändiga. En marknad kan vara effektiv om 
tillräckligt många investerare har tillgång till tillgänglig information. Även om de är oeniga är 
inte marknaden ineffektiv, så länge investeraren inte konsekvent kan göra bättre utvärderingar 
av tillgänglig information än att vara implicit i marknadspriser (Fama 1970, 387-388).	
	
Då det nuvarande priset på en säkerhet reflekteras till fullo av all tillgänglig information enligt 
den effektiva marknadsteorin så omfattar det även successiva prisförändringar eller perioder 
som är oberoende av varandra. Oftast antas successiva förändringar eller avkastningen att 
distribueras sammanfallande (Fama 1970, 386-287). 	



		

	6 Minimering av informationsasymmetri mellan investerare och entreprenör 

	

2.2. Due Diligence och beslutsfattande	
Flyvbjerg (2012) menar att när beslutsfattande sker under osäkerhet tenderar utvärderingen av 
projektets kostnader och fördelar värderas felaktigt och partiskt. Hans bidrag tyder på att den 
fullständig information inte är tillgänglig och att marknaden därmed inte är effektiv. 
Forskning visar att detta kan bero på en systematisk vanföreställning. Underskattning av 
kostnader, genomförande tid och risk sker medan andra överskattar samma handlingar vilket 
har kallats för planning fallacy och kan bero på att beslutsfattarna har tagit en så kallad inside 
view. Detta innebär att de då tittar på beståndsdelarna av de planerade handlingarna istället för 
resultatet av liknande avslutade projekt. Han menar också att detta problem kan lösas genom 
att använda sig av en så kallad outside view. Detta innebär att erfarenhet från liknande- och 
avslutade projekt används (Flyvbjerg, 2012). Due diligence är en metod för kritisk 
utvärdering. Om den mänskliga bedömningen för att bland annat utveckla affärsidéer och 
prognoser tenderar att bli partisk, då är due diligence en metod för att på ett systematiskt och 
tillförlitligt sätt bedöma detta (Flyvbjerg 2012, 762).	
     	
Due diligence är en arbetsprocess för insamling och analys av företagsdata. Denna 
arbetsprocess används inför företagsförvärv eller andra strategiska förändringar. 
Årsredovisningar och annan relevant information om ett företag och dess värdepapper 
granskas vid användande av due diligence arbetsprocessen. Detta gör en investerare för att 
avgöra huruvida företaget passar in på investerarens risktolerans, avkastningskrav och dess 
allokering av portfölj (Flyvbjerg 2012, 763). Due diligence syftar till att kartlägga storlek och 
typ av osäkerhet inför ett specifikt beslut och yttrande av prognos. När en prognos för ett 
projekt är fastställd, är det due diligence som avgör huruvida prognosen är en över- eller 
underskattning (Flyvbjerg 2012, 764).	

2.3. Formell- och relationsbaserad finansiering	
Ovan diskuterades urval av investeringsobjekt med hjälp av en arbetsprocess och analys av 
företagsdata. Mariassunta och Xiaoyun (2015) diskuterar vidare att investeringar kan ses som 
formell eller relationsbaserad finansiering. Formell finansiering involverar en insamling, av 
företagare som inte är kända för investeraren, som kan vara kostsam medan relationsbaserad 
finansiering tillåter en snäv krets av företagare där samma datainsamling inte är nödvändig. 
Detta säger också emot den effektiva marknadsteorin. I jämvikt handlar formell finansiering 
endast om att flytta den ekonomiska risken och räntan från företagaren till finansiären vilket 
är nödvändigt i mer utvecklade länder med högre ekonomisk omsättning och görs även för att 
förhindra finansiering av företagare med sämre kvalitet. I utvecklingsländer med lägre 
omsättning i ekonomin är relationsbaserad finansiering optimal eftersom endast företagare av 
hög kvalitet får finansiering (Mariassunta & Xiaoyun 2015, 69).	
   	
Mariassunta och Xiaoyun (2015) visar att formell finansiering är onödig och ibland även 
skadlig i tidiga utvecklingsskeden när kapitalkravet är lågt. Däremot är det avgörande för att 
förhindra att lågproduktiva företagare finansieras. Det finns alltså en fördel med att 
genomdriva en formell investering och genomföra arbetet med att förvärva information om 
avlägsna investeringsmöjligheter. Företagare som agerar produktivt kan många gånger föredra 
relationsbaserad finansiering på grund av att kostnaderna som finansiären tar ut är lägre när de 
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inte har information om alla investeringsmöjligheter. Ur samhällets synvinkel är inte alltid 
den formella finansieringen att föredra trots att det oftast låter kapital strömma till mer 
produktiva projekt. Det beror på att kostnaderna för informationsinsamling är högre än 
fördelarna med en effektiv fördelning av kapital. Sambandet mellan relationsbaserad 
finansiering och utveckling är negativt vilket kan stärkas då kostnaderna för 
informationsinhämtning minskar vid ackumulation av humankapital samt förbättringar i 
informations- och kommunikationsteknologin (Mariassunta & Xiaoyun 2015, 95-96).	

2.4. Agency theory	
Inom den ekonomiska sociologin och rättsvetenskapen upplevs bolagsstyrning som en 
invecklad process där man bör finna balans mellan intressen, lagar och regler samt praktiska- 
och politiska problem. Detta skiljer sig från den neoklassiska ekonomiska teorin som menar 
att bolagsstyrning handlar om att hitta det mest effektiva sättet att leda och kontrollera ett 
företag på. Effektiviteten enligt den ekonomiska sociologin och rättsvetenskapen uppnås då 
det tar hänsyn till flera aktörers intressen. Detta kräver ett elastiskt system för bolagsstyrning. 
Ett sådant system kan, enligt agentteorin, inte leda till enkla instruktioner till ledningen 
angående hur fördelningen av överblivet pengaflöde ska utdelas, vilket i sin tur kan resultera i 
ett eventuellt slöseri med resurser (Styhre 2015, 81). 
 
Agentteorin är en grundmodell som har kommit att bli ett dominant paradigm i ekonomisk 
litteratur. Teorin handlar huvudsakligen om relationen mellan chefer och aktieägare, och berör 
både organisatoriskt beteende, organisationsteori samt strategisk ledning (Hill & Jones 1992). 
En agentrelation definierar Jensen och Meckling (1976) som ett kontrakt mellan en eller flera 
personer, principalen, som får en annan person, agenten, att utföra tjänster i dennes ställe. 
Detta innebär att delegera vissa beslutsprocesser till agenten. Är dessa två parter inte överens 
över huruvida nyttan ska maximeras finns det risk för att agenten utför det på ett sätt som inte 
överensstämmer med vad principalen vill. För att förhindra sådana situationer har principalen 
möjlighet att inrätta lämpliga incitament, som kontroll och övervakning, vilket innebär olika 
förhållningsregler för agenten (Jensen & Meckling 1976, 308). 
 
Flertalet forskare har skrivit om agentteorins problem och brister, vilket kallas för 
agentkostnad (Styhre 2015, 82). Agentkostnad handlar om att hantera relationer och lösa olika 
prioriteringar, ofta i form av ideell- eller kostsam övervakning. Viktigt för att förstå 
betydelsen av agentkostnad är att den uppstår på grund av en samverkan mellan två eller fler 
parter. Litteratur om agentkostnad handlar om alltifrån de normativa aspekterna av 
agentförhållandet, det vill säga struktur på avtalsförhållandet mellan huvudman och agent, till 
att tillhandahålla lämpliga incitament för agenten att göra sina val. Detta för att osäkerhet och 
imperfekt övervakning existerar. Jensen och Meckling (1976) fokuserar mestadels på hur 
individer löser dessa normativa problem (Jensen & Meckling 1976, 308-310). 
 
Den effektiva marknadsteorin är en mekanism som kan minska agentkostnader då chefer ska 
motiveras av aktörer på finansmarknaden genom att tänka på pengaflödet som eget kapital. 
Enligt Styhre (2015) är detta däremot ingen lösning på problemet utan kan leda till en annan 
form av opportunistiskt beteende (Styhre 2015, 82). 	
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2.5. Moral Hazard och tillit	
Moral Hazard, den moraliska risken, innebär att en part ändrar sitt beteende efter ett signerat 
avtal. Det är ett problem som uppstår när individer engagerar sig i riskdelning under 
situationer där de påverkas på en privat nivå. Denna situation är vanlig vid delegering av 
beslutsfattande ansvar (Doherty & Richter 2002, 74-75). Strätling, Wijbenga och Graham 
(2011) beskriver hur både en venture capital aktör samt entreprenören utsätter sig för hotet av 
divergerande intressen inom flera områden som värdering av aktien, strategiska mål, tiden för 
en exit, resursfördelning med mera. 

Incitament för Moral Hazard är när det råder asymmetri av information mellan individer. 
Lösningen på detta är att investera i resurser för övervakning av åtgärder och använda denna 
information, som skydd i avtalet. I enkla situationer kan fullständig övervakning vara möjlig. 
En lösning som medför optimal riskdelning och kan åstadkommas genom att använda ett avtal 
med stränga krav som missgynnar dysfunktionella beteenden. Tillsynen av anställda eller 
olika former av ledande redovisning, managerial accounting, är en avdramatiserad form av 
övervakning som används i praktiken för att lindra Moral Hazard (Doherty & Richter 2002, 
74-75).  
 
Det finns flertalet modeller där tillit är en viktig faktor. Den osäkerhet tilliten innebär är även 
en förutsättning för handel och produktion (Akerlof 1970, 500). The Lemons model är ett 
exempel. Modellen kan användas för att förklara den kostnad som oärlighet medför. Det svåra 
för köparen är att avgöra varans kvalitet. Förr i tiden ansågs köpmännen ha kunskap att 
avgöra om en vara höll kvalitet eller inte. Detta gjorde dem till de första entreprenörerna. The 
Lemons model handlar om att en rationell människa vill tjäna så mycket som möjligt. På 
grund av asymmetrisk information kan en säljare sälja en vara med lägre kvalitet till ett högre 
pris (Akerlof 1970, 495-499). Det är av vikt att visa på skillnaden mellan tillit och förtroende 
till en partner. Tillit baseras på delade värderingar och intentioner, samt det emotionella hotet 
att vara sårbar gentemot en annan som orsakar en väsentlig mängd risktaganden av individer. 
I kontrast till detta baseras förtroende av affekter, det är en tillbakablickande, evidensbaserad 
mekanism. Det går att förenkla genom att säga att tillit är något som antingen finns eller så 
finns det inte. Tillit är svårt att objektifiera. Medan förtroende bygger på tidigare resultat och 
kan återspeglas i vissa upptäckter som statistik, regler och kontrakt (Duffner, Schmid & 
Zimmermann 2009, 16). 	

2.5.1. Förväntningar på förmåga, välvilja och integritet	
För att nå framgångsrika utfall behöver en venture capital aktör ha förtroende för 
entreprenören, precis som att entreprenören behöver ha förtroende för venture capital aktören 
(Strätling, Wijbenga & Graham 2011). Ett risktagande med förtroende är det som lägger 
grunden för ett lyckat samarbete och är beroende av tillit, vilket Strätling, Wijbenga och 
Graham (2011) belyser i sin studie. De menar vidare att en parts trovärdighet är det som 
påverkar förtroendet och byggs upp av utvärdering av dess förmåga, välvilja och integritet. 
Genom positiva förväntningar om just deras förmåga, välvilja och integritet ökar en parts vilja 
till att göra sig sårbar gentemot den andre parten (Strätling, Wijbenga & Graham 2011). 	
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2.5.2. Förväntningar om framtida beteende	
Dietz och den Hartog (2006) visar att tillit kan delas in i tre former; tillit som en tro, tillit som 
ett beslut och tillit som en handling. Den första formen är subjektiv och innebär enkelt 
uttryckt att en aktör tror att den andra partens troliga handlingar kommer få positiva utfall. 
Det går även att se till den andra partens pålitlighet. Att vara pålitlig är en kvalite den ena 
parten har medan att ha tillit är någonting en part har eller gör. Den andra formen är beslutet 
som tas i att faktiskt känna tillit till den andra parten. Detta kan ses som steget där den andra 
partens pålitlighet manifesteras. För att hamna i en situation med genuin tillit innebär en 
kombination av förväntningar på framtida pålitligt beteende samt att intentionen att agera 
utefter det måste vara närvarande. Ett beslut till tillit innebär endast en intention att agera 
utifrån det (Dietz & den Hartog 2006, 559-560).	

2.5.3. Tillit till en parts ärlighet samt välvilja	
Kumar Scheer och Steenkamp (1995) studie mäter huruvida entreprenörens tillit till venture 
capital aktören påverkas utifrån olika aspekter. De visar så på två olika dimensioner av tillit. 
Tillit till en parts ärlighet samt tillit till en persons välvilja. Tillit till en parts ärlighet handlar 
om hur väl parten kommer stå för sitt ord och vara uppriktigt medan tillit till en parts välvilja 
handlar om dess intresse för bolagets framgång och att parten därmed inte kommer att agera 
på ett oväntat sätt. Kumar Scheer och Steenkamp (1995) förklarar att tillit finns när en tro på 
både partens ärlighet samt välvilja finns (Kumar Scheer & Steenkamp 1995, 350-351).	

2.5.4. Ledningsstruktur och incitament	
Genom att öka beroendet av en part, dela på resurser eller att minska på övervakning är 
exempelvis på risktagande handlingar och här spelar tilliten en viktig roll. I relationer som 
betraktas som tvetydiga och som kännetecknas av risk vilket det gör mellan en venture capital 
aktör och en entreprenör har tilliten visat sig vara en viktig del för god hantering (Strätling, 
Wijbenga & Graham 2011, 812). Ett förtroende behöver skapas och sen även upprätthållas. 
Ett sätt att säkra detta förtroende är rätt ledningsstrukturer vilket oftast görs genom väl 
utarbetade kontrakt, detta för att skapa en plan för incitament, kontroll och 
skiljedomsmekanismer (Strätling, Wijbenga & Graham 2011, 812). Incitamentsystem är något 
som även Heide (1994) använder som en funktion till relationen mellan venture capital 
aktören och entreprenören. Det har även varit en nyckelaspekt inom tidigare forskning inom 
bolagsstyrning. I vissa former av relationer är incitamentsystem inte nödvändigt som när en 
person ska köpa en vara eller tjänst av en annan person. I en relation som däremot är mer 
långsiktig, som relationen mellan en venture capital aktör och en entreprenör, kan incitament 
systemen spela större roll. En vanligt förekommande form av incitamentsystem är inom 
hierarkiska organisationer där en person får pris i form av pengar eller titlar när personen i 
fråga utför ett bra jobb. Däremot menar de inom den bilaterala styrningen att belöningar fås 
genom ett visat engagemang gentemot systemet samt ett tillmötesgående beteende. Enligt 
dem finns det ett inneboende incitament till att göra karriär. En part kan alltså avstå från 
belöningar idag på grund av att de har långsiktiga förväntningar om en större belöning (Heide 
1994, 77). 	
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2.5.5. Beroendeförhållandet	
Kumar, Scheer och Steenkamp (1995) visar på att beroendeförhållandet, både asymmetriskt 
och totalt mellan två parter påverkar nivån av konflikter, tillit och engagemang. De visar då på 
att förhållanden där de båda parterna är lika beroende av varandra påvisas högre tillit, starkare 
engagemang samt lägre antal konflikter. En aktörs beroende av en annan partner kan ses som 
en aktörs behov av att bibehålla en relation till den andra partnern för att nå sina mål. Totalt 
beroendeförhållande syftar till summan av de båda parternas beroende, beroende asymmetri 
syftar till skillnaden mellan en aktörs beroende av dess partner jämfört med den partnerns 
beroende av aktören. Symmetriskt beroende är då de båda parterna är lika beroende av 
varandra. Gemensamma intressen är som störst då relationen består av ett symmetriskt 
beroende, som i sin tur leder till minimering av konflikter. Symmetriskt beroende är mer 
stabilt än asymmetriskt beroende. Detta beror på att asymmetriskt beroende påverkar huruvida 
intressen divergerar eller inte, det kan skapa motivation till konflikter (Kumar, Scheer & 
Steenkamp 1995, 349). Heide (1994) beskriver även hur ett beroendeförhållande och 
osäkerhet hänger ihop enligt Resource Dependence Theory. Ett beroende mellan parter kan 
skapas genom en brist på självförsörjning samtidigt som det introducerar osäkerhet i ett 
bolags beslutsfattande då resursflöden inte kontrolleras fullt ut. Enligt teorin kommer 
företagen hela tiden försöka att minimera osäkerheten och den syftar till identifieringen av 
osäkerhet och beroende som nyckelvariabler som motiverar upprättandet av en relation mellan 
två eller fler parter. Den här teorin upplevs av vissa forskare som begränsad då den bland 
annat inte tar hänsyn till kontrakt (Heide 1994, 72-73).	

