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Förord 
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Sammanfattning  

Under 2010 var nästan var tredje VC investering i Sverige riktat till Life Sciences.  

Life Sciences är en bransch som täcker områdena bioteknik, medicinteknik, medicin och 

sjukvård. Branschen kännetecknas av att företagen arbetar mycket utifrån framtida 

förväntningar och ej framställda produkter. Därför är det viktigt för VC företagen som agerar 

inom Life Sciences att kunna identifiera den potential och de problem som kommer med en 

investering. För att bekräfta potentialen och problemen genomförs en due diligence. Due 

diligence är till för att finna styrkor och svagheter. Det är de anställda på VC företagens 

uppgift att genomföra due diligence vilket innebär att det är viktigt att inneha anställda med 

den rätta kompetensen. Denna studie syftar till att undersöka hur anställda kan påverka due 

diligence.   

 

Utgångspunkten för studien är att beskriva hur due diligence genomförs av VC företag som 

investerar inom Life Sciences. Den ska även förklara hur de anställda kan påverka denna 

process. För att kunna genomföra det har vi arbetat genom tre olika delar av due diligence. 

Dessa är kommersiell, finansiell och juridisk. Varje del har sitt fokus men är av samma 

betydelse för att få fram ett samlat värde. Tidigare forskning har identifierat att utbildning, 

erfarenhet och nätverk är viktiga egenskaper för anställda som ska utvärdera ett 

investeringsobjekt. Utifrån det har vi samlat på oss teorier för att kunna identifiera vilken 

påverkan anställda kan ha på due diligence genom dessa egenskaper.  

 

Studien har utarbetats ifrån det kvalitativa synsättet. Eftersom att forskningen inom Venture 

capital relaterat till Life Sciences är knapp finns det få studier att luta sig emot. För att kunna 

fånga hur due diligence genomförs och hur de anställda påverkar anser vi att den kvalitativa 

metoden är att föredra framför den kvantitativa. Vi har intervjuat personer som har en aktiv 

roll och ett stort ansvar i due diligence. Vi har låtit respondenterna svara för företagen som 

helhet.  

 

I slutsatsen kommer vi fram till att oberoende vilken sammansättning av anställda VC 

företagen har genomförs due diligence mycket likartat. Det är tydligt att anställda kan påverka 

due diligence och då framförallt i den kommersiella genom egenskaperna utbildning och 

erfarenhet.   

 



 

 

Abstract  

During year 2010 almost one third of all VC investments were made in Life Sciences. Life 

Sciences cover biotechnology, medicine technology, drugs and healthcare. The industry is 

known of that companies are working based on future expectations and non-manufactured 

products. Therefore it is important for VC firms operating in Life Sciences to identify the 

potential and the problems that come through investment. To confirm the potential and the 

problems in an investment VC firms conduct a due diligence. Due diligence is meant to find 

strength and weaknesses. It is the employees at VC firms that conducing the due diligence 

which means, it is important to have employees that have the right competence. This study 

aims to investigate how employees can influence due diligence.  

 

The starting point is to describe how due diligence is conducted by VC firms that invest in 

Life Sciences. It should also explain how the employees can influence this process. To 

accomplish that, we have worked through three different parts of due diligence. These are 

commercial, financial and legal. Every part has its own focus but is of the same importance to 

gather an accumulated value. Existing theory has identified that education, experience and 

network is important qualities of employees that will evaluate an investment. Based on that, 

we have gathered theories to identify which influence employees has on the due diligence 

through these qualities.  

 

The study has been drawn from the qualitative approach. Since research in venture capital 

related to Life Sciences is scarce, there are few studies to lean on. We believe that the 

qualitative approach is preferred over the quantitative method to be clear on how due 

diligence is conducted and how the employees influence. We have interviewed persons who 

have an active role and a big responsibility in the due diligence. The respondents have 

answered for all the employees at the company.  

 

In our results we make clear that no matter what composition of employees VC firms have, 

due diligence is conducted almost the same. It is clear that employees can influence due 

diligence, particularly in the commercial through the qualities education and experience.  
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1. Inledning 

I inledningen tar vi upp bakgrunden till vårt problem för att senare leda in på diskussionen 

där problematiken i studien presenteras. Det leder fram till en problemformulering och 

studiens syfte.  

 1.1 Bakgrund  

Venture capital (VC) är en form av riskkapital som under 2000-talet blivit en allt större 

bekantskap i Sverige (Isaksson, 2010). Välkända Spotify och Voddler är exempel på företag 

som har finansierats med hjälp av VC företag (svca.se 2010-11-05). Skillnaden från en vanlig 

finansiär t.ex. bank är att VC företaget inte tar någon ränta på det investerade kapitalet utan 

får sin avkastning först när de avyttrat sin andel i företaget (Isaksson, 2010). 