2.6. Kontrakt för ledningsstruktur	
Tillhandahållandet av venture capital är en dynamisk process; till en början är det osäkert men 
ju mer information projektet får desto mer utvecklas det (Bergemann & Hege 1998, 703).  
 
Medan venture capital är en finansieringsform som ger riskkapital, kompetens om effektiva 
affärsstrategier och tillgång till värdefulla nätverk av kunder, leverantörer och andra 
kreditgivare, är ett ömsesidigt samarbete mellan parterna en nödvändig förutsättning för att 
lyckas med venture capital bolaget (Strätling, H. Wijbenga & Dietz, 2011). Behövet av 
formella kontroller minskar ju högre förtroende som finns i en relation. Om förtroendet i en 
relation minskar behövs fler formella kontroller för att kompensera för bristen i förtroende 
(Strätling, H. Wijbenga & Dietz 2011, 816). Båda parterna är utsatta för att den ena eller 
andra ska avvika från värdering av aktier, strategiska mål, resursfördelning, riskhantering eller 
liknande. Av denna anledningen behöver risktagandet säkras på ett ömsesidigt vis mellan 
venture capital aktören samt entreprenören. detta kan ses som kärnan för ett gott samarbete. 
Ledningsstrukturen är en avgörande faktor för att säkra förtroendet och det innebär ett avtal 
för kontroll och övervakning. Kontrakt ligger längs ett spektrum från neoklassiska kontrakt 
till relationsbaserade kontrakt. Bolag inom private equity och venture capital tenderar att 
använda båda typerna av upphandlande i varierande grad för att hantera relationer med 
entreprenörer (Strätling, H. Wijbenga & Dietz 2011, 826). Enligt Heide (2017) står 
relationsbaserade kontrakt för de historiska och sociala sammanhangen som följer av 
ömsesidigt intresse mellan parterna.  
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Ett neoklassiskt kontrakt innehåller detaljerade incitament, kontroll och kompromisser. Det 
upplevs vara ett effektivt styrmedel som betonar utveckling för att samordna relationer. Ett 
neoklassiskt kontrakt innehåller fastställande och förhållande till beslutanderätt, godtyckliga 
beteenden och grundläggande institutionell struktur för pågående förhandlingar, incitament 
och sanktioner (Strätling, H. Wijbenga & Dietz 2011, 812- 813). 
 
Det optimala kontraktet är ett kontrakt som över tid ger riskdelning över dåtid, nutid och 
framtid, intertemporal, mellan venture capital aktören och företagaren (Bergemann & Hege 
1998, 703). Kontraktet omfattar både kort- och långtidskontrakt. När ett projekt följer en 
kortfristig finansiering måste projektet gå plus minus noll i varje period, precis som att det 
inte vore något åtagande från någon part att fortsätt relationen (Bergemann & Hege 1998, 
713). Riskkapitalisten erbjuder sina medel i utbyte mot en andel av satsningens osäkra 
avkastning. Den förväntade avkastningen är uppenbarligen stor nog för att täcka och motivera 
investeringen för investerade medlen i projektet. Då projektet på så sätt är tvådelat ses dessa 
kontrakt som optimala i en sådan typ av miljö (Bergemann & Hege 1998, 714). 
 
Venture capital aktörerna har i allmänhet större kunskap eller tillgång till rättsliga råd vid 
förhandling av avtal. Detta är en av anledningarna varför ett neoklassiskt upphandlande kan 
påverka venture capital aktörernas förtroende negativt. Entreprenören är i sådana lägen 
svagare än investeraren. Många av rättigheterna och skyldigheterna i ett neoklassiskt kontrakt 
är av ensidig förmån för investeraren gällande röstningsregler, vetorätt,  kontroll av bokföring 
och villkor för ersättning av chefen. En annan aspekt är att ett strikt avtal kan avskräcka 
kooperativt beteende på grund av att det syftar till att förhindra opportunistiskt beteende 
(Strätling, H. Wijbenga & Dietz 2011, 813- 815). 
 
Till skillnad från neoklassiska kontraktsteorin finns relationsbaserad kontraktsteorin, som tar 
hänsyn till sociala och personliga sammanhang. Dessa kontrakt är mindre specifika som ofta 
baseras på informella överenskommelser och tillåter mer utrymme för utveckling av 
samarbetsrelationer. Dessa bygger på kontinuerlig kommunikation och förhandling. Det 
omfattar värderingar och parternas förväntningar av framtida interaktioner, oberoende av 
bindande avtal mellan parterna. En viktig nyckelroll för att utveckla samarbetet mellan 
aktörerna inom relationsbaserad teori är där agenterna har betydande autonomi och det råder 
kontinuerlig kommunikation och förhandlingar. Det neoklassiska upphandlandet förväntas 
måttlig, dvs försvagar, de positivt samband mellan användning av relationsbaserade kontrakt 
och företagarens förtroende för venture capital bolaget. Medan neoklassiska kontrakt tenderar 
att vara utformade på förhand, utvecklas relationskontrakt i efterhand (Strätling, H. Wijbenga 
& Dietz 2011, 815).	
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3. Metod	
I detta avsnitt presenteras hur författarna har gått tillväga under studiens gång samt 
argumenterar för varför de har valt detta tillvägagångssätt. 	

3.1. Vetenskaplig utgångspunkt	
Tidigare har positivismen, som syftar till allt som är iakttagbart i verkligheten, ansetts vara det 
rätta sättet att studera verkligheten på. Kunskapssynen härleds många gånger till 
naturvetenskapen. Studier där ett positivistiskt synsätt används har tidigare använt både 
deduktion och induktion, eller dessa i kombination. Vissa anser även att det fenomen som 
studeras bör kunna observeras direkt för att vara genuint vetenskapligt vilket inte är helt 
självklart för alla (Bryman & Bell 2013). Positivismen innebär enligt  Lundahl och Skärvad 
(1999) att forskaren inte ska blanda in egen tolkning eller känslor i sina studier. Studierna av 
verkligheten ska alltså göras utifrån ett objektivt perspektiv (Lundahl & Skärvad, 1999). Detta 
skiljer sig från hermeneutiken som menar att världen med dess företeelser går att observera på 
flera olika sätt (Ödman, 2001), tolkningen är där av större vikt än förklaring och samband 
(Gustavsson, 2004). Tolkning av tecken är vad hermeneutiken handlar om (Ödman, 2001). 	
	
“Hermeneutiken kan ses som ett instrument för att söka sanning som förståelse av 
meningssammanhang, eller sanning som avslöjanden, insikter, skingrande av dimmor, och 
den används ofta vid granskning av historiska texter med mera” (Sohlberg & Sohlberg, 2013 
s. 65)	
	
När en hermeneutisk process ska förklaras brukar fyra olika dimensioner tas upp vilka är 
förklaring, tolkning, förståelse samt förförståelse. Förklaring syftar många gånger till dess 
starka relation till tidigare begrepp, Tolkning innebär att något översätts och presenteras 
utifrån författarens egna förståelse och förståelsen i sin tur innebär att fenomen uppfattas samt 
att författarna kommer till insikt om något (Gustavsson, 2004). Den sista dimensionen berör 
förförståelsen. Förförståelsen är av vikt på grund av två anledningar. Första anledningen är att 
det är en förutsättning för att en författare ska kunna tolka ett fenomen och den andra 
anledningen är att det påverkar hur fenomenet betraktas. Detta beror på att förförståelsen 
oftast är osynlig och omedveten för oss själva (Selander & Ödman, 2005).	
	
Utifrån ovan beskrivning av två huvudsakliga utgångspunkter påvisas att den här studien till 
en början följer en hermeneutisk vetenskapssyn då författarna tolkar situationer och svar 
utifrån aktuella respondenter. Tolkningen som görs av studiens författare leder vidare till en 
mer positivistisk utgångspunkt då tolkningen utvecklas genom att den testas utefter tidigare 
forskning. 	
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3.2. Abduktiv ansats	
Studien utgår från tidigare forskning för att säkerställa en teoretisk referensram, det går att 
testa data utifrån koder vilket visar på en deduktiv utgångspunkt (Hjerm, et al, 2014; Bryman 
& Bell, 2013). Detta kombineras med ett induktivt angreppssätt då slutsatser även dras utifrån 
studiens empiriska data som inte grundar sig i tidigare forskning, utan endast observerats av 
den här studiens författare under den empiriska datainsamlingen (Ghauri & Grønhaug, 2010). 
Studiens första empiriska insamling höll ett induktivt angreppssätt. Datan bearbetades och 
reglerade därefter även referensramen kontinuerligt under tiden då ny data tillkom, vilket 
gjordes på grund av att ämnet var svårt att objektifiera och konkretisera till en början. När 
teman sedan uppkom efter första empiriska insamlingen kunde ny teori läggas som grund och 
testas genom ett deduktivt angreppssätt. Detta angreppssätt, där en alternering mellan 
empirisk fakta och befintliga teori sker, en kombination av induktion och deduktion, kallas för 
abduktion (Alvesson & Sköldberg 2008, 55-60). Anledningen bakom detta var att få en större 
förståelse för ett ämne som är svårt att objektifiera. 	

3.3. Forskningsdesign och urval	
Studien är av komparativ multipel fallstudiedesign som enligt Bryman & Bell (2013) syftar 
till att jämföra två eller flera fall med mer eller mindre identiska metoder för ett studium av 
två olika och kontrasterande fall. Den grundläggande formen för en fallstudie rymmer ett 
detaljerat och ingående studium av ett enda fall. Ett fall är förknippat med en fallstudie av en 
viss plats. Betoningen tenderar att ligga på ett intensivt studium av miljön eller situationen i 
fråga och inbegriper ofta en tillämpning av både kvalitativa och kvantitativa metoder (Bryman 
& Bell, 2013).	
	
Då studien ämnar undersöka ett relativt nytt ämne där bolag som enligt lag inte behöver 
uppvisa all sin information har ett icke-sannolikhetsurval behövt göras. Populationen är till 
viss del dold och för personer som inte är inne i branschen till viss del svår att identifiera. 
Detta gör snöbollsurvalet till en lämplig urvalsform i denna studie. Studiens författare har fått 
använda sitt sociala nätverkande för att få tillträde till populationen vilket är typiskt för ett 
snöbollsurval där en person leder dig till en annan (David & Sutton 2016, 196).	
	
SVCA, Swedish Private Equity & Venture Capital Association, menar att det finns över 800 
portföljbolag i Sverige som är finansierade med private equity. Dock finns ingen exakt siffra 
för just venture capital investeringar. Buyout investeringarna är en majoritetspost vilket 
innebär att de portföljbolag som är finansierade med venture capital är betydligt mindre, det 
vill säga en minoritetspost inom private equity i Sverige (SVCA 2016, om private equity). 
SVCA har nio offentliga venture capital medlemmar och 32st ordinarie venture capital 
medlemmar (SVCA 2016, medlemmar). Enligt Argentums databas finns 37st private equity 
bolag som fokuserar på venture capital investeringar med sitt säte i Sverige (Argentum 2016). 
Populationen är därmed svår att definiera då dessa typer av investerare inte alltid är offentliga.	
	
Den här studien har därmed fokuserat på tre specifika fall vilka är Christoffer Callans från 
Scope Capital Advisory, Peter Werme från Första Entreprenörsfonden samt ett tredje fall som 
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valt att vara anonym. I studiens andra empiriska insamling, vilket beskrivs mer detaljerat 
nedan, har SVCA medlemmar samt Argentums databas använts för att hitta lämpliga 
respondenter.	

3.4. Val av metod	
Denna studie omfattas av en kvalitativ design som använder både en kvalitativ och en 
kvantitativ metod, som vanligtvis hänger samman med explorativa eller deskriptiva former av 
forskningsdesign. Grundad teori blir allt mer vanlig inom kvalitativ forskning vilket även den 
här studien har inspirerats av då begrepp och kategorier har identifierats och förändrats 
kontinuerligt under studiens gång. Studien syftar till att förklara ett verkligt fenomen genom 
att kategorisera det som pågår och på så sätt fånga fenomenet (David & Sutton 2016, 110, 
105). Grundad teori har tolkats och använts på olika sätt av olika forskare. Av den 
anledningen anser författarna av den här studien att det inte går att säga att grundad teori 
använts fullt ut, utan istället så har studien inspirerats av grundad teori. Enligt Gustavsson 
(1998) ska den teori som mynnas ut baseras på data från verkligheten samtidigt som Glaser & 
Strauss (1967) fokuserar mer på att granskningen av det empiriska materialet ska leda till 
olika teman. Vilket det gjort i den här studien. 	
	
Studien använder både en en kvalitativ och kvantitativ metod med syfte att ge insikt om hur 
venture capital aktörer minimerar den asymmetriska informationen mellan dem och 
entreprenören under deras samarbete. Den kvalitativa metoden valdes då förståelsen för 
fenomenet är av vikt då det fortfarande är relativt nytt på den svenska marknaden. Detta kan 
göras via olika typer av intervjuer, observationer och deltagande observation (Aspers, 2011). 
Hjerm et al (2014) och Aspers (2011) förespråkar kvalitativa metoder när grundläggande 
kunskaper inom fältet saknas hos författarna och i ett forskningsfält med obesvarade 
forskningsfrågor.  	

3.4.1. Triangulering	
För att kunna stärka studiens empiriska resultat har vi valt använda oss av en triangulering 
vilket är trianguleringens syfte. Genom att flera källor strålar samman påvisas en ökad 
validitet i materialet (Decrop, 1999). Triangulering kan göras på flera olika sätt, i den här 
studien görs en datatriangulering vilket refererar till olika källor samt metoder för 
datainsamling. Detta innebär då att studiens ämne studeras på olika sätt (Denscombe, 2009). 
Av denna anledning använder den här studien både en kvalitativ metod i form av 
semistrukturerade intervjuer samt en kvantitativ metod i form av en enkät med slutna frågor. 
Decrop (1999) förklarar triangulering som: 	
	
”[...] triangulation as mixing qualitative and quantitative methods, advocating that both 
should be viewed as complementary instead of rival camps” (Decrop, 1999 s.158). 	
	
En nackdel med triangulering är att det är mer tidskrävande och att det finns en risk att 
metoderna som använts i studien hade varit mer grundligt utförda om de gjorts självständigt 
(Denscombe, 2009). I den här studien var triangulering dock lämpligt på grund av att en del 
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av det empiriska materialet är svårt att objektifiera, mäta och analysera på ett trovärdigt sätt, 
enligt denna studiens författare. Genom att kombinera olika metoder kan validiteten i den här 
studien stärkas. Studiens empiri har samlats in i två omgångar som nedan beskrivs under 3.4.2 
Empirisk insamling del I samt 3.4.3. Empirisk insamling del II. Den första empiriska 
insamlingen bidrog till en övergripande förståelse för fenomenet och därigenom fann 
författarna av den här studien belägg till en andra empirisk insamling för att nå fenomenet på 
ett djupare plan. 	

3.4.2. Empirisk insamling del I	
Studiens första primärdata samlades in genom tre semistrukturerade intervjuer. Under 
intervjuerna höll forskarna sig till ett antal specificerade intervjuteman som visas i bilaga 1, 
vilket gav intervjupersonerna frihet att påverka samtalets riktning. Detta ger även forskaren 
möjlighet att ställa frågor utöver de förutbestämda teman, vilket exempelvis kan göras genom 
att anknyta till ett svar som intervjupersonen gett (Bryman & Bell, 2013, 475-476). Denna 
metod kan möjliggöra att förklara orsakssamband mera ingående. En sådan intervju kan 
många gånger leda till att ett längre samtal om forskningsfrågan och fenomen kan redogöras 
mer detaljerat (Hjerm et al, 2014; Ryen, 2004).	
     	
Intervjuerna har spelats in för att undvika att viktiga insikter missades av forskarna. Ryen 
(2004) anser att detta kan påverka samtalet negativt då vissa respondenter kan bli rädda för att 
deras svar kan påverka deras eller företagets ställning på ett negativt sätt (Ryen 2004). För att 
minimera en sådan påverkan tillfrågades respektive respondent om de var bekväma med 
inspelningen och de har i efterhand fått ta del av den skriftliga sammanfattningen som syns i 
bilaga 2, 3 och 4, för godkännande. 	

3.4.3. Empirisk insamling del II	
Utefter det resultat som intervjuerna genererade och den bearbetning av teorin de bidrog till 
gjordes sedan en enkät med slutna frågor. Enkäten utformades med olika påståenden utifrån 
tidigare forskning som beskrivs under punkt 2.5 Moral Hazard och tillit samt 2.6 Kontrakt för 
ledningsstruktur, där respondenten fick fyra svarsalternativ: stämmer inte alls, stämmer 
delvis, stämmer ganska bra och stämmer helt. Enkätens utformning visas även i bilaga 6. För 
att undvika enkättrötthet så anpassades antalet påståenden så att svarstiden skulle vara mindre 
än fyra minuter. Fördelen med sådana enkäter är att de inte medför någon intervjuareffekt, 
den är tidseffektiv och billig att administrera samt att det blir lättare för respondenterna att ta 
sig tiden att svara då det passar dem (Bryman & Bell, 2013). Enkäten utformades som sagt 
efter teorin som beskrivits ovan som i sin tur kommer från den förståelsen som den första 
empiriska insamlingen genererade. Genom att undersöka dessa punkter fick författarna av den 
här studien en djupare förståelse för detta fenomen och studiens validitet kunde på så sätt 
stärkas. 	
 
Som nämndes ovan är populationen svår att definiera så vid utskick av enkäten gjordes även 
där ett snöbollsurval då mailadresser fanns via SVCA samt Argentums databas. Totalt 
medverkade 21 anonyma venture capital aktörer i enkätundersökningen. Fördelen med att 
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enkäten skickats ut till specifika mailadresser är att personerna som besvarar den finns inom 
den avgränsning som gjorts i den här studien som beskrivs under 1.4. Avgränsningar. Endast 
ett bortfall gjordes, vilket är det första påståendet under beroendeförhållanden och ärlighet; 
Jag upplever mig vara mer beroende av portföljbolaget än bolaget är av mig. Detta beror på 
att endast 20 svar har registrerats på detta påstående till skillnad från resterande där det finns 
21 registrerade svar. Författarna av den här studien anser att detta inte påverkar studiens 
resultat märkbart då två andra påståenden indirekt ställer samma typ av fråga; Jag upplever 
att jag och entreprenören är lika beroende av varandra samt Jag upplever att entreprenören 
känner ett större beroende av mig än jag av hen. 	
	
Nackdelen i användningen av en enkät med slutna frågor är att svaren inte ger en förståelse 
för varför de svarar som de svarar (Bryman & Bell 2013). Av den anledningen har ytterligare 
en semistrukturerad intervju gjorts som utgår från specificerade teman. Dessa teman berör 
samma ämne som enkäten och förberedelserna inför den visas i bilaga 1. Då författarna av 
den här studien vill göra resultatet så opartiskt som möjligt gjordes denna intervju med en ny 
aktör för den här studien. Då det berör ett ämne som kan vara svårt att svara på samt innebär 
svar som respondenten inte vill dela med sig av i denna typ av studie gjordes detta val. 	
	
Intervjun genomfördes med en aktör som riktar sig mot venture capital men även private 
equity i dess helhet. Detta gjordes för att få ett så opartiskt resultat som möjligt. Intervjun 
hölls via facetime och kontinuerliga anteckningar fördes under intervjuns gång. Senare 
gjordes en sammanställning vilket visas i Bilaga 5.	

3.5.Analysmetod 
När den teoretiska referensramen för studien fastställts började den empiriska insamlingen. 
Den empiriska insamlingen har sedan varvats med analys och kontinuerlig bearbetning av den 
teoretiska referensramen. Inom kvalitativ forskning är innehållsanalys och diskursanalys de 
dominerande, men också konkurrerande analysmetoderna. Det är vikt för den här studien att 
specificera analysmetod då litteratur har tolkats, begrepp och kategorier har identifierats 
samtidigt som analys och datainsamling har varvats under studiens gång. Detta är även en del 
av grundad teori. Analysen i denna studie är alltså till viss del flytande (David & Sutton 2016, 
257). 
 
Denna studie är svår att kvantifiera på grund av de semistrukturerade frågorna vilket gör att en 
innehållsanalys är mindre lämplig (David & Sutton 2016, 269). Dock har olika enheter 
identifierats i empirin. Empirin presenteras genom axiala koder, vilket kan visa på likheter 
och olikheter då det belyser de centrala ämnena som tagits upp (David & Sutton 2016, 276). 
Även detta är en form av innehållsanalys. Svårigheten i att kvantifiera denna forskning gör att 
diskursanalys är att föredra. En diskursanalys innehåller ett brett spektrum av ansatser, allt 
från semiotik till narrativ analys. Detta gör att studien inte följer en diskursanalys fullt ut 
(David & Sutton 2016, 269). På grund av studiens utformning och omfattning innehåller 
analysen av den insamlade data en kombination av innehållsanalys samt diskursanalys vilket i 
princip varje kvalitativ analys består av (David & Sutton 2016, 257). 
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Sammanfattningsvis var den axiala kodningen av empirin, innehållsanalysen, ett förberedande 
steg inför att kunna analysera det empiriska material mer djupgående. Under analysens gång 
har författarna analyserat det empiriska materialet i relation till studiens teoretiska 
referensram (David & Sutton 2016, 289, 292). 	

3.6. Metodens begränsning och tillförlitlighet	
Författarna av den här studien har genom en noggrann beskrivning av dess tillvägagångssätt 
och metodval illustrerat hur den här studien skulle kunna replikeras. Svårigheten i 
replikbarheten är att semistrukturerade intervjuer har använts. Då endast teman användes som 
utgångspunkt för intervjuerna så fick de en egen riktning vilket är svårt att replikera. Då en av 
fallen valt att vara anonym kan även exakt samma respondenter vara svåra att nå. Enkäten 
som skickades ut i studiens andra empiriska insamling går att replikeras då den fullständiga 
enkäten visas i bilaga 7. Genom materialet som visas i bilagor samt en detaljerad beskrivning 
av tillvägagångssättet ökar sannolikheten till att studiens replikbarhet är hög.	

3.6.1. Reliabilitet och validitet	
Reliabiliteten berör huruvida resultatet skulle bli detsamma om undersökningen utfördes igen 
vid ett annat tillfälle (Bryman & Bell 2013). Det är svårt att avgöra huruvida reliabiliteten är 
hög eller ej i den här studie. Det är ett ämne som berör människors åsikter och tolkningar av 
olika situationer vilket kan påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga förhållanden. Genom 
trianguleringen som använts i den här studien påvisas dock att vissa faktorer väger tyngre än 
andra i ett förhållande mellan en venture capital aktör samt entreprenör, en relation som 
karaktäriseras av osäkerhet och asymmetrisk information (Gompers & Lerner 2001, 154). Av 
den anledningen anser författarna av den här studien att reliabiliteten är relativt hög. 	
	
För att göra studien så tillförlitlig som möjligt samt säkerställa att den gått rätt till så följer 
studien de nuvarande etiska regler som finns. De principer det berör är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Ejlertsson 2005, 29-30). Det 
följs genom att respondenterna blev introducerade till studiens syfte vid intervjutillfället samt 
att det var frivilligt att delta. Samtycke gavs genom att respondenterna fick godkänna den text 
som syns i bilagorna. Konfidentialitetskravet är svårt att följa i en fallstudie men följs genom 
att möjligheten till anonymitet fanns. Sedan används den insamlade datan endast för studiens 
syfte och ingenting annat vilket berör nyttjandekravet (Ejlertsson 2005, 29-30).	
	
Ytterligare ett mått är av vikt för studiens tillförlitlighet, vilket är huruvida studien håller sig 
till ämnesområdet, alltså om det ämnet som är avsett att mätas faktiskt är det som mäts. Detta 
kallas för dess validitet (Bryman & Bell, 2013). Både Bryman och Bell (2013) samt 
Denscombe (2009) menar att val av metod samt studiens empiriska material är föremål för att 
svara på det problem som studien ämnar att undersöka. Då ämnesområdet är svårt att 
objektifiera anser den hä studiens författare att kvalitativa intervjuer var av vikt för att få en 
ökad förståelse för problemet. Enbart detta skulle dock ge bristande validitet. Det var av den 
här anledningen som en datatriangulering användes. Genom att kombinera kvalitativa 
intervjuer med en kvantitativ enkät påvisas olika samband rörande problemet som studien 
ämnar att undersöka. Det som kan ge ytterligare bristande validitet är att en av de 
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huvudsakliga respondenterna valde att vara anonym. Detta har gjort det svårt att påvisa 
trovärdigheten i deras svar. Även här räddar trianguleringen och de andra intervjuerna den 
bristande validiteten då samband har kunnat påvisas. 	

3.6.2 Källkritik	
Källkritik fungerar som en ett mått på sannolikhet. Det är ett sätt att systematisera sitt 
tänkande, därför kan inte det förklaras som en exakt vetenskap. Ejvegård (2012) samt Thurén 
(2013) framför källkritiska principer i sin litteratur som denna studie utgår ifrån (Ejvegård 
2012, 71-73). Enligt Rolf Ejvegårds publicerade litteratur Vetenskaplig metod (2012) ska en 
vetenskaplig författare endast använda sig av källor som uppfyller krav på äkthet, oberoende, 
färskhet och samtidighet. Det förstnämnda innebär att källan ska vara pålitlig och äkta. Kravet 
på en oberoende källa belyser vikten av primärkällor och att inte förlita sig på sekundärkällor 
då dessa kan missa viktig information som är användbar. Därför har endast en sekundärkälla 
använts i den här studien. Kravet på färskhet innebär att forskaren bör vara uppdaterad på 
aktuell information och fakta. Det sistnämnda kravet är en uppmaning om att leta efter arbeten 
som ligger närmare analyserade händelser. En bok kan exempelvis vara mindre adekvat då 
information kan saknas på grund av att författaren glömt att skriva ner alla sina iakttagelser. 
Detta har att göra med två faktorer, förståelse och glömska (Ejvegård 2012, 71-73). På grund 
av detta har studien använt sig av flertalet olika källor för att få perspektiv på ämnet. 
 
Enligt Thurén (2013) är de källkritiska principerna äkthet, tidssamband, oberoende och 
tendensfrihet. Dessa är lika Ejvegård (2012) krav. Principen om tidssambandet liknar kravet 
på färskhet. Den handlar om att det finns ett större skäl till att tvivla på källan om det är en 
längre tid som gått mellan en händelse och källans berättelse om händelsen. Principen om 
tendensfrihet handlar om att en information i en källa inte ska ha påverkats av författarens 
verklighetsbild vad gäller ekonomiska och politiska faktorer samt egna intressen (Thurén 
2013, 7-8).	
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4. Empiri	
I detta avsnitt presenteras det insamlade empiriska materialet i två delar. Den första delen 
presenteras och sammanställas utefter axiala koder vilka grundas på tre semistrukturerade 
intervjuer av Christoffer Callans från Scope Capital Advisory, Peter Werme från Första 
Entreprenörsfonden samt en tredje respondent som valt att vara anonym. Del två baseras på 
ytterligare en semistrukturerade intervju samt en enkät vilket är en förlängning av de delarna 
den här studiens författare ansåg vara av mest vikt från den första empiriska insamlingen. 	

4.1. Empirisk insamling del I	

4.1.1. Investeringsprocess	
Hur investerarna till en början finner alternativa investeringsmöjligheter kan se olika ut. 
Respondenterna i denna studie nämner alla att mängden investeringsmöjligheter är stor i 
relation till hur många investeringar respektive aktör gör. Scope Capital Advisory tar emot ca 
250st investerings förfrågningar varje år och väljer av dessa att endast investera i 1-2st 
(Bilaga 2). Första Entreprenörsfonden har totalt investerat i 21st olika bolag, vilket grundar 
sig i en utvärdering av nära 1000st olika investeringsmöjligheter. I deras fall är det oftast 
entreprenören som kontaktar dem, det rör sig vanligtvis om 2-3 förfrågningar varje vecka 
(Bilaga 3). Studiens tredje respondent är en av de äldsta på marknaden och har därmed också 
stött på en mängd olika investeringsmöjligheter genom åren. De investerar vanligen i 
business- to-business bolag då de florerar mindre i media (Bilaga 4).	
    	
Ibland kan Scope Capital Advisory söka upp de anser sig befinna i en spännande bransch och 
bolag med goda tillväxtmöjligheter. Då en sådan entreprenör inte sökt upp investeraren kan 
ett sådant samarbete vara någonting nytt. Det finns även rådgivare som dagligen arbetar med 
att utvärdera potentiella bolag och ge förslag till olika investerare, vilket i sin tur är mer 
konkurrensutsatt. I dessa fall kommer rådgivaren dock med färdiga prognoser samt med en 
beskrivning av bolaget (Bilaga 2).  	

4.1.2. Urvalsprocess	
Då det finns många finansieringsmöjligheter behöver investerare göra en avvägning för att 
välja ut de bästa alternativen för deras portfölj. Samtliga respondenter i denna studie menar att 
region och bransch inte är av största vikt. De genomför istället en omfattande urvalsprocess 
utifrån sina företagsspecifikt valda kriterier.	
     	
Scope Capital Advisory försöker träffa så många entreprenörer som möjligt. Enligt 
Christoffer Callans är det mycket som ska klaffa med investeringsmöjligheter, allt ifrån 
intressanta bolag och branscher, tillväxtmöjligheter och hållbar framtid till som det behöver 
finnas en tro på bolagets prognos, dess affärsmodell och management- team. När dess faktorer 
stämmer överens mellan Scope Capital Advisory och entreprenören/teamet startar en 
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förhandling mellan dessa parter om värderingen och det är av stor vikt att personkemin 
stämmer. Scope Capital Advisory har en specifik plan med tillväxt-kriterier. Affärsplanens 
hållbarhet samt management-teamet bestäms mer utifrån magkänslan (Bilaga 2).	
     	