I Sverige har vi under de senaste tre åren sett en dalande trend på VC marknaden (svca.se 

2010-11-05). Jämförs det totala investerade kapitalet mellan 2008 - 2010 i perioden Q3 ser vi 

en minskning med ungefär 75 procent (svca.se 2010-11-05). I en undersökning av NUTEK 

(2007) framgår det att 70 procent av alla riskkapitalbolag ansåg att det kommer att ske en 

försämring av konjunkturen under 2008. Av samma respondenter trodde också 56 procent att 

möjligheterna till att göra bra avyttringar skulle komma att försämras eller försämras mycket 

under 2008 (ibid). Med tanke på Finanskrisen 2008 fördes våra tankar till att anställda i VC 

företag har god kännedom om huruvida marknadssituationer kan påverka investeringar. VC 

marknadens svar på finanskrisen är att det sker betydligt färre antal investeringar men också 

att de totala investerade beloppen har minskat kraftigt (svca.se 2010-11-05). 

När de anställda på företaget utvärderar ett investeringsprojekt genomförs en due diligence 

(Klonowski, 2007; Howson, 2003) En due diligence ska finna ett företags styrkor och 

svagheter och därigenom hjälpa VC företaget att komma fram till ett investeringsbeslut 

(Howson, 2003). Vid due diligence tittar VC företaget bland annat på styrkan i produkten, 

marknadspotentialen och konkurrenskraft men också delar som redovisning och avtal 

(Howson, 2003). Klonowiski (2007) menar att granskningen av avtal och redovisning läggs ut 

på externa personer. Frydenberg, Jacobsen, Jessen, Olsson (2010) förklarar att erfarenhet, 

utbildning och nätverk är viktiga egenskaper hos de anställda på VC företaget för att bedöma 

en investering. Beroende på hur sammansättningen av anställda ser ut och vilka egenskaper de 

besitter borde de kunna påverka due diligence på olika sätt. 

Den bransch som lockat till sig flest nyinvesteringar inom VC i Sverige är Life Sciences 

(SVCA, 2010). Nästan var tredje investering inom VC branschen i Sverige 2010 gjordes inom 

Life Sciences (ibid). Sett till totalt investerat kapital i VC branschen var det över 20 procent 

som investerades i Life Sciences.   

Life Sciences består utav bioteknik, medicinteknik medicin och sjukvård vilket är branscher 

som kännetecknas av välutbildade personer (Gompers, 2004; Nutek, 2006). Eftersom att 

branschen består utav välutbildade personer bör de VC företag som agerar inom Life Sciences 

inneha anställda med motsvarande kompetens. Life Sciences är en industri som till stor del 

bygger på framtida förväntningar och ej klara produkter samt att det är få produkter som 

faktiskt når marknaden. Enligt Swedenbio (2010) når enbart en till två läkemedelskandidater 

av 10 000 marknaden. 

Eftersom att Life Sciences är den bransch i Sverige där flest nyinvesteringar sker och att 

branschen till stor del bygger på framtida förväntningar är det intressant att se hur de anställda 

på VC företagen kan påverka due diligence. 
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1.2 Problemdiskussion   

VC Företag agerar på marknader med hög risk (Frydenberg et al, 2010). Därför är det viktigt 

för VC företag att vara väl införstådda i portföljbolagens situation vid en investering (ibid). 

För att VC företagen ska bli väl införstådda i portföljbolagen görs en due diligence 

(Klonowski, 2007; Howson, 2003). En due diligence består utav tre delar, finansiell, juridisk 

och kommersiell (Howson, 2003). Finansiell due diligence innebär att förstå sig på siffror och 

deras innebörd. Juridisk due diligence syftar till att klargöra eventuella avtal, förbindelser etc. 

som presumtivt investeringsobjekt innehar. Den kommersiella due diligence går ut på att 

undersöka investeringsobjektets framtida prestationer och värde (ibid). Howson (2003) menar 

att varje due diligence är unik och då VC företagens anställda har olika bakgrund kan vi inte 

utesluta att en del av due diligence är viktigare än någon annan för vår forskning. Författaren 

menar dock att gå igenom varje del av ett företag kan kosta mer än förvärvet i sig.  