Scope Capital Advisory genomför under denna process en riskanalys, en så kallad industri-
diversifiering. Under processen undersöker de även management-, finansierings-, kund- samt 
juridiska risker. Detta är en egen riskanalys tillsammans med andra rådgivare med kunskap 
inom de aktuella områdena. Respondenterna fokuserar inte på någon specifik bransch. Scope 
Capital Advisory fokuserar främst på konsolidering, acceleration samt enablers. 
Konsolidering innebär att de köper upp bolag inom fragmenterade branscher, vilket oftast är 
bolag inom service industrier. Acceleration är bolag med en hög tillväxttakt som ska ut på nya 
vertikaler eller geografier. Enablers är ofta digitala bolag som gör något lite annorlunda eller 
lite bättre än dess konkurrenter (Bilaga 2).	
     	
Första Entreprenörsfonden fokuserar på människan, vilket är grunden i deras arbete. För dem 
är det av vikt att det skapas en bra mix mellan dem och entreprenören eller teamet då de är 
ämnade att bidra med olika funktioner i ett potentiellt samarbete. Första Entreprenörsfonden 
har god kunskap i att bygga bolag medan teamet är menade att inneha god kunskap inom 
deras nisch. När Första Entreprenörsfonden väljer ut investeringar har de 
entreprenöresekonomin som kärnpunkt, det innebär att deras fokus ligger på att tjäna så 
mycket pengar som möjligt tidigt i processen från kunder eller annat för att minska den 
möjliga utspädningseffekten av entreprenörens ägande. De vill även investera i bolag som har 
potential att nå ut internationellt samtidigt som de tar hänsyn till vissa etiska aspekter, de 
investerar exempelvis inte i spelbolag eller bolag som rör sms-lån. Utöver detta är det 
investeringar som intresserar Första Entreprenörsfonden, hittills har det blivit inom life 
science, IT och retail eller e-Commerce (Bilaga 3).	
     	
Första Entreprenörsfonden har en egenutvecklad modell, HCDD, som de använder i deras 
utvärdering. De går igenom entreprenörens bakgrund från barnsben, tittar på bolagets vision 
och lär känna varandra. Detta avslutas genom att en entreprenörskapsprofil där entreprenören 
betygssätts utifrån 18 kriterier som är typiskt för entreprenörer. Sammanfattningsvis börjar det 
med att de med att gå igenom de investeringsförslagen, då tittar de på huruvida deras syn på 
entreprenörsmodell och entreprenörsteam, redan där faller många bort. De som går vidare från 
detta steg får sedan en enkät med riktade frågor angående team och affärsmöjligheter. Detta 
görs istället för att titta på affärsmodeller som oftast tar mer tid och kan vara inaktuella. Efter 
detta får entreprenören möjlighet att hålla en presentation under ett möte. Nu känner de 
varandra så pass väl att Första Entreprenörsfonden fått en god bild av vem eller vilka de är, så 
slutligen används deras egen modell, HCDD, som står för Human Capital Due Diligence 
(Bilaga 3).	
     	
Studiens tredje respondent får se entreprenören eller temat ur många infallsvinklar genom 
deras urvalsprocess. De vill till en början skapa sig en uppfattning om personen eller 
personerna i fråga vilket de gör genom att genomföra ett antal möten. Om en god uppfattning 
skapas så arbetar de för att bygga en relation till dem, samt bygga ett förtroende gentemot 
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entreprenören. Utöver detta görs en detaljerad bakgrundskoll av personen eller personerna i 
fråga, den göra av polisutredare. Samtidigt som det sker ett utbyte av dokument samt 
diskussion om strategifrågor. De menar att det under denna fas även är av vikt för 
investeraren att bygga förtroende gentemot entreprenören som tvärtom (Bilaga 4). 	

4.1.3. Kontrakt	
Gemensamt för studiens tre olika respondenter är att de alla reglerar aktieägaravtalet på något 
sätt samt att de alla nämner tillit som en viktig faktor.	
     	
Scope Capital Advisory går huvudsakligen in som majoritets investerare vilket innebär att de 
äger och kontrollerar minst 50 % av bolagets aktiekapital. Aktieägaravtalet är alltid av vikt 
men i de fall då investerare kontrollerar mindre än 50 % av aktiekapitalet blir det extra viktigt 
(Bilaga 2).	
     	
Deras aktieägaravtal reglerar alltid så kallade drag-along samt tag-along rättigheter. Drag-
along syftar till att vid en försäljning kunna sälja alla bolagets aktier för att få ett bättre pris, 
detta trots att de kanske endast äger 50 % av dem. Det gynnar även de andra investerarna och 
får de ett bra pris vill de andra investerarna troligtvis sälja de med. De har alltid avsikten att 
sälja bolaget då de följer en fondstruktur, och då deras affärsmodell utgår från att maximera 
värdet hela vägen så kontrollerar Drag-along utfallet om något oväntat skulle ske. Tag-along 
syftar istället till att kontrollera försäljningen, om någon av de andra investerarna vill sälja. 
Det innebär alltså att de har rätten att säga till de andra investerarna att de nya investerarna 
måste buda på helheten om de ska sälja. Om en investerare exempelvis äger 20 % av bolagets 
aktiekapital och vill sälja sin del, kan de behöva hitta en ny investerare som budar på alla 
bolagets aktier, alltså inte endast de 20 % som de själva äger och vill sälja. Det är ett sätt för 
Scope Capital Advisory att kunna ta sig ur investeringen om det skulle behövas. Detta är av 
vikt då fonden med dess portföljbolag ska likvideras och pengarna i sin tur ska utdelas till de 
som investerat i deras fond (Bilaga 2).	
     	
Peter Werme från Första Entreprenörsfonden menar att de reglerar så kallade mellannormer 
mellan dem själva och entreprenörsbolaget. De har därmed vetorätt på vissa frågor. Då de 
oftast går in som minoritetsägare vill de ha vetorätt på att gå ut med vissa aktier eller att 
exempelvis kunna avsätta bolagets VD om det skulle behövas. Dock sker detta i 
överenskommelse med berörda i bolaget (Bilaga 3).	
     	
Studiens tredje respondent går också in som minoritetsinvesterare och de menar att även om 
avtal väl grundar vad personer får och inte får göra kan de inte gardera en mot eventuellt 
oförutsägbara händelser. Då mycket handlar om intryck och tillit till personer så är det svårt 
att gardera sig mot allt. De försöker alltid ha grundarna med sig men om någonting oväntat 
skulle hända som gör att tilliten börjar brista så försöker de ta sig ur projektet så fort som 
möjligt (Bilaga 4).    	
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4.1.4. Affärsplan   	
Beroende på investerarens ställning görs en gemensam plan för framtiden. Det är ett försök att 
skapa tydliga riktlinjer, men görs även för att säkerställa att de som investerare har samma 
framtidsutsikter som den berörda entreprenören eller teamet.	
     	
Christoffer Callans menar att Scope Capital Advisory normalt sett gör en gemensam 
ägaragenda samt en gemensam affärsplan. Den senare innehåller information om hur mycket 
kapital som kommer behövas under resans gång och vad kapitalet kommer att användas till. I 
början av processen är intressekonflikter relativt sällsynta. Deras aktieslag brukar oftast vara 
detsamma för alla vilket innebär att allas aktier är värda lika mycket vid en försäljning. Även 
detta kan minimera chansen till intressekonflikter (Bilaga 2).	
     	
När Första Entreprenörsfonden skapat entreprenörsprofilen i sin urvalsprocess går de vidare 
med att titta på bolagets affärsmodell tillsammans med entreprenören eller teamet. De skapar 
då en gemensam affärsplan i realtid och det är först efter detta som de börjar skriva avtal och 
påbörjar investeringsprocessen (Bilaga 3).	
     	
Då studiens tredje respondent går in som minioritetsinvesterare och agerar genom att ha en 
aktiv roll i bolagets styrelse är det av vikt att de har grundarna med sig. För denna aktör 
handlar det om att bygga goda relationer till bolaget, då arbetet annars skulle bli svårt. De 
menar att grundarens rätt i bolaget är av betydelse. Inom exempelvis life-science sektorn finns 
det en risk att grundarnas rättigheter blir utspädda på grund av att det krävs så pass mycket 
kapital i uppstartsfasen (Bilaga 4).    	

4.1.5. Samarbetet 	
Efter dessa förberedelser har de olika investerarna skyddat sig mot potentiella risker. Däremot 
går det aldrig att till fullo gardera sig mot alla möjliga framtida händelser (e.g. Bilaga 3; 
Bilaga 4). 	
    	
Christoffer Callans pratar om att vissa beslut som behöver tas under samarbetets gång faller 
sig ganska naturligt. Många av de bolag eller personer som ingår i ett samarbete med Scope 
Capital Advisory gör det för att de nått en viss gräns för hur långt de kan ta bolaget på egen 
hand, vilket kan röra sig om ett behov av mer kapital, kompetens eller för att det blivit för 
stort för att själva kunna hantera det. Exempelvis har alla personer olika kvaliteter och gillar 
olika saker vilket gör att rollen som VD kan vara intressant tills den dagen då det blir för stort. 
I och med att ett bolag växer så tillkommer mer arbete i form av mer rapportering och HR-
frågor som kanske inte intresserar personen som från början grundade bolaget. Enligt 
aktieägaravtalet har de rätten att välja VD, men i de flesta fall har entreprenören god 
självinsikt i hur långt personen kan ta bolaget (Bilaga 2).	
     	
Första Entreprenörsfonden som fokuserar på människan i sitt arbete vill skapa harmoni under 
samarbetets gång. Det krävs oftast olika typer av stöd beroende på vilken kompetens som 
finns i bolaget sen innan, de vill att de under samarbetet ska kunna hjälpa varandra. Då de 
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försöker fylla så kallade kunskapsluckor i bolaget så kan hjälpen bestå av att vara bollplank 
eller hålla i en arbetsintervju. De sitter med i styrelsen och kan hjälpa bolaget att bryta ner en 
långsiktig vision till rena aktiviteter som bolaget kan ägna sig åt. När Första 
Entreprenörsfonden fått byta ut VD så har de alltid varit överens med entreprenören om det 
och frågan har uppkommit först då arbetet inte fungerat på några år. Dock är det väldig 
ovanligt att teamet byts ut. Det finns så kallade hälsorisker som kan ske under samarbetets 
gång som förändrar arbetet, exempelvis om entreprenören jobbar för hårt och går in i väggen 
(Bilaga 3).	
     	
Som sagt så är det människan och entreprenören som är i fokus för Första Entreprenörsfonden 
tar även beslutet om exit-strategi tillsammans med entreprenören. Många gånger arbetar de 
tillsammans med serieentreprenörer. Det blir oftast inte särskilt mycket konflikter, däremot 
har felbedömningar gjorts. Exempelvis en gång när teamet inte visade sig vara som de från 
början trodde vilket har skapat ännu mer noggrannhet i urvalsprocessen. Det finns även en 
risk för att medinvesterare inte har samma synsätt som de själva, vilket är anledningen till 
varför de tar hjälp av affärsänglar istället för andra investerare. När de väljer vilka 
affärsänglar de vill samarbeta med går de mycket på magkänsla, en specifik urvalsprocess 
skulle ta för lång tid (Bilaga 2).	
     	
Studiens tredje respondent påstår att den viktigaste faktorn för en lyckad investering är tillit. 
Som nämndes tidigare är denna respondent en minoritetsinvesterare och deras arbete handlar 
många gånger om att bygga och vårda relationer vilket gör att de behöver exponera sig på ett 
bra sätt. Under samarbetet försöker de alltid ha bolaget på sin sida. Då arbetet grundar sig på 
sådana faktorer, som tillit, är det svårt som investerare att inneha garantier. Det finns 
händelser som inte går att förutspå, som sjukdom hos ägare eller nyckelpersoner. Om något 
oväntat händer som gör att tilliten börjar försvinna försöker de ta sig ur projektet så snabbt 
som möjligt (Bilaga 4).	
     	
Även denna respondent menar att arbetet kan innebära att team eller VD byts ut, men 
självinsikten hos entreprenören är oftast god då det även ligger i deras intresse att få bolaget 
att växa. Om det handlar om att entreprenören vill behålla kontrollen i bolaget kan personen 
även göra detta genom styrelsearbete och ledningsgruppsprotokoll med mera. Det kan vara ett 
känsligt ämne att ta upp till en början, men brukar inte leda till några problem (Bilaga 4).	

4.2. Empirisk insamling del II	

4.2.1. Kontrakt	
Enkätsvaren visar att kontraktet mer eller mindre skapas tillsammans med entreprenören då 
samtliga respondenter menade att detta stämmer delvis, ganska bra eller helt. Det är även 
eniga om att entreprenören inte alltid har erfarenhet av förhandling av kontrakt. 
 
Det är däremot ingen av respondenterna som anser att kontraktet är det viktigaste verktyget 
för en god relation med entreprenören. Cirka 57 % av respondenterna menar att kontraktet 
delvis är det viktigaste verktyget för en god relation samtidigt som en tredjedel av dem inte 
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höll med alls om detta. Respondenterna är dock eniga om att kontraktet är ett verktyg som får 
dem att känna sig trygga i relationen, 57 % menar att kontraktet delvis får dem att känna sig 
trygga samtidigt som mellan 9.52 % av de tillfrågade menar att detta stämmer helt. 	

	
Figur	1	Kontraktet	är	det	viktigaste	verktyget	för	att	kunna	bibehålla	en	god	relation	med	entreprenören	

Respondenterna fick även bedöma vikten av att ett kontrakt ger dem möjligheten att utveckla 
deras samarbete med entreprenören över tid. Detta en fråga som fick olika svar från 
respondenterna men majoriteten, cirka 61 %, menade dock att detta stämmer ganska bra eller 
stämmer helt. 	

Hans Otterling menar att den flexibilitet och kontroll som krävs för olika bolag kan variera 
från fall till fall. Budget och affärsplan kan ses som de två viktigaste kontrollinstrumenten 
förutom kontraktet (Bilaga 5)	

4.2.2. Förtroende	
Enligt Hans Otterling är transparens och ärlighet två viktiga faktorer för ett gott förtroende 
mellan investeraren och entreprenören genom samarbetets gång. Om information undanhålls 
under en längre period kan förtroendet för entreprenören minska och Hans menar därför att 
det är bättre för båda parterna att säga för mycket än för lite. Det handlar om att båda parterna 
ska vara delaktiga i en dialog, samarbetet ska inte te sig i en monolog. Därför är även 
självinsikt en viktig faktor för ett gott förtroende. Genom att entreprenören visar vad den kan 
och vad den inte kan, så kan investeraren på ett mer effektivt sätt hjälpa till med rätt resurser. 
Självinsikten är därmed en viktig faktor för ökat förtroende i relationen (Bilaga 5).	
	
Det stämmer delvis eller ganska bra enligt den här studiens respondenter att det befintliga 
förtroendet mellan dem själva och entreprenören påverkar hur avtalen utformas. Detta menar 
67 % av respondenterna samtidigt som resterande respondenter är jämt fördelade mellan att 
det inte stämmer alls och stämmer helt. Ca 48 % menar samtidigt att kontraktet i sig inte alls 
påverkar förtroendet medan 48 % menar att detta stämmer delvis. 	
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Majoriteten av respondenterna i enkäten, 67 %, är överens om att den kontroll de har över 
entreprenörens eller portföljbolagets agerande under samarbetets gång delvis påverkar 
förtroendet till entreprenören. Samtidigt som 29 % menar att det stämmer ganska bra. 
Däremot är respondenterna inte helt överens om huruvida de incitament kontraktet innebär 
påverkar deras förtroende. 38 % av de tillfrågade menar att det inte stämmer alls medan, 38 % 
menar att det stämmer delvis medan endast 9.52 % menar att detta stämmer helt. 	
	

	
Figur	2	Mitt	förtroende	för	portföljbolaget	påverkas	i	hög	grad	av	att	jag	har	kontroll	över	deras	agerande	under	

samarbetets	gång	

4.3.3. Tillit	
81 % av respondenterna i denna enkätundersökning menar att de förväntar sig att 
entreprenören kommer vara pålitlig i framtiden när de går in i ett samarbete och resterande 19 
% menar att detta stämmer ganska bra. Respondenterna är alltså överens om att deras 
inställning till framtida pålitlighet är hög. Majoriteten menar samtidigt att de förväntar sig att 
dispyter kommer uppkomma under samarbetets gång. 33 % är övertygande om att framtida 
dispyter kommer uppkomma samtidigt som 43 % menar att det stämmer ganska bra. Endast 
9.52 % av de tillfrågade menar att de inte tror att dispyter kommer uppkomma under 
samarbetets gång. 	
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Figur	3	Jag	förväntar	mig	att	entreprenören	kommer	vara	pålitlig	i	framtiden	när	jag	ingår	ett	samarbete	

Den utvärderingsprocess som venture capital aktörerna gör av entreprenören som avgör om en 
investering kommer ske eller ej påverkar enligt 95 % av respondenterna bolagets trovärdighet 
helt eller ganska bra. Samtidigt anser 62 % att påståendet om att entreprenören vill dem och 
deras bolag väl under samarbetets gång stämmer ganska bra. De är också rörande överens om 
att entreprenörens pålitlighet kommer avspeglas i dess framtida handlingar då 57 % menar att 
detta stämmer helt. 	

4.2.4. Beroendeförhållandet och ärlighet	
52 % av de tillfrågade anser att det stämmer ganska bra att venture capital aktören och 
entreprenören är lika beroende av varandra samtidigt som 43 % menar att det delvis stämmer 
att entreprenören är mer beroende av venture capital aktören än tvärtom. Ca 5 % av 
respondenterna menar att det inte stämmer alls att beroendeförhållandet är detsamma, och 5-
% menar också att det stämmer helt att entreprenören är mer beroende av venture capital 
aktören än tvärtom. 	
	
Enligt 76 % av respondenterna stämmer det ganska bra att entreprenören kommer stå för sitt 
ord och 14 % menar att detta stämmer helt. Ingen av respondenterna säger emot detta 
påstående. Detta stämmer överens med det sista påståendet om att de tror att entreprenören 
ibland är oärlig, vilket 57 % av respondenterna inte alls höll med om. 38 % menar dock att 
detta stämmer delvis.	
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5. Analys	
I detta avsnitt analyseras och jämförs den insamlade empiriska datan med studiens teoretiska 
referensram.	

5.1. Effektiva marknadsteorin	
Det empiriska materialet visar att relationen mellan venture capital aktören och entreprenören 
är avgörande för att uppnå ett effektivt samarbete, och att två viktiga faktorer för denna 
relation är att känna förtroende och tillit till entreprenören. Studien visar även på två andra 
viktiga element, övervakning och kontraktet mellan investerare och entreprenör, men endast 
cirka 13% av respondenterna anser att det befintliga förtroendet mellan dem som investerare 
och entreprenör påverkar utformningen av avtalsförhållandet (Bilaga 7). Däremot anser 57% 
av respondenterna att kontraktet delvis är det viktigaste verktyget. En tanke är därför hur man 
som investerare kan försäkra sig om att följderna blir tillräckliga för att uppnå Famas kriterier 
för en effektiv marknad. Å ena sidan belyser Hans Otterling (Bilaga 5) vikten av att aktörerna 
ska vara transparenta och hålla en dialog för att information gällande investeringen varken ska 
glömmas eller gömmas. Vilket är ett av kriterierna som framgår i den effektiva 
marknadsteorin (Fama, 1970), det vill säga kriterier om att alla aktörer ska ha tillgång till 
samma information. Detta kan vara något som är svårt att mäta, men 81 % av respondenterna 
anser att de förväntar sig att entreprenören kommer att vara pålitlig i framtiden när de ingår ett 
samarbete, och 57 % anser att entreprenörens pålitlighet kommer att avspeglas i 
entreprenörens handlingar i framtiden (Bilaga 7). Visserligen använder sig Northzone (Bilaga 
5) utav en standardiserad rapporteringsform, vilket kan tänkas vara en strategi för att undvika 
situationer där asymmetrisk information uppstår. Då denna rapporteringsform omfattar en 
historisk beskrivning av bolagets utveckling får investerare kontroll och vetskap om hur det 
går för bolaget (Bilaga 5) och kan i kombination med den gemensamma affärsplan som 
Christoffer Callans (Bilaga 2) redogör för som handlar om planering för kapital, alltså hur 
mycket och vad det ska användas till i bolaget (Bilaga 2). Alltså kan rapporteringen ge en 
bekräftelse på att den gemensamma affärsplanen uppfylls på förväntat sätt. 

Procentuellt sätt visar endast cirka 67 % av respondenterna av enkäterna att deras förtroende 
för portföljbolaget delvis påverkas i hög grad av att de har kontroll över entreprenörens 
agerande under samarbetets gång. Den anonyma intervjuade aktören (Bilaga 4) belyser tillit 
som den viktigaste faktorn för att få en lyckad investering. En gemensam faktor för allt 
empirisk material är vikten av tillit och förtroende, vilket Peter Werme (Bilaga 3) menar 
skapas utifrån fokus på relation mellan investerare och entreprenör. Christoffer Callans 
redogör för att personkemi bör stämma överens för en investering (Bilaga 2). Alltså kan det 
finnas ett samband med att förtroende och tillit är betydelsefullt för att uppnå en effektiv 
marknad. Vilket är relevant för- och leder till en annan aspekt angående den effektiva 
marknadsteorin, det vill säga om den överensstämmer med verkligheten.  

Fama (1970) anser att marknaden kan vara effektiv så länge tillräckligt många investerare har 
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tillgång till den tillgängliga informationen. Alla urvalsprocesser visar att aktörerna strävar 
efter att ha fullständig information, i enlighet med den effektiva marknadsteorin. Förvisso 
visar studien på att det inte går att gardera sig emot alla möjliga utfall och händelser i en 
sådan riskfylld investering. Det går inte att förutsäga vad som händer med bolaget om tre år 
heller. Däremot visar det empiriska materialet att aktörerna anser sig ha kontroll på bolagen 
och entreprenörerna genom en god relation av förtroende, tillit och rapporteringar. Ingen av 
dem utmärker sig gällande hantering av kontrakt för att försäkra sig mot brist på tillgänglig 
information, oavsett hur stor procentuell ägarandel de har i bolagen. 

För att koppla till Famas redogörande (1970) är det även viktigt att ta hänsyn till hur 
entreprenören eller teamet kan vara rationell i sitt beslutsfattande. Detta behöver ofta inte vara 
förutsägbart med tanke på Peter Wermes situation som handlar om att de fick avbryta 
investeringen på grund av det (Bilaga 3). Men då marknaden i praktiken inte är en friktionsfri 
marknad (1970), är dessa exempel på situationer och relationsaspekter som nämns ovan 
viktiga för att ha kontroll på investeringen, och god kontroll är något som man som 
investerare vill ha (Bilaga 2). På så sätt är dessa faktorer betydelsefulla för att skapa ett 
effektivt samarbete och är en viktig förutsättning för en lyckad investering.  

Det empiriska materialet visar att då investeraren befinner sig i en situation där det råder 
ömsesidigt intresse- och ansträngning för rapportering av information som rör investeringen, 
kan det empiriska materialet pastas bekrafta Famas teori (1970) bekräftas. Däremot är detta 
beroende av faktorer som förtroende, tillit och kontrakt mellan investerare och entreprenör, 
vilket inte alltid speglar verkligheten. 

5.2. Due Diligence och beslutsfattande	
Det empiriska materialet visar att urvalsprocessen ser olika ut hos de olika venture capital 
aktörerna. Däremot visar det att innan venture capital aktörerna väljer vilket 
investeringsobjekt de ska investera i genomgår de alla en gedigen urvalsprocess. En intressant 
aspekt är därför utgångspunkten i en urvalsprocess kopplat till teorin om due diligence, utifrån 
denna studies deltagande investeringsaktörers. 
 
Första Entreprenörsfonden (Bilaga 3) investerar oftast i bolag som befinner sig i ett tidigt 
skede och fokuserar sin urvalsprocess på människan, själva entreprenören. De ser gärna att de 
investerar i bolag som grundats av serieentreprenörer. Denna insamling av data sker genom 
deras urvalsprocess, med en egenskapad modell (HCDD), som utgår från entreprenöriella 
kriterier. Detta är ett sätt för dem att känna säkerhet i att de investerar i rätt person eller 
personer (Bilaga 3). Scope Capital Advisory skiljer sig ifrån Första Entreprenörsfonden då de 
investerar i bolag som befinner sig i ett senare skede av tillväxtfasen, ett skede då idén oftast 
redan är kommersialiserad. Deras urvalsprocess är inte lika fokuserad på människan i sig utan 
utgår mer ifrån personkemi mellan de själva och entreprenören i det bolaget de vill investera i. 
Däremot genomgår de en urvalsprocess och riskanalys i samråd med andra rådgivare med 
specialistkunskap (Bilaga 2). Studiens tredje respondent (Bilaga 4) är minoritetsinvesterare 
och fokuserar mer på förtroende och tillit till bolaget i fråga för att minimera risken med 
informationsasymmetri. Förvisso görs en rapport med en detaljerad bakgrundskontroll av 
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entreprenören. De håller även en diskussion utifrån strategiska frågor för att säkerställa att de 
parterna vill arbeta i samma riktning (Bilaga 4). Detta visar att de olika aktörerna, beroende på 
vilken fas de investerar i och hur stor del av bolaget de äger, har en urvalsprocess som ser 
något annorlunda ut samtidigt som de ämnar motverka samma sak. Precis som att due 
diligence är en metod för att systematiskt utvärdera ett projekt så opartiskt som möjligt för att 
minimera risker (Flyvbjerg 2012), visar även det empiriska materialet i denna studie att det 
läggs mycket tid på god utvärdering som i sin tur kan leda till goda investeringsobjekt. 
 
Däremot framgår det inte huruvida partisk bedömning sker i urvalsprocessen. Då det 
empiriska materialet visar pa att förtroende och tillit är avgörande for att en investering ska bli 
bra, spelar personkemi roll for att investerare och entreprenoren ska lära känna varandra 
(Bilaga 5). Christoffer Callans (Bilaga 2) berättar om hur de använder sig av rådgivare. De tar 
alltså hjälp av specialister inom olika områden för att minimera olika risker under 
urvalsprocessen. Vikten av att kartlägga osäkerheten infor ett specifikt beslut utspelar sig 
under urvalsprocessen och därför är det viktigt att ta beslut utifran både den inside view och 
en outside view som Flyvberg (2012) redogör för. Vilket det empiriska materialet bekräftar 
genom att ha erfarenhet av insamling och förmåga till analys av data av investeringen samt 
resurser for bakgrundskontroll av entreprenören.  

5.3. Formell- och relationsbaserad finansiering	
Respondenterna i den här studien mottar oftast förslag på investeringar, både från 
entreprenören själv samt från andra rådgivare på marknaden. Christoffer Callans (Bilaga 2) 
berättar om att de tar hjälp av konsulter i deras urvalsprocess men berättar att de ibland själva 
söker upp bolag de finner intressanta. Detta visar på att de mest troligt följer det formella 
investeringvalet som Mariassunta & Xiaoyn (2015) beskriver. De menar dock att det kan vara 
onödigt för en investerare att investera i tidiga skeden då kapitalkravet är lågt. Men detta är 
bland annat vad studiens andra respondent gör. Trots att urvalsprocessen många gånger är 
kostsam och tar mycket tid så är venture capital aktörens kunskap i att bygga bolag ett gott 
komplement till bolagets kunskap om dess nisch för att skapa värde (Mariassunta & Xiaoyun 
2015; Bilaga 3). Relationship financing kräver mindre informationsinhämtning och 
entreprenören finns då oftast tillgänglig för investeraren på ett lättare sätt. Däremot finns det 
då en risk att lågproduktiva bolag finansieras. Detta är inte önskvärt för venture capital 
aktörerna, vilket bland annat Christoffer Callans (Bilaga 2) poängterar, då de i slutändan 
behöver leverera avkastning till de som investerat i deras fond. Sökningen och 
urvalsprocessen av bolagen är därmed av vikt för framtida avkastning. 	

5.4. Agency theory	
Det empiriska materialet visar att relationen till entreprenören och teamet samt engagemanget 
i portföljbolaget är av betydelse oavsett hur stor procentuell andel de äger i det bolag som de 
investerar i. En intressant aspekt är hur investeraren förhåller sig till entreprenören när det 
kommer till organisation och strategisk ledning.  
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Extern kontroll och delegering av beslutsprocesser är något som redogörs i agentteorin. 
Jensen och Meckling (1976) benämner kontroll och övervakning som lämpliga incitament 
som dras till nytta då det uppstår problem mellan två parter. Då agenten inte utför det på ett 
sätt som överensstämmer med vad principalen vill. Det är en risk alla studiens respondenter 
berör. Peter Werme (Bilaga 3) berättar att deras metodik utgår från människan, att lära känna 
entreprenören och skapa ett sampel där de själva agerar som ett stöd och bollplank. Han anser 
att de i samspel med entreprenören ska bygga ett bra bolag och nämner inte risken för att stöta 
på situationer som redogörs i agentteorin (Bilaga 3). Likaså menar Hans Otterling (Bilaga 5) 
att han låter entreprenören styra bolaget, även om han är med i styrelsen. Som investerare är 
det riskfyllt i de den bemärkelse att om avvikelse uppstår, medförs de agentkostnader som 
redogörs i agentteorin (Jensen & meckling, 1976). Vilket styrker den aspekt om att relationen 
har sådan stor påverkan på samarbetet mellan parterna som Hans Otterling berättar om 
(Bilaga 5). Det empiriska materialet visar att tillit är en viktig faktor för att aktörerna i 
investeringsprocessen ska kunna arbeta så bra som möjligt ihop. Detta visar att ju lägre 
informationsasymmetri det finns desto mindre risk finns det för att konflikter uppkommer i 
framtiden. Vilket även minskar risken för att investeringen skulle behöva avbrytas tidigare än 
planerat (Bilaga 4).  
	
Vidare visar det empiriska materialet att venture capital aktörerna tillsammans med 
entreprenören genomför en gemensam planering, en affärsplan. Christoffer Callans och Peter 
Werme (Bilaga 2; Bilaga 3) berättar hur de tillsammans med entreprenören lägger upp en plan 
för framtiden vilket är ett försök lika framtidsutsikter. Peter Werme (Bilaga 3) menar att de 
tillsammans med bolaget tittar på affärsmodell och affärsplan i realtid. Detta görs dock innan 
avtalen skrivs på vilket tyder på att det är en viktig del som i deras fall ingår i 
urvalsprocessen. En gemensam ägaragenda samt affärsplan görs även vid Christoffer Callans 
investeringar, vilket han anser är en av anledningarna till att intressekonflikter är relativt 
sällsynta (Bilaga 2). 	
	