För att kunna bedöma investeringsobjektets potential och värde genomgår VC företaget en 

investeringsprocess (Klonowski, 2007). De fem första stegen i Klonowskis (2007) modell 

berör utvärderingsprocessen. Väl medvetna om att två steg är utsatta med due diligence väljer 

vi att ta med samtliga fem. Vi ser likheter med vad Howson (2003) menar vad den 

kommersiella due diligence ska innehålla redan i de första stegen i Klonowskis (2007) 

modell. Först får VC företaget kännedom om ett investeringsprojekt. I det andra steget sätter 

VC företaget samman ett team för att få en övergripande bild över investeringsobjektet. Vid 

steg tre ger investeringsansvariga i VC företaget sin syn på affären och oklarheter i 

investeringsobjektet reds ut. I steg fyra upprättas ett dokument av den information som 

kommit fram för att sedan bedöma om ytterligare åtgärder behövs för att säkra bedömningen 

av affären. Steg fem innefattar att VC företaget tar in externa personer som granskar detaljer 

inom investeringsobjektet (ibid). Howson (2003) menar att due diligence är en process där 

köparen försöker att få en så klar bild som möjligt av verksamheten. Den ska bekräfta att man 

köper det man tror sig köpa (ibid). Klonowski (2007) menar att det finns två former av due 

diligence, intern och extern. Vi avser att undersöka due diligence för VC företag och hur de 

anställdas egenskaper kan påverka processen. Genom att anställda på VC företagen innehar 

erfarenhet och utbildning kan de påverka den interna due diligence och samtidigt reducera den 

externa inblandningen. De anställdas egenskaper innefattar också nätverk och personliga 

kontakter (Casson & Nisar 2007; Alvesson, 2004; Frydenberg et al, 2010), vilket borde ha en 

indirekt påverkan på den externa due diligencen. Med det menar vi att om anställda har ett 

stort kontaktnät kan företaget lättare lokalisera och hitta rätt kompetens för den externa due 

diligencen. Eftersom att VC företag kan ha olika personalsammansättningar har vi valt att ta 

med båda ovanstående. 

Vi vill undersöka vilken påverkan VC företagens anställda har på due diligence. Det gör vi 

genom att se närmare på deras egenskaper. VC företag är i flera avseenden specialister både i 

olika branscher och vid särskilda investeringsfaser (Tyková, 2000). De anställda på VC 

företaget har ofta gedigen kunskap och kompetens inom de områden som de verkar på genom 

att de själva har praktiskt erfarenhet vilket medför att värdering av presumtiva investeringar 

blir lättare (ibid). 

Bartkus och Hassan (2009) påvisar att om VC företag har anställda med specifik kunskap 

inom en bransch kan personalens erfarenhet och kompetens bidra till att undvika risk. Det har 

lett oss in på att anställdas egenskaper kan påverka due diligencen. Med egenskaper menar vi 

den utbildning, erfarenhet och nätverk anställda innehar. Frydenberg et al (2010) har gjort en 

studie i Norge. Studien har ett generellt fokus på utvärdering av investeringar och fokuserar 

bland annat på VC. Forskarna kom fram till att egenskaperna erfarenhet, utbildning och 
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nätverk var det klart viktigaste funktionerna för att kunna utvärdera en investering (ibid). 

Utbildning och erfarenhet är nära besläktat med human kapital (Jacobsen, Hofman-Bang, 

Nordby, 2005; Edvinsson & Malone, 1998). Human kapitalet är individers förmåga, kunskap, 

skicklighet och erfarenhet hos ett företags anställda (Ibid). Nätverk är till skillnad från human 

kapital socialt kapital. Socialt kapital återfinns i ett samspel mellan aktörer (Adler & Kwon, 

2009). Socialt kapital är en individs resurser i form av nätverk som används vid behov 

(Starring & Rønning, 2011). Tidigare forskning visar att olika typer av erfarenhet, utbildning 

och nätverk är betydande faktorer för VC företaget och dess investeringar (Aktan, Chaudhary, 

Masood, 2009; Gimmon, 2008; Casson & Martin, 2007; Casson & Nisar, 2007; Davidsson & 

Honig, 2003).  

Life Sciences är en riskfylld bransch eftersom att produktutvecklingen är mer i fokus än 

befintliga produkter och att det många gånger inte finns någon färdig produkt samt att många 

produkter som är framtagna inte uppnår önskad effekt. (Swedenbio, 2010; Nutek, 2006) 

Läkemedel är en del av Life Sciences där produktutvecklingstiden är ca 12-13 år vilket 

resulterar i att produkten är patentskyddad i 7-8 år efter att den är framtagen då patentet 

sträcker sig över 20 år (Ibid). För att kunna genomföra en due diligence på investeringsobjekt 

inom Life Sciences är egenskaperna utbildning, erfarenhet och nätverk viktiga att inneha för 

VC företagens anställda.  