Enligt Styhre (2015) kan ett system för effektiv bolagsstyrning inte nås med enkla 
instruktioner. Vidare redogörs om hur bolagsstyrning handlar mycket om att hitta det mest 
effektiva sättet att leda och kontrollera ett bolag. Den gemensamma planeringen skulle 
därmed kunna vara ett sätt för venture capital aktören att hitta ett så effektivt sätt att bidra till 
bolagets arbete som möjligt. Oväntade händelser är däremot de situationer som egentligen inte 
går att förutse. Kunskap om urvalsprocessen och ett effektivt handläggande, avtalade kontrakt 
och ett fokus på framtiden gör en investering hållbar och så förberedd som det går. Däremot, 
händelser som exempelvis att någon går in i väggen (Bilaga 3) kan uppstå oförutsett och det 
hanterar man som investerare och team när det händer. Bolagsstyrning är därför en invecklad 
process och den balans utifrån ekonomiska sociologin och rättsvetenskapen (Styhre, 2015) 
handlar om har betydelse för det samarbete mellan aktörerna som respondenterna anser att 
investeringsprocessen behöver. Agentteorin menar som sagt att aktörerna kan arbeta på olika 
håll, därför är den gemensamma planeringen för framtiden viktig.  
 
Det empiriska materialet visar på att investeraren kan uppnå effektivitet både utifrån det 
neoklassiska ekonomiska teorin där det handlar om att leda och kontrollera, samt den 
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ekonomiska sociologin och rättsvetenskapen där det handlar om att ha hänsyn till aktörernas 
intressen.  

5.5. Moral Hazard och tillit	
Det problem som den dubbelsidiga Moral Hazard handlar om (Bernile, Cumming & 
Lyandres, 2007) går att jämföra med det aktieslag som Christoffer Callans beskriver (Bilaga 
2). Han berättar att aktieslaget brukar vara detsamma för alla, vilket ger en rättvis fördelning 
av vinsten mellan investeraren och entreprenören. Detta minskar risken för Moral Hazard. 	
	
Det empiriska materialet visar att övervakning och kontroll är något som behöver kombineras 
med tillit för att nå största effekt på investeringssamarbetet. En intressant aspekt är hur man 
som investerare skapar en struktur för att bibehålla tilliten och förtroendet med entreprenören. 
Peter Werme (Bilaga 3) berättar om strategier för hur de jobbar med att vara nära 
entreprenören för att det inte ska uppstå något som är oklart. Detta kan jämföras med hur 
Doherty och Richter (2002) menar, det vill säga att det ibland behöver läggas till ett strängare 
kontrakt som tillför begränsningar för dysfunktionella beteenden och mer tillsyn. Detta för att 
förhindra en situation med asymmetrisk information, vilket är betydelsefullt för investeringen.	
	
The Lemons model berör tillitsfaktorn och redogör om kostnaden som uppstår i situationer 
där oärlighet framkommer (Akerlof, 1970). Den tillit till köpmännen som modellen talar om 
kan jämföras med investeringsaktörernas tillit till entreprenörerna. Ett sätt att skapa tillit är 
genom en gedigen urvalsprocess och kritisk utvärdering (Flyvbjerg, 2012). Nackdelen med 
detta är att man inte riktigt kan försäkra sig mot alla möjliga utfall. Peter Werme (Bilaga 3) 
berättar om en situation där de tidigare har behövt avbryta en investeringsprocess på grund av 
oärlighet. Entreprenören har i detta fall inte levt upp till de förväntningar som skapats under 
urvalsprocessen. Denna har alltså ändrat beteende. En sådan situation går att koppla till den 
moraliska risken (Doherty & Richten 2002) där en part ändrar sitt beteende efter ett signerat 
avtal.  
 
En intressant aspekt är investerarens förväntningar på entreprenören och hur detta skapar 
förväntningar på investeringen. Cirka 62% av enkätens respondenter känner på sig att 
entreprenören vill investeraren och bolaget väl under samarbetets gång, cirka 15% anser att 
detta delvis stämmer. Däremot, cirka 38% av respondenterna anser att det råder en delvis 
osäkerhet som gör att förväntningarna pa entreprenören även får utstå tvivel under deras 
samarbete. Däremot kan de positiva förväntningarna i början av investeringen gör parten mer 
sårbar (Strätling, Wijbenga & Graham 2011), gäller båda parterna i detta fallet. Resultatet av 
enkäten visar på att venture capital aktörerna generellt sätt känner tillit till entreprenörens 
ärlighet samt välvilja for investeringen, vilket är två viktiga aspekter enligt Kumar Scheer och 
Steenkamp (1995).  
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5.6. Kontrakt för ledningsstruktur	
Det empiriska materialet visar hur tre svenska venture capital aktörer noggrant och effektivt 
väljer investeringsobjekt och sedan arbetar aktivt för att dessa bolag ska bli så bra som 
möjligt. En intressant aspekt är investerarens ledningsstruktur gentemot entreprenören och 
bolaget utifrån kontrakt och avtal. Det kan vara bra att ta emot juridisk hjälp vid utformning 
av avtal för investeringen (Bilaga 2). Då majoriteten av enkätrespondenterna anser att 
entreprenören inte har någon erfarenhet om att ha förhandlingar av kontrakt är en tanke att 
entreprenörens skydd i avtalet behöver tas till hänsyn av en tredje part, sa att inte kontraktet 
lätt blir det investerarens fördel och entreprenören hamnar i underläge.  

Det empiriska materialet bekräftar agentteorin utifrån de situationer som respondenterna 
beskriver sig ha behövt vidtagit olika åtgärder för att styra entreprenören och dess team i en 
positiv riktning för företaget. Christoffer Callans (Bilaga 2) berättar om att det kan vara så att 
ledningen i portföljbolaget behöver bytas ut, och att detta kan bero på brist av antingen 
intresse, kunskap eller förmåga att hantera bolagets storlek (Bilaga 3). Å andra sidan kan det 
också vara en för stor utmaning att fortsätta bedriva bolaget på till exempel en global nivå 
(Bilaga 4). Däremot, vid en situation där det behövs en annan ledartyp för att bolaget ska 
kunna växa, brukar oftast denne inse det själv (Bilaga 3). Vilket berör det Hans Otterling 
syftar på när det kommer till att ha sjäalvinsikt. Det är inte bara för boalgets bästa att ha 
självinsikt utan ocksa för entreprenören själv (Bilaga 5). För att skydda sig mot att ta sig an 
för stora uppgifter som den inte klarar av, och som då kan leda till att investeringen behöver 
avbrytas (Bilaga 3). Förvisso kan detta bero på hur mogen man är (Bilaga 5) och därför inte 
alltid inse ens förmåga och kapacitet av att styra ett bolag. A ena sidan anser 40% av 
respondenterna av enkäten att de inte upplever sig vara beroende mer av portföljbolaget än 
vad bolaget ar av dem. Samtidigt upplever cirka 33% av respondenterna att entreprenören 
känner ett större beroende av investeraren. Situationer som detta, där entreprenören behöver 
investeraren mer an tvärtom, bekräftas i intervjuerna och kan tänkas förekomma mer då det 
inte är en serieentreprenör. Då en serieentreprenör har mer erfarenhet, har den troligtvis mer 
kunskap och förmåga om att bedriva bolag (Bilaga 5). 

Den anonyma aktören (Bilaga 4) som går in som minoritetsinvesterare berättar att det är av 
vikt för dem att kunna ta sig ur en investering, men att det annars handlar om tillit till bolaget 
och att ha grundarna med sig. Både Christoffer Callans och Peter Werme (Bilaga 2; Bilaga 3) 
diskuterar sitt användande av aktieägaravtalet och berättar om den trygghet detta medför i 
samarbetet med portföljbolaget. Christoffer Callans (Bilaga 2) berättar att de gör en 
uppdelning av aktieägaravtalet utifrån en drag-along och en tag- along, och menar att detta ger 
dem rättigheter och mer makt som skyddar dem i investeringar, speciellt inte minst när de 
äger mindre än 50 % av portföljbolaget. Skulle en delägare vilja sälja sin andel är det av vikt 
för Christoffer Callans att kunna påverka huruvida en ny investeringsaktör behöver buda på 
bolaget som helhet eller inte. Detta kan kopplas till den dubbelsidiga Moral Hazard som finns. 
Ett venture capital bolag är oftast en mellanhand och det innebär att Christoffer Callans även 
har ett ansvar gentemot deras investerare att visa god avkastning i deras fond. De behöver 
därmed bygga ett förtroende gentemot både bolaget de investerar i samt de som investerat i 
deras fond. Ett sådant avtal är då synligt för alla parter och kan bidra till ytterligare tillit 
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däremellan. 

I den gemensamma planeringen beskriver Christoffer Callans (Bilaga 2) att kraven för 
rapportering samt vikten av att hålla ”ordning och reda” ökar. Han menar att övergången i 
bolaget storleksmässigt ofta sker naturligt och att de då kan luta sig mot aktieägaravtalet som 
ger dem rätten att ta stora beslut, främst när de är majoritetsägare i portföljbolaget. Å andra 
sidan menar respondenten även att entreprenören själv ofta håller med om detta och stödjer de 
åtgärder som investeringsaktören föreslår, eftersom denne ofta har god insikt i vad som är bäst 
för bolaget och inte (Bilaga 2). Detta kan vara en anledning till att det är sällsynt att behöva 
använda aktieägaravtalet för att komma ur en knepig situation (Bilaga 5). Daremot ar det, och 
andra kontrolldokument, alltid en sakerhet om fortroendet skulle minska (Strätling, H. 
Wijbenga & Dietz 2011).  

Det empiriska materialet bekräftar Strätling, H. Wijbenga & Dietz (2011) angående 
säkerheten av formella kontroller samt Bergemann & Hege (1998) angående vikten av ett 
ömsesidigt intresse mellan parterna och kontraktets betydelse för motivation och utveckling 
av investeringen. Genom intresse, kunskap och kontrakt är det därför lättare for investeraren 
att bygga en ledningsstruktur for bolaget och for entreprenoren att hantera bolaget. 
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6. Slutsats	
I detta avsnitt besvaras studiens forskningsfråga. 	
	
Studien visar att de svenska venture capital aktörerna, vid sin investering, använder sig av en 
kombination av olika verktyg och att bygga förtroende och tillit mellan de olika parterna för 
att minimera informationsasymmetri mellan dem och entreprenören under deras samarbete. 
Anledningen till detta är att risken med informationsasymmetri inte går att eliminera helt då 
det i verkligheten inte råder fullständig information på marknaden. Tre verktyg som 
identifieras i denna studie är en gedigen urvalsprocess, specifika rättigheter avtalade i kontrakt 
samt en gemensam planering inför framtiden som uppföljs genom kontinuerlig rapportering. 	
    	
● Urvalsprocess	
Urvalsprocessen handlar om att bygga en relation av förtroende och tillit mellan venture 
capital aktören och entreprenören. Studien visar att en urvalsprocess kan baseras på valda 
gemensamma beslutade kriterier och en riskanalys av den potentiella investeringen och 
entreprenören.  
     	
● Kontrakt	
Ett kontrakt mellan venture capital bolaget och portföljbolaget är viktigt då det reglerar en 
överenskommelse mellan aktörerna om vad de får och inte får göra. I detta fall handlar det om 
att kunna gardera sig mot en situation där det råder asymmetrisk information och om så 
behövs kunna avbryta investeringen. 	
     	
● Gemensam planering och uppföljning	
När venture capital aktör och entreprenör med team tillsammans planerar en investering 
bidrar detta till att fokus läggs på investeringens framtid. Studien visar att en gemensam 
ägaragenda, affärsplan samt en kontinuerlig rapportering under arbetets gång minimerar 
risken med att asymmetrisk information ska uppstå.  
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7. Reflektion och forslag pa framtida forskning	
I det här avsnittet diskuteras resultaten från författarnas egna perspektiv och förslag på 
framtida forskning inom ämnet.	
     	
Denna studie har fokuserat på tre specifika fall och till viss del hade vi önskat ännu mer 
djupgående information om specifika investeringar som aktörerna varit delaktiga i. Vi har haft 
svårt i att få fram sanningsenlig information om de svårigheter som de har stött på i tidigare 
investeringar.	
     	
Fördelen med denna studie är att vi lättare kunnat se varför saker är som det är, vilket är svårt 
att se i tidigare forskning då majoriteten av empirin samlats in kvantitativt. Tidigare forskning 
har försökt mäta risker inom venture capital marknaden, både marknadsrisker och agentrisker, 
vilket kanske inte alltid skapat en holistisk bild av fenomenet.	
     	
Det har i denna studie varit svårt att uppnå stark reliabilitet och validitet. Reliabiliteten hade 
exempelvis kunnat förbättras om studien pågått under en längre period. Möjligtvis genom 
deltagande observationer för att bidra till en bättre förståelse och ge en nyanserad bild av 
riskhantering i investeringsprocessen. Då hade det funnits större chans för oss att identifiera 
fler kausala samband i aktörernas riskhantering.	
     	
Vad gäller validiteten hade aktörerna kunnat observeras under olika tillfällen för att få inblick 
i investeringsprocessens gång. Om vi hade genomfört fler intervjuer med respektive 
respondent under en längre tidsperiod hade svaren troligtvis kunnat bli mer djupgående. Detta 
på grund av att det kan vara svårt för respondenten att inneha exempel på saker som gått och 
hur de agerar under dessa situationer. Om intervjun varit under en period där aktören stöter på 
svårigheter hade det troligtvis varit lättare för respondenten att prata om deras hantering då 
personen innehar detta färskt i minnet. Detta kan också vara anledningen till varför 
intervjuerna inte följde de förutbestämda mönster som vi hade. Vi tror att detta hade gjort att 
undersökningen med större säkerhet hade mätt det den avser att mäta.	
     	
En aspekt som vi inte tagit hänsyn till i denna studie är skatterna i Sverige. Dessa skiljer sig åt 
från land till land och private equity investerare i Sverige råkar många gånger ut för en så 
kallad dubbelbeskattning. Effekten av Sveriges skattesystem på dessa aktörers riskhantering 
skulle vara intressant som ett framtida forskningsämne. 	
	
För framtida forskning vill vi även föreslå en studie om kvinnors roll inom venture capital 
marknaden. Vi har under studiens gång endast kommit i kontakt med manliga investerare. Det 
vore intressant att se om bristen på kvinnliga investerare beror på bristande intresse eller om 
det finns barriärer i branschen som är svåra att komma över som kvinna. Vi hade även kunnat 
utgå ifrån entreprenörens perspektiv istället för investerarens. Precis som att investeraren 
stöter på agentrisker med mera så gör även entreprenören detta när de släpper in investerare. 
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Genom att göra en kvalitativ studie med bolag, som blivit finansierade av venture capital 
aktörer, med både positiva samt negativa exempel, så skulle detta kunna bidra förslag till 
bättre riskhantering inom branschen. 	
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Bilaga 1	
- Förberedda temafrågor inför intervjuer del I 

	
● Hur förhåller ni er till varandras olikheter? 
● Vad händer i en situation när ni inte tycker samma sak? 
● Hur hanterar ni en sådan situation? 
● Hur skyddar ni er från att en sådan situation ska uppstå igen? 

	
- Förberedda temafrågor inför intervjuer del II 

	
● Hur ser investeringsprocessen ut vid val av investering? 
● Hur är du känna entreprenören? 
● Vilka faktorer anser du är avgörande för ett förtroendefullt och effektivt samarbete?  
● Hur definierar du som investerare god kontroll och arbetar med det i förhållande till 

entreprenören? 
● Hur anser du att avtal mellan investerare och entreprenör påverkar förtroende och 

samarbete? 
	
	 	



		

	

Bilaga 2	
- Intervju med Christoffer Callans 

Investment manager at Scope Capital Advisory AB 	

Christoffer är ansvarig för vissa av Scope’s befintliga portföljbolag men tittar också på nya 
investeringsmöjligheter. Scope Capital Advisory har i dagsläget nio anställda och deras 
investeringar brukar rikta in sig på följande:	

1. Konsolidering → De köper upp bolag inom fragmenterade branscher, ofta bolag inom 
service industrier 

2. Acceleration → Bolag som växer väldigt fort, som ska ut på nya geografier eller 
vertikaler 

3. Enablers → Bolag som gör något lite annorlunda och lite bättre. Ofta digitala bolag 
Scope är oftast majoritetsinvesterare, vilket innebär att de äger och kontrollerar minst 50 % av 
bolagets aktiekapital. De sluter alltid avtal med de andra investerarna, ett så kallat 
aktieägaravtal. blir extra viktigt i de fall de äger mindre än 50 % av aktiekapitalet. Dessa avtal 
reglerar alltid så kallade drag-along och tag-along rättigheter. 
 
Drag-along innebär att de har rätt att sälja hela bolaget, trots att de endast äger en del av det. 
De tar alltså allas aktier för att på så sätt kunna få ett bättre pris, vilket även gynnar de andra 
ägarna. Det är investerarna alltid medvetna om när ett samarbete inleds. Eftersom att de följer 
en fondstruktur så måste bolaget säljas inom 10 år. De kommer utveckla bolaget tillsammans 
med medinvesterare men har alltid avsikten att sälja. De är oftast bättre på att maximera värde 
både i en företags- och säljprocess än vad entreprenören är. Om de vill sälja till ett bra pris så 
vill troligtvis de andra investerarna det med. Affärsmodellen är att maximera värdet hela vägen. 
Drag-along är ett sätt att kontrollera utfallet om någonting oväntat skulle hända på vägen. 
 
Tag-along ger Scope rätten att säga “du får inte sälja dina aktier om de nya investerarna inte är 
beredda att buda på helheten”, om någon av delägarna vill sälja sin del av bolaget. Detta är av 
vikt på grund att de måste kunna komma ur sin position, då fonden ska likvideras och pengar 
ska i sin tur ut till Scopes investerare. Normalt sett så gör de en gemensam ägaragenda, 
gemensam affärsplan med information om hur mycket pengar som kommer behövas under 
resans gång och vad pengarna ska användas till med mera. Det är därför sällsynt att 
intressekonflikter uppkommer. Detsamma gäller även aktieslagen, då det oftast är samma. Det 
innebär att om Scope får 1 kr per aktie, så får även de andra ägarna 1 kr per sina aktier. 
 
Scope skiljer sig lite från vanlig venture capital då de bolagen oftast investerar i en stor mängd 
bolag, fast med en liten ägarandel då några få blir bra, några blir okej och några blir sämre. 
Scope investerar oftast i mognadsfasen, när idén blivit kommersialiserad, men innan buy-out 
fasen. De investerar i genomsnitt i 10 bolag per fond vilket innebär att alla måste bli bra. 
Förmodligen kommer ingen bli som venture capital bolagens bästa investering men fondens 
ambition är att bli bättre som helhet. 



		

Inför en investering görs en riskanalys. Det innebär alltså industri-diversifiering, där de 
undersöker även på management-, finansiering-, kund- samt juridiska risker. Oftast med hjälp 
av andra rådgivare. De menar att det är bättre att ta in någon som är väldigt bra på exempelvis 
juridik om det är de specialistkunskaper man behöver. Det finns konsulter som kan ge råd om 
kommersiella planer, de kontrollerar på om företagets utsikter är det bra, om projektet kommer 
att hålla i framtiden med mera. De tittar kanske på om marknaden verkligen finns i Norge om 
det är där man ska gå in. 

Om en entreprenör har startat ett bolag och driver det, med en omsättning på en halv miljard 
och målet är att få bolaget att växa, till en omsättning på 2 miljarder inom 5 år. Då är det oftast 
en annan ledartyp som behövs för att bolaget ska kunna växa. Alla personer har olika kvaliteter, 
vissa gillar att arbeta med entreprenöriella bolag, små bolag och organisationer och på så sätt 
kunna vara spindeln i nätet. 

Om bolaget blir större krävs det oftast andra strukturer och processer och därmed en annan 
ledartyp. Oftast är det inte samma typ av ledare då det kräver andra kvaliteter. När bolaget blir 
större krävs mer rapportering, bolaget har en styrelse och allt blir mycket mer “ordning och 
reda”. Det blir oftast en naturlig övergång. Även detta kontrolleras via aktieägaravtalet. Scope 
har rätten att välja VD till bolaget. Oftast inser entreprenören att det är bra för bolaget, personen 
tycker kanske inte att det är lika kul längre, det har kanske blivit för stort. Entreprenören äger 
oftast en andel av bolaget och tycker många gånger också att det skulle vara bättre att hitta en 
annan VD som tycker det är roligare. Entreprenören brann kanske mer för försäljningen än 
exempelvis HR-frågor som blir av större vikt i ett större bolag. 

Bolag och entreprenörer som vill inleda ett samarbete med Scope gör oftast det för att de nått 
en gräns för hur långt de kan ta bolaget. Det kanske krävs mer kapital, annan kompetens, eller 
så är det för stort för att själv kunna hantera det. Det kanske krävs mer ordning och reda i 
processen och en mer gedigen struktur. Vilket gör att ovan nämnda diskussioner sker väldigt 
naturligt. 

Scope tar emot ca 250 st investeringsförfrågningar varje år vilket har följt en jämn nivå de 
senaste åren. Utav dessa 250 förfrågningar investerar Scope i 1-2st varje år. Vissa kan tycka att 
det är svårt att komma fram i bruset, men samtidig finns det många bolag som jobbar med 
samma sak. 

Under investeringsprocessen försöker Scope träffa så många som möjligt och på så sätt skapa 
sig en uppfattning genom ett personligt möte. Efter detta är det mycket som ska klaffa, 
exempelvis:	

● Intressant bolag och bransch 
● Hållbar framtid 
● Tillväxtmöjligheter 
● Tro på prognos 
● Tro på affärsmodell 
● Tro på management-teamet 
 

Om detta klaffar börjar förhandling om värdering, det ska vara en bra “personal fit”, 



		

personkemi. Givet att allt bockas av så är det stor chans att det blir en affär. Scope har en plan 
för tillväxt-kriterier, men om en affärsmodell är hållbar beror mer på magkänsla, även 
personkemin och management-teamet beror mycket på magkänslan. Scope använder sig inte av 
egen marknadsföring gentemot entreprenörer. De får också tips av rådgivare, då kommer det 
som ett litet paket med prognoser och beskrivning av bolaget. Entreprenörer kommer direkt 
också, vilket oftast innebär längre processer. Ingen speciell personlighetstyp som efterfrågar 
investeringar utan skiljer sig åt hela tiden. 
 
Ibland kan Scope själva söka upp bolag. De uppsökta bolagen har kanske inte ens har haft ett 
sådant samarbete i tankarna tidigare. Däremot är det inte lika konkurrensutsatt som när en 
rådgivare kommer med ett förslag, då kollar många investerare på projektet. Om Scope söker 
upp bolag tittar de på en spännande bransch, spännande bolag samt dess möjligheter till tillväxt. 
Tillväxten är av största viktigt, att det finns potential till fortsatt stor tillväxt, gärna 4-5 dubbla 
sin storlek. Däremot ingen speciell bransch och var som helst inom Norden. 
	

	
	
	 	



		

	

Bilaga 3	
- Intervju med Peter Werme 

 
Peter är med och driver Första Entreprenörsfonden, som i dagsläget består av fyra anställda, 
varav två är assistenter. 

Första Entreprenörsfonden har undersökt och utvärderat nära 1000 st olika case, utav dessa 
bolag har de totalt investerat i 21st bolag. Bolagen som de investerat ihar befunnit sig i ett tidigt 
skede. De börjar alltid som minoritetsägare då de vill att entreprenörsteamet ska ha kvar 
majoritet så länge som möjligt. 

Det var år 2010 som de beslutade sig för att starta upp en egen verksamhet, för att på så sätt 
kunna vara mer självständiga. De såg många intressanta case som de själva ville gå vidare med 
när de arbetade inom en institution, det underlättade därför att samla in egna pengar och då köra 
vidare på egen hand. Det har gått- och funkar väldigt bra. I år, 2016, lanserar de sin åttonde 
fond. De lanserar en fond varje år, deras upplägg är därför något speciellt. De har årsfonder, 
kan man säga. Så varje år lanserar de en ny fond, där de tar in kapital till den fonden där 
investerarna i princip vet vilka bolag de ska gå in i. Så investerarna får en portfölj av bolag 
presenterad. Det är bolag de anser vara intressanta och ska gå in i. Detta är en bra transparens 
mot investerarna, jämfört med de långa traditionella fonder som ofta har tioårsstruktur, 
investerarna vet då inte vilka investeringar som kommer att göras då utan där har man ofta en 
så kallad investeringsmetodik; man investerar i en viss typ av bolag men man vet inte vilka det 
blir egentligen. 

Första Entreprenörsfonden gör investeringar år ett. De tar in pengar och de pengarna går åt 
under det året. Exempelvis entreprenörsfonden 2016, de investerar under 2016 då, och sedan 
avyttrar långsiktigt- från tre år och framåt. Det kan ta 7-8 år totalt innan bolagen avvecklas. 
 
Första Entreprenörsfonden går in med kunskap i bolaget vilket är uppskattat. 
Utvärderingsprocessen är så att de lär känna entreprenören väldigt nära, då de utgår från 
“människan” i deras metodik. De lär känna teamet för att se om man kan skapa en bra mix 
tillsammans. Första Entreprenörsfonden är bra på att bygga bolag medan teamet är bra på sin 
nisch, då gäller det att ha ett samspelt team. Om de känner att de kan bidra till bolaget så måste 
det kännas bra mellan investeraren och teamet i bolaget. De försöker hjälpa varandra; både högt 
och lågt. När de investerar i ett bolag är det olika typer av stöd som entreprenören behöver 
beroende på vilka kompetenser som finns. Därför arbetar Första Entreprenörsfonden genom att 
fylla så kallade kunskapsluckor. Entreprenören/teamet kan behöva hjälp med allt från en 
anställningsintervju till avtal med mera. I grunden så litar de mycket på teamet, de sköter sig 
själva och Första Entreprenörsfonden är där som coach och bollplank. De finns där för löpande 
kontakt, de sitter i styrelsen, hjälper till att ta fram strategisk agenda där de utgår från långsiktig 
vision och bryter ned det till aktiviteter, dvs. vad som behöver göras i bolaget. 
 



		

Utvärderingsprocessen är relativt omfattande. Det tar ungefär 6-7 månader innan de tar sig an 
ett nytt bolag. Deras kärnpunkt är den så kallade entreprenörsekonomin, vilket innebär att de 
fokuserar på att kunna tjäna pengar så tidigt som möjligt via kunder eller något annat för att det 
inte ska bli ”utspädda” som entreprenör. För att entreprenören ska få behålla så stor del av 
bolaget som möjligt så gäller det att tjäna pengar så tidigt som möjligt. De går inte heller in i 
bolag som kräver mycket kapital i början, för det innebär oftast att det inte finns särskilt mycket 
kvar av entreprenören i slutändan. Entreprenören kan på så sätt bli helt utspädd av kapitalet. 
 
En annan viktig punkt för Första Entreprenörsfonden är att de företag de investerar i har 
potential att nå ut internationellt så Sverige egentligen är en relativt liten marknad, men det kan 
också se olika ut beroende på vilken bransch bolaget tillhör. De har fokus på människan och 
inte direkt på en specifik bransch, men hittills har deras investeringar riktat sig mot; life science, 
IT och retail eller e-Commerce, vilket de själva anser vara intressant. Första Entreprenörsfonden 
har även etiska aspekter de följer, de tittar exempelvis inte på spelbolag eller bolag som berör 
sms-lån, och motsvarande. 

De har själva utvecklat en modell som de följer när de tittar på människan. De tar in två personer 
i teamet och går bland annat genom deras bakgrund sen barnsben, en form av 
anställningsintervju. Förutom att endast titta på människan ser de även till bolaget/ casets vision 
och så vidare. De avslutar sin urvalsprocess med att betygsätta entreprenören utifrån 18 kriterier 
som är typiska för entreprenörer. Entreprenören betygsätter även sig själv och varandra i teamet, 
sedan jämför de varje område med en skala 1-5. De lär alltså känna entreprenören på djupet och 
får en så kallas entreprenörskapsprofil utefter dessa 18 kriterier. Kriterierna är grundade på 
svensk och amerikansk forskning, inom entreprenörskap. De har även fått feedback av kända 
entreprenörer om dessa kriterier, denna feedback har använts till förbättring. 
 
Utvärderingsprocessen följer ofta 8 steg när de väljer vilken entreprenör, eller vilket bolag de 
ska samarbeta med. Oftast tar entreprenören kontakt med Första Entreprenörsfonden, det brukar 
röra sig som 2-3 i veckan, de brukar då presentera sig själva och sin idé via mail. Första 
Entreprenörsfonden tittar då snabbt in idén för att se om den överensstämmer med deras syn på 
en entreprenörsmodell och entreprenörsteam och redan där faller många idéer bort. Stämmer 
den överens går de vidare till steg 2. Deras strukturerade process beror bland annat på att de vill 
hitta den bästa investeringsmöjligheten men även på att de är så pass få anställda. 
 
Steg 2 innebär att en enkät med riktade frågor angående team och affärsmöjligheter skickas ut. 
Detta gör dem istället för att titta på affärsplaner som tar betydligt längre tid samtidigt som de 
inte alltid är särskilt aktuella. Även i detta steg faller många bort. Steg 3 innebär att det bokas 
möten men entreprenören. Utefter ett möte får de oftast en bra bild av vilka de har framför sig, 
entreprenören eller teamet får under mötet hålla en presentation. Steg 4 innebär att deras egen 
entreprenörskapsprofilsmodell, HCDD (Human Capital Due Diligence) används. Utifrån denna 
entreprenörskapsprofil går de sen vidare för att titta på affärsmodell och gemensamt skapa en 
affärsplan i realtid. Det är efter dessa steg som avtal skrivs och investeringen påbörjas. 

De använder ett traditionellt aktieägaravtal som reglerar mellannormer, mellan dem och 
entreprenörsbolaget. På så sätt har man vetorätt på vissa frågor. Första Entreprenörsfonden går 



		

in som minoritetsägare, men har ändå vetorätt vad gäller att gå ut med vissa aktier eller att 
avsätta VD med mera. 

De har bytt ut teamet tidigare, men inte motsättningar vad gäller VD. Situationer när de bytt 
team har uppkommit när det exempelvis inte fungerat på 5 år, då har de kommit överens om att 
de inte vill fortsätta och båda parter har accepterat förändringen. Det finns även en risk i att 
teamet jobbar för hårt och att någon då går in i väggen. Däremot är det ovanligt att de byter ut 
teamet. 
 