Life Sciences ser vi som ett avancerat område, där bland annat de yrkesverksamma ofta har 

långa utbildningar bakom sig. Det stärks utav Nutek (2006) som menar att inom Life Sciences 

är arbetskraften mer välutbildad än den totala arbetskraften i Sverige. Av de anställda har ca 

fem procent en forskarutbildning i jämförelse med en procent för den totala arbetskraften i 

Sverige (Nutek, 2006). Eftersom att arbetskraften inom Life Sciences är välutbildad bör 

anställda på VC företagen besitta liknande egenskaper för att kunna påverka due diligence. 

Om VC företagets anställda har utbildning inom området, har tidigare arbetserfarenheter från 

Life Sciences samt varit i kontakt med personer som agerar inom branschen bör de påverka 

due diligence.  

Med stöd av ovanstående litteratur känner vi oss säkra på att VC företagens anställda har en 

påverkan vid due diligence inom Life Sciences. Tidigare forskning har fokuserat mycket på 

att få klarhet i hur VC företagens human kapital kan öka portföljbolagens tillväxt. Vi har dock 

inte identifierat någon forskning där utbildning, erfarenhet och nätverk hos de anställda på VC 

företaget kan påverka due diligence. Från Frydenberg et als (2010) slutsatser där erfarenhet, 

utbildning och nätverk var det klart viktigaste funktionerna för att kunna utvärdera en 

investering vill vi fortsätta att utveckla forskningen inom området. Vi vill därför fördjupa oss i 

hur VC företag som investerar i Life Sciences genomför due diligence. Vi vill öka förståelsen 

för hur de anställdas egenskaper påverkar due diligence vilket leder oss in till nedanstående 

problemformulering.  

1.3 Problemformulering  

 Hur påverkas due diligence av anställdas egenskaper i svenska Venture Capital företag inom 

Life Sciences? 
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1.4 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur svenska VC företag inom Life Sciences genomför due 

diligence. Studien ska också förklara hur de anställda genom deras utbildning, erfarenhet och 

nätverk kan påverka denna process.  

Med tanke på att arbetskraften inom Life Sciences är välutbildade samt att det är en högrisk 

bransch vill vi öka förståelsen hur VC företagen genomför due diligence inom Life Sciences. 

Det genom att se på hur de anställda på VC företagen påverkar due diligence genom 

egenskaperna utbildning, erfarenhet och nätverk. 

1.5 Centrala begrepp  

Venture Capitalföretag – Är företag som gått in med aktivt affärsutvecklingsstöd, dvs. 

riskkapital och kompetens till projekt med utvecklingspotential (Isaksson, 2010).  

Due diligence – Är en utvärderingsprocess som bland annat ser på produkter, 

marknadspotential, tekniska egenskaper, redovisning och avtal i ett potentiellt 

investeringsobjekt (Howson, 2003). 

Life Sciences – En bransch som inkluderar områdena bioteknik, medicinsk teknik och 

läkemedel (Nutek, 2006, Gompers, 2004).   

1.6 Uppsatsens disposition 

Kapitel 2: Uppsatsens metod: 

I kapitlet kommer vi att redogöra för val av metod, vetenskapligt synsätt och ansatsen för vår 

studie.  

Kapitel 3: Teoretisk referensram  
I kapitlet redogörs de teorier vi kommer att luta oss emot. Teorin är uppdelad i de tre 

huvudområden, Venture Capital, anställdas egenskaper och due diligence.  

 

Kapital 4: Empirisk metod 

Vi redogör här för hur vi metodisk valt att samla in vår empiri. 

 

Kapital 5: Empiri 

I kapitlet redogörs för våra respondenters svar uppdelat i allmänt, egenskaper och due 

diligence.  

 

Kapitel 6: Analys  

I detta kapitel ställer vi vår empiri mot den teori vi samlat in. Det för att se på likheter och 

skillnader mellan teorin och empirin.  

 

Kapitel 7: Slutsats  

I det avslutande kapitlet presenterar vi de slutsatser som vi kommit fram till i analysen. Vi 

börjar slutsatsen med att påminna om studiens problemformulering samt syfte.  
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2. Uppsatsens metod 

I kapitlet redogör vi för det arbetssätt vi valt att förhålla oss till. Här hålls en argumentation 

för de val som vi tagit ställning till och konsekvenserna av det.   

 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Positivismen härstammar från naturvetenskapen och är grunden i den empiriska-analytiska 

vetenskapliga teorin vilket innebär att positivismen är en rationell styrning för att i framtiden 

kunna förutsäga händelser (Andersen, 1994). Genom att kunna förklara framtiden skapas 

möjligheten till att aktivt inspirera den. Hermeneutiken är besläktad av filosofiska traditioner 

och kan sägas vara tolkningsläran. Inom hermeneutiken utgår man ifrån att göra subjektiva 

tolkningar om vad en upphovsman hade för avsikt med innebörden av olika texter (Andersen, 

1994). Den hermeneutiska teorin försöker att fånga en grupp eller en individs livsvärld, hur en 

individ uppfattar sin omgivning och sig själv (Hartman, 2004). Hermeneutiska teorin beskrivs 

genom att om sätta sig in i teorin så förstås livsvärlden som teorin beskriver det (ibid). Vi vill 

med vår forskning undersöka hur våra respondenter arbetar med due diligencen och vilken 

påverkan anställdas egenskaper har på processen. Carlsson (1991) beskriver skillnaderna 

mellan positivism och hermeneutiken;  

 

”Medan den positivistiskt inriktade naturvetenskapen strävar efter att finna orsak-

verkanförklaringar bör man enligt hermeneutiken och med hermeneutiken besläktade 

filosofiska synsätt försöka förstå den innebörd människan lägger i sina handlingar”(Carlsson, 

1991, s.15).  

 

Vi finner därför att hermeneutiken är ett arbetssätt som vi bör förhålla oss till då varje due 

diligence är unik och att det inte finns någon standardiserad mall över hur den ska genomföras 

(Howson, 2003). Dessutom kan anställdas egenskaper tolkas olika hos respondenterna. 

Hermeneutiken tillåter att vi kan tolka innebörden av både due diligence och egenskaper för 

varje respondent.  

 

2.2 Ansats 

För att få fram önskat resultat av forskningen menar Jacobsen (2002) att det finns två olika 

strategier att angripa med. Deduktivt eller induktivt. Genom att använda en deduktiv strategi 

söker forskaren först skapa förväntningar om hur verkligheten ser ut. Förväntningarna ges 

utifrån tidigare empiriska forskningar samt teorier, vilka forskaren sedan jämför med egen 

insamlad empiri för att se hur det stämmer överens med verkligheten (Jacobsen, 2002; 

Carlsson, 1991). Den deduktiva strategin är fördelaktig när du vill mäta någonting. Jacobsen 

(2002) menar att detta även är ansatsens negativ sida då den begränsar genom att forskaren 

enbart letar efter information som anses relevant och ger stöd åt förväntningarna. Forskaren 

kommer att ha ett inrutat förhållningssätt och riskerar därmed att gå miste om viktig 

information (ibid). Ett induktivt angreppssätt ger oss motsatt metod, vilket innebär att 

forskaren går ut med ett öppet förhållningssätt och samlar in all relevant information. 

Insamlad information systematiseras och utifrån detta formuleras teorierna (ibid). Tanken är 

tvärtemot den deduktiva att här ska inget begränsa vilken information som samlas in (ibid). 

Carlsson (1991) ger oss en liknande förklaring att vid ett induktivt förhållningssätt börjar 

forskaren med att samla in data, analysera och av de som framkommit ställa upp hypoteser. 

Den induktiva ansatsen väljs bort eftersom vi anser att vi inte besitter den förkunskap som 

krävs av undersökaren och lutar oss istället mot en deduktiv ansats.  
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Vår utgångspunkt för studien är att samla in kunskap utifrån redan befintlig forskning och 

teorier för att skapa oss en viss förförståelse. Från denna punkt bildar vi ett antal kategorier 

som ska mynna ut i en intervjuguide. Respondenternas svar kommer sedan att sammanställas, 

analyseras och tolkas. Jacobsen (2002) menar att undersökare alltid kommer att göra en 

avgränsning av information oavsett man vill eller ej. Medvetet eller omedvetet har alla en 

fördom om vad som är viktigt eller ej och det kommer att färga vilken data som samlas in 

(ibid). Vi har medvetet avgränsat oss till att undersöka VC företag som investerar inom Life 

Sciences. Jacobsen (2002) menar att den rena induktiva ansatsen är ett ideal men något som 

inte kan uppnås. Med det i åtanke kommer vi att luta oss emot en relativt öppen deduktiv 

ansats (ibid).    