Det finns ingen förutbestämd plan för hur bolaget ska avyttras. Detta beslut tas tillsammans 
med entreprenören då bolaget alltid står i fokus. Antingen säljs det till ett annat bolag eller så 
leder det till en börsnotering. Börsnotering kan anses vara bättre för entreprenören då de på så 
sätt kan behålla kontrollen över bolaget. Många gånger leder en så kallad trade-sale, försäljning 
till ett annat bolag, till att det skapas en ny struktur som vissa entreprenörer uppskattar. Men 
det kan också röra sig om att de får ett extremt bra bud som är värt flera miljarder, då kanske 
de vill ta emot det budet, jobba på ett år, för att sen starta upp något nytt. 
 
Första Entreprenörsfonden väljer helst att arbeta med serieentreprenörer och projekt som är 
innovativa. Det finns mycket risker som är relaterade till innovativa projekt vilket gör att deras 
urvalsprocess är så pass omfattande. De själva har inte kunskapen om alla marknader utan litar 
på teamet och deras branschkännedom. Det blir oftast inte särskilt mycket konflikter då de vill 
uppnå en harmoni med sina entreprenörer. Däremot har de gjort felaktiga bedömningar då 
teamet inte visade sig vara så som de trodde från början och detta är något som gett dem kunskap 
under resans gång. Detta innebar jobbiga processer och därmed så kallade intressekonflikter. 
Exempel på detta skulle kunna vara ägarbilden i entreprenörskapsbolagen. Det vill säga om 
deras medinvesterare i bolagen inte har samma synsätt som de själva, då kan konflikter mellan 
investerarna uppstå. Därför väljer de idag att inte gå in med andra investerare utan istället ta 
hjälp av en eller några affärsänglar. De vill gå in som första investerare. I just dessa fall där 
konflikter har uppstått mellan olika professionella investerare så har de varit på 
entreprenörsteamets sida. En konflikt har även uppstått mellan dem och en entreprenör som 
grundade sig i att entreprenören inte talade sanning till en början. Trots avtal är dessa händelser 
svåra att gardera sig emot. Detta har lett till ännu mer noggrannhet i urvalsprocessen. I de fall 
som de investerar tillsammans med en affärsängel går de mycket på personkemi, de har alltså 
ingen specifik urvalsprocess där då det skulle ta alldeles för lång tid. 

	
	 	



		

	

Bilaga 4	
- Intervju med anonym respondent/ aktör 

Denna respondent är en av de aktörer som figurerat längst på den svenska venture capital 
marknaden, sen i mitten av 90-talet. Det är en form av sidoverksamhet för bolaget och fungerar 
lite annorlunda i jämförelse med andra venture capital aktörer. 
 
Aktören går alltid in som minoritetsinvesterare och har en aktiv roll i minoritet i styrelsen. Det 
innebär att de inte kan kontrollera och styra allt som händer i bolaget. Därför är det av vikt för 
denna aktör att bygga relationer med ägarna i bolagen. Detta anses vara av stor vikt, just att 
bygga goda relationer med bolagen. 

Aktören har under åren investerat mycket i life-science bolag, projekt med ren teknologi, 
maskin och forskningsnära bolag. Fokus ligger ofta på business-to-business affärsmodeller 
snarare än consumer-produkter som vanligtvis figueras mer i media. 

Den viktigaste faktorn för en lyckad investering är tillit. De personer eller den person man ska 
investera i och därmed även samarbeta med behöver de kunna lita på och många gånger utgår 
de ifrån intrycket av personen eller personerna. Då deras verksamhet har varit aktiv under flera 
år så har många investeringar och exits gjorts och de har därmed stött på det mesta. 
 
I och med att det många gånger handlar om intryck och tillit till personer så är det svårt att 
inneha garantier. Om något oväntat händer som gör att tilliten börjar brista så försöker de ta sig 
ur investeringsprojektet så fort som möjligt. Trots att avtal väl grundar vad berörda personer får 
och inte får göra, samt vem som behöver stå bakom vissa beslut med mera så kan det tyvärr gå 
fel ändå. Sen finns det andra oväntade händelser som aldrig går att förutse, som utbrändhet eller 
annan sjukdom hos ägare eller nyckelpersoner. 

När denna aktör väljer investeringsprojekt så brukar de börja med ett antal möten med berörda 
personer. På så sätt skapar de sig en uppfattning om dem och en relation kan börja byggas. I 
denna process där investeringsprojekt ska väljas så görs även en detaljerad bakgrundskoll av 
berörda personer. Det är en rapport gjord av polisutredare. Sammantaget så får de som 
investerare många infallsvinklar av personen i fråga då de ser till dess bakgrund, det sker 
utbyten av dokument samt att diskussion om strategifrågor sker. Det är även av vikt att som 
investerare exponera sig på ett bra sätt för att på så sätt kunna bygga förtroende hos personen i 
fråga. 
 
När de går in som minoritetsinvesterare och arbetar aktivt i styrelsen så är det av vikt att de har 
grundarna med sig. Har de inte det blir arbetet svårt. Grundarnas rätt i bolaget är också av vikt. 
Exempelvis inom life-science sektorn så krävs det oftast mycket kapital i uppstartsfasen och 
ägarnas ägarandel i bolaget blir därmed mer utspädd, till skillnad från exempelvis tech-bolag. 
Ibland kan arbetet innebära att team eller VD behöver bytas ut. Majoriteten av gångerna är det 
en grundare som är VD till en början. Entreprenören har i de flesta fall ha god insikt i att de 



		

klarar av att hantera bolaget till en viss punkt. Om de inte har självinsikten, så får de den ganska 
snabbt när ämnet diskuteras. Det ligger vanligtvis i allas intresse att bolaget ska växa på ett bra 
sätt. Om bolaget har som mål att expandera globalt är det bättre för bolaget att ha en VD som 
vet hur det går till. Detta snarare än att en grundare sitter kvar för kontrollens skull. Kontroll 
kan en grundare ha genom styrelsearbete och ledningsgruppsprotokoll med mera ändå. Detta är 
oftast inget problem, trots att det ibland kan vara ett känsligt ämne att ta upp till en början. 	

	

	

	

	 	



		

	

Bilaga 5	
- Intervju med Hans Otterling 

	
Hans Otterling, partner på Northzone , berättar i intervjun att deras bolag får in cirka 1500-2000 
investeringsförslag per år. Huvudsektorerna som Northzone speciellt är intresserade för är 
fintech, e-commerce, media och enterprise software.	
 	
De investeringsförslag som brukar det vara hälften som är ointressanta och resterande hälften 
tar de kontakt med för att studera investeringsmemo eller liknande, endast på skrivbordsnivå- 
alltså inga möten. Efter denna process brukar ytterligare en hälft försvinna. De cirka 500 bolag 
av de 1500- 2000 förslag tar de kontakt med entreprenören, vilket innebär att de träffar cirka 2-
3 om dagen då de har kontor i New York, London, Stockholm och Oslo. Av dessa 500 är det 
ungefär 200 bolag som de vill gå vidare med på en djupare nivå. I detta steg träffar de bolagen 
kanske tre- fyra gånger och ungefär 25 % av dem har de en fördjupad finansieringsdiskussion 
med. Finansieringsdiskussionen omfattar term sheet, alltså en diskussion om allt som ska vara 
med i en investering. Denna investeringsprocess resulterar sedan i att de investerar i cirka 10 
bolag per år.	
 	
Urvalsprocessen ser annorlunda ut. När de ska välja ut de här 10 bolagen kollar de på vad dessa 
bolag har för karaktäristika. Detta handlar om att de investerar i tre olika kategorier av bolag. 
Den första kategorin är sådda investeringar, som alltså befinner sig i ett tidigt skede. Det kan 
vara så att det inte finns någon produkt eller tjänst, men det finns en duktig entreprenör med en 
idé. I dessa investerar de kanske 10 miljoner kronor eller 1 miljon dollar. I nästa skede, alltså 
nästa kategori, finns ofta en produkt, kanske några kunder, och därmed är risken mycket lägre 
och produkten är mer bevisad på att den verkligen finns. Däremot har bolaget inte börjat växa 
än. Denna fas kallas de för serie A runda. Tredje kategorin kan omfatta investering som omsätter 
50-, 100- eller 300 miljoner kronor. Bolaget har alltså kommit en bit på vägen och växer rätt 
snabbt, och kan växa ännu snabbare om de får kapital. Detta kallas för en b-runda. När de gör 
urvalsprocessen tittar de alltså på bolagen mer djupgående, klassificerar dem och har lite olika 
processer för de tre faserna, alltså såddrunda, a-runda och b-runda.	
 	
I en såddrunda tittar de egentligen bara på entreprenören, kvalitén på teamet; vad de har gjort 
tidigare, deras personligheter som skicklighet och ärlighet.  De försöker spendera ganska 
mycket tid med teamet i syfte om att förstå vad det är för gäng de ska investera i. För att göra 
en sådan bedömning tittar de även mycket på referenstagning och rekommenderar 
entreprenörerna att spendera mycket tid med sina investerare. Hans definierar relationen som 
ett giftermål för att belysa att det är lika viktigt beslut av entreprenörerna som det är för 
investerarna, de ska passa bra ihop. Han menar att de inte bara ska ta pengar för att det finns 
utan att de ska ta in folk som de tycker om att jobba ihop med och som man har förtroende för- 
vilket gäller båda parterna. I denna process försöker de även förstå marknaden, alltså 



		

marknaden som bolaget ska bygga produkten för. Det vill säga, hur fungerar det och vilka 
alternativa lösningar finns det och så vidare. De gör en analys utifrån detta.	
 	
I andra kategorin, alltså de investeringar där det finns en produkt, kanske de även finns små 
kunder också. De lägger mycket tid på att prata med de kunderna som har köpt produkten om 
frågor som varför de har köpt produkten, vill de köpa den igen, fungerar den, var den bra och 
så vidare. De tittar som sagt mycket igen på teamet och speciellt affärsmodellen. Det är nästan 
lika viktigt att de tittar på affärsmodellen som man tittar på produkt.	
 	
I sista skedet, vad gäller expansionskapital, handlar det ofta om att bolaget vill gå ut 
internationellt. Då lägger de mycket tid på att försöka förstå om och hur de ska lansera 
produkten internationellt. De jämför hur exempelvis affärsmodellen skulle se ut i Tyskland 
jämfört med Sverige, eller kanske USA och England. De lägger mycket tid på hur 
expansionsplanen ska se ut. Likaså pratar med kunder och teamet.	
 	
Vad gäller private equity, exempelvis vid buyout, finns en lite annorlunda modell. Investerare 
köper oftast hela bolaget. En private equity aktör äger oftast 80-, 90- eller ibland 100 % av 
bolaget och bestämmer vad som ska göras. Detta är ett annat sätt än vad Northzone arbetar med. 
De köper alltid minoritetsdel, enligt Hans. När de köper in sig i någons bolag är de med i 
styrelsen men låter entreprenören styra bolaget. Därför är relationen med entreprenören så 
viktig för dem. De investerar i ett antal entreprenörer som ska bygga någonting, medan en 
buyout firma kan exempelvis ersätta VDn med att ta in en ny. Vilket sällan händer i 
minoritetsinvesteringarna som Hans berättar om.	
 	
En bra entreprenör har många olika sidor. I början behöver entreprenören faktiskt vara en duktig 
säljare, en karismatisk person som lyckas få igenom och förtydliga vad hen ska göra för 
någonting- inte bara för investeraren utan också för framtida medarbetare. En duktig 
entreprenör kan i början vara oerhört kreativ och duktig på att förstå marknaden och produkt, 
men sämre på att vara ledare. Så inte ofta, men ibland, händer det att de behöver be 
entreprenören ändar position och kan vara exempelvis säljchef eller produktchef och så tar de 
in en VD som ska ge struktur. Helst vill de däremot att entreprenören får vara VD hela tiden 
och att man bygger struktur runt denne. Ett exempel på en sådan investering skedde när 
entreprenören bara var 20 år gammal och knappt tittade upp från skärmen. De har byggt en 
struktur runt denna entreprenör. Idag, cirka tio år senare, har denna person vuxit enormt och 
kan vara på scen med nästan vem som helst och prata.	
 	
En avgörande faktor för ett förtroendefullt och effektivt samarbete mellan investerare och 
entreprenör handlar om att vara helt transparent. Hans brukar uppmuntra entreprenörerna och 
säga att det är bättre att berätta för mycket än att försöka gömma eller hålla undan något för 
investeraren. Det är som att investeraren flyttar in hos entreprenören, i dennes bolag och därför 
kommer investeraren ändå se allting, förr eller senare och därför är det tråkigt att få reda på 
något som entreprenören vetat om sedan ett halvår sedan och kunnat berätta men ändå inte har 
gjort det. I en sådan situation är det klart att förtroendet får sig ett knäck, berättar Hans. Detta 
är alltså en avgörande faktor. En annan är självinsikt. Det beror lite på hur mogen man är som 



		

människa man måste ha självinsikt och kunna säga ”nej, det här är jag inte bra på”, för att då 
kunna rekrytera in någon annan istället för att investeraren måste säga till entreprenören om att 
”det här borde du stärka upp, den här sidan fungerar inte i bolaget”. 	
 	
Det viktigaste verktyget för att behålla en god relation mellan investerare och entreprenör 
bygger på att hålla en dialog. De flesta har Hans kontakt med flera gånger i månaden. Vissa 
entreprenörer har han kontakt med flera gånger per dag och vissa pratar han med en gång i 
veckan. De har även enkla kvartalsrapporter. Det finns en standardiserad rapporteringsform 
som Northzone använder sig av med alla bolag. Detta omfattar en historisk beskrivning av vad 
som har hänt, men den stora frågan är egentligen hur man ska driva bolaget framåt, berättar 
Hans.	
 	
Vid investeringar brukar Northzone lämna förslag på ett term sheet som ligger som underlag 
till avtal som en jurist tar fram.	
 	
Vid investering använder de tre dokument. Det första är aktieägaravtalet, inget annat kontrakt. 
Det andra är en handerday-plan, vilket handlar om vad som ska hända efter att pengarna har 
satts in på kontot i bolaget. Detta för att de ska vara överens och ha en detaljerad plan för nästan 
de tre första månaderna. Planen kan omfatta exempelvis rekryteringar, att ta sig in på en ny 
marknad.  Detta skriver entreprenörerna ihop, inte investerarna. Det tredje dokumentet är en 
affärsplan som är långsiktig. Där står det om exempelvis hur bolaget ska utvecklas de närmsta 
tre åren.	
 	
Flexibiliteten och kontrollen på entreprenören varierar från fall till fall. Många gånger använder 
de nedskrivna punkter som investerare och entreprenör är överens om, så om de är 
minoritetsägare har de fortfarande rätt att säga ifrån vid vissa frågor och påverka de besluten. 
Det handlar om att de ska bygga bolag tillsammans. Det är relationen med entreprenören som 
är det viktiga. Han kan inte komma på någon situation där de har behövt ta fram aktieägaravtalet 
och säga ”nu ska vi göra såhär”.	
 	
Kontrollinstrumenten i en investering är en budget som investerare och entreprenör kommer 
överens om. Den kan exempelvis innehålla uppdelning av kostnadsmassan, alltså hur pengarna 
ska spenderas, hur lönen ska delas ut och så vidare. Det är även andra optioner, hur vi delar ut 
det, och detta är ett aktiebeslut. Affärsplanen och budgeten är egentligen de två viktigaste 
kontrolldokumenten som man jobbar runt. Alltså då de tar beslut på budget är det den som 
gäller, och om det förekommer en stor avvikelse från budgeten på kostnadssidan måste den 
omprövas.	
	



		

Bilaga 6	

	

	



		

	

	

	 	



		

	

Bilaga 7	
	

	
	
	
	



		

	
	

	
	
	



		

	
	
	