 
2.3 Kvantitativ eller Kvalitativ 

En kvalitativ metod kan kallas en öppen metod (Jacobsen, 2002). Under insamlingen av 

empiri skall forskaren försöka att så lite som möjligt påverka respondenten och därmed 

informationen som samlas in. Det är först i nästa skede som data struktureras, kategoriseras 

och delas upp i variabler som kan kopplas till varandra (ibid). I den kvantitativa metoden 

kommer kategoriseringen före insamlingen av empiri vilket innebär att vi behöver ha 

variabler och värden som vi kan sätta olika grader på (ibid). Eftersom att vi har begränsade 

kunskaper om ämnet lär det bli svårt att formulera bra frågor till en enkät och vi känner att 

flexibilitet och öppenhet kommer att vara viktigt. Detta är anledningar till att välja en 

kvalitativ ansats menar Jacobsen (2002) 

 

En fördel med den kvantitativa metoden är att information blir lätt att standardisera och lätt att 

behandla med hjälp av datorer (ibid). Den kvantitativa metoden innebär dock att forskaren i 

förväg kommer att definiera vad som kommer att svaras på. Det blir forskaren som utformar 

frågor och svar som anses relevanta, men för den sakens skull behöver inte respondenterna ha 

samma uppfattning (ibid). Eftersom att vi är intresserade av att veta vad respondenterna anser 

vara relevant lämpar sig den kvalitativa metoden bättre. Carlsson (1991) menar att målet med 

en kvalitativ undersökning är i regel att få en ökad förståelse av det fenomen vi är intresserade 

av. Istället för att ha statistisk representativitet som är så viktigt för den kvantitativa metoden, 

söker forskaren förstå ett särskilt fenomen (ibid). Ett exempel på vad ett särskilt fenomen kan 

vara är varför finanskrisen 2008 bröt ut. 

 

Med hänsyn till den knappa forskning som finns inom vårt område och med den oklarhet som 

ligger i vår problemformulering anser vi att en kvalitativ metod är att föredra.  

”Den kvalitativa metoden är ofta lämplig för att skapa större klarhet i ett oklart ämne och att 

få fram en nyanserad beskrivning av det.”(Jacobsen, 2002, s. 145).  

Vi är intresserade av att gå på djupet för att se på likheter och skillnader mellan 

respondenterna. En kvalitativ metod kommer att ge oss en hög intern giltighet där vi kommer 

att få en förståelse som bestäms i stor utsträckning utav de undersökta personerna. En 

kvalitativ metod är mycket resurskrävande. Både vid datainsamling och under 

analysprocessen vilket leder till att vi kommer att få begränsa oss till få enheter.  
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3. Teoretisk referensram  

Här presenteras de teorier som vi anser vara relevanta för vår studie. Vi inleder med ett 

avsnitt om venture capital branschen som följs upp utav Life Sciences. Därefter kommer 

teorier om anställdas egenskaper och slutligen om due diligence  

 

3.1 Venture Capital 

VC företagets funktion har funnits länge (Gompers & Lerner, 2004). De menar att 

entreprenörer under en lång tid haft idéer som krävt stora kapitalinsatser, men att de själva 

inte haft de tillgångar som behövts för att kunna finansiera projekten själva (ibid.). Medan 

flera entreprenörer har använt sig utav banklån eller andra typer av skuldkällor, har företag 

som befinner sig i tidiga skeden, med osäkra framtidsutsikter och som saknar betydande 

materiella tillgångar, varit tvungna att hitta andra alternativ av finansiering. VC är en lösning 

på finansiering av högrisk men potentiellt högersättningsprojekt (ibid.).   
 

VC är investeringar i företag som inte har noterats på en publik lista som t.ex. börs (Isaksson, 

2010). Den större delen av investeringen utgörs av aktiekapital men det är också vanligt med 

andra typer av mellanformer mellan eget och främmande kapital. Exempel är konvertibla 

skuldebrev, teckningsrätter etc. (ibid.). Något som utmärker VC från andra finansieringskällor 

är att det inte enbart består utav kapitalinsats utan att med investeringen kommer ett aktivt 

ägarengagemang av VC Företaget. Det aktiva ägarengagemanget kan ta form i att investeraren 

tar plats i det investerade företagets styrelse (ibid). VC företaget ser sitt ägande i investerat 

företag som tidsbegränsat då de har målsättningen att inom en relativt snar framtid avyttra sin 

investering och göra en så kallad exit (ibid.) 

 

VC företagens grundtanke är att göra investeringar som ska bidra till att portföljbolag ska 

kunna växa för att sedan avyttras och förhoppningsvis ge VC en avkastning värd mer än 

kapitalet som investerats (Isaksson, 2010). Kombinationen av ett portföljföretags 

förutsättningar, t.ex. produkt, entreprenörer, marknad m.m. tillsammans med VC företagets 

kapital och kompetens kommer förhoppningsvis att leda till att portföljbolagets utveckling blir 

starkare. När utvecklingen har nått uppsatta mål eller när samarbetet inte längre skapar 

mervärde realiserar VC sin investering genom exit (Isaksson, 2010). Avkastningen VC 

företagen tillhandahåller kommer i första hand ifrån den reavinst som görs vid exit. 

 

I VC företagens målsättning ingår det att göra en exit (Isaksson, 2010). Exit innebär att det 

blir någon form av försäljning av den investerade verksamheten (ibid). VC företag brukar 

oftast sträva efter följande två exitstrategier: Marknadsnotering vilket innebär 

börsintroduktion eller annan liknande marknadsplats som portföljbolaget introduceras på. VC 

har för avsikt att avyttra sina aktier och realisera vinsten. Den andra önskade formen är 

försäljning av hela företaget. Det kan vara en försäljning av företaget till en industriell köpare. 

Företaget säljs till en tredje part som ofta är ett större etablerat företag och som är i behov 

eller ser fördelar med att förvärva den teknik eller marknad som portföljföretaget har etablerat 

(ibid). En mindre önskvärd exit är genom konkurs och detta kan ske då samarbetet 

misslyckats och VC drar sig ut med en realisationsförlust (Isaksson, 1997).  

 
Det finns två olika typer av VC, vilket är formellt och informellt venture capital (Isaksson, 

2010). De organiserade bolagen som är specialiserade på VC investeringar utgör det formella 

investerarna. De informella investerarna utgörs av privatpersoner (ibid). Man kallar dessa 

investerare för företagsänglar. Private equity används ibland som synonym till VC. Private 
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equity är också investeringar i företag som ej är marknadsnoterade. Den stora skillnaden är att 

private equity inte behöver innefatta ett aktivt engagemang utav investeraren (ibid). 

Nedan en sammanfattande modell över riskkapitalbranschen:   

 

 

3.1.1 Venture Capital i Sverige 

VC marknaden i Sverige har ofta skildrats som en mindre och outvecklad marknad (Isaksson, 

1999
1
). De portföljföretag som VC företag innehar är merparten relativt unga vilket tyder på 

att de går in i relativt nystartade företag. Det talar emot de tolkningarna om att VC företag 

investerar i senare skeden i företags utveckling. VC företag i Sverige kännetecknas ofta att de 

går in i branscher som IT och högteknologi. I Sverige är det enbart en fjärdedel av alla VC 

investeringar som är riktade till den traditionella tillverkningsindustrin. Från den erfarenheten 

av VC marknaden som hämtas från USA är att en mogen VC marknad sker då VC företag 

investerar i tidiga skeden i allt mer avancerade branscher. I Sverige har VC företag valt att 

investera i tidigare skeden i utveckling och i branscher som kräver mer avancerad teknologi 

vilket indikerar på att den svenska VC marknaden har mognat (Isaksson, 1999
1
).  

Enligt svenska riskkapital föreningen sysselsätter riskkapitalföretag ca 170 000 personer i 

Sverige vilket motsvarar sju procent av den privata sektorn (svca.se, 2011-02-08). Enligt 

SVCA anser 70 procent av VC ägda företag att de inte skulle existerat om de inte fått tillgång 

till kapital. Svenska riskkapitalföretag äger idag ca 700 svenska företag (ibid). 

Isaksson
 

(1999
2
) menar att fokuseringen kring behovet av riskkapital som en 

finansieringskälla till små- och medelstora företag ökade under senare delen av 90-talet.  

Betydelsen av riskkapital har ökat kraftigt i Sverige under senare år, då framförallt antalet VC 

företag ökat.  Under 1990-talet ökade antalet VC företag från att vara ett fåtal statliga aktörer 

till närmare hundra privata. Den svenska VC marknaden är relativt liten i jämförelse med 

USA vars marknad är 1,9 gånger större i relation till antalet invånare.  

Enligt Isaksson (1999
2
) var VC den enda investeringskällan för entreprenörer vilket innebär 

att många företag inte hade överlevt eller vuxit i den takt som de gjort. De företag som var 

minst vid VC investering var också de som hade svårast att locka till sig annat kapital. I 

Isakssons (1999
2
) studie framgår det att VC företaget är aktiva i investeringar genom att de 

sitter med i styrelsen för bolaget. Det genomsnittliga ägandet i portföljbolag är 45 procent av 

företagets röster. Vidare menar Isaksson (1999
1
) att 12 procent av VC företagsportfölj har 

introducerats på en marknadsplats och att 52 procent anser att det är högst troligt att inom en 

framtid hamna där.  

Riskkapital:

Investering i företags 
egna kapital...

Andra riskkapital-
investeringar

t ex nyemission på 
börsen

Private equity:

i onoterade företag...

Andra investeringar i 
icke noterade företag

Venture capital:

med aktivt och 
tidsbegränsat 

ägarengagemang.

Modell 3.1: Isaksson (2010)  s.6 
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3.1.2 Investeringsstrategier 

När VC företag väljer att investera i olika projekt kan det ske i olika faser av 

investeringsobjekts livscykel (Isaksson, 2000). VC företagen är ofta inriktade på en eller ett 

antal speciella faser och varje fas har sitt kapitalbehov. Gränserna för dessa olika faser kan 

ibland vara ganska flytande och därför talas det oftast om de tre huvudfaserna; tidig, 

expansion och mogna faser.  

Såddfinansiering är en investeringsform som innebär att en uppfinnare eller entreprenör får 

tillgång till kapital för att utvärdera den idé eller produkt personen har (Isaksson, 2000). Vid 

denna investering är många gånger inte företaget etablerat utan idén eller produkten finns 

endast tillgänglig i uppfinnarens eller entreprenörens huvud (ibid). Start-up är en 

investeringsform som vänder sig till företag som är i behov av kapital för användning till 

produktutveckling eller för att slå sig in på en marknad. Företagen är ofta nystartade och 

produkten har ofta inte nått den kommersiella marknaden (Isaksson, 2000). VC företag kan 

också investera i tidig eller sen expansion. Tidig expansion innebär att företaget är i behov av 

rörelsekapital då tillverkning och försäljning ökar kraftigt. Företaget har förmodligen enbart 

redovisat röda siffror hittills. Att investera i det senare expansionsstadiet innebär att kapital 

tillförs för att utveckla verksamheten genom t.ex. behov av större lokaler och 

produktförbättringar (Isaksson, 2000). Mogen finansiering innebär att företaget har 

stabiliserats och har gått igenom den första tillväxtperioden. En annan investeringsform är 

Buy-out finansiering vilket innebär att kapital tillförs för uppköp eller utköp av ett företag. 

Det kan ske genom en management buyout, MBO då ett företags ledning köper ut de 

befintliga ägarna genom finansiering av ett VC företag. En management buyin är då en annan 

extern företagsledning genomför ett uppköp eller utköp av befintliga ägare i ett företag. En 

leverage buyout innebär att ett utköp där mycket av finansieringen sker genom lån med höga 

räntor. En buyout kan också ske genom att ett företag köper ut noterade aktier för att avlista 

företaget (Isaksson, 2000).   

 

En annan investeringsform är syndikering. Isaksson (1999
2
) menar att syndikering sker när 

två eller flera VC företag går ihop och investerar i samma portföljföretag. Det leder till att VC 

företagen sprider sina risker och samordnar kompetens (Isaksson, 1999
2
; Gompers, 2004). 

Vidare menar Isaksson (1999
2
) och Gompers (2004) att det ofta är ett VC företag  som tar 

rollen som huvudansvarig för investeringen. Det företaget kallas för lead investor. 

Syndikering är något som VC företag strävar efter att göra i så många investeringar som 

möjligt (Isaksson, 1999
2
). Gompers (2004) menar att ett annat VC företags vilja att 

saminvestera i en lovande firma kan vara en viktig faktor för ett VC företag när de ska göra 

ett investeringsbeslut. Vid första gångens investeringar syndikerar erfarna VC främst med 

investerare som har likvärdiga erfarenheter (Gompers, 2004). I senare investeringsfaser är 

variationen av erfarenhet hos samarbetspartner större. VC företag ser positivt på syndikering i 

de flesta fall av den enkla anledningen att de kan stämma av vad andra kunniga källor tycker 

om deras planer (ibid). Har ett VC företag stöd från ytterligare två till tre andra partners som 

tycker att företaget ska gå vidare med investeringarna är det ett sätt att dubbelkolla sitt eget 

tänkande.  

3.1.3 Life Sciences  

Life Sciences består utav områdena bioteknik, medicinsk teknik, läkemedel och sjukvård 

(Nutek, 2006, Gompers, 2004). Isaksson (1999
2
) menar att bioteknik är ett lysande exempel 

på en bransch där Venture Capital möjliggjort idéer till färdiga produkter. År 2004 fanns det 

1342 företag i Sverige som arbetar inom Life Sciences vilket totalt generade ca 45 000 
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arbetsplatser (Nutek, 2006). Företagen omsatte tillsammans 176 miljarder kronor med en 

genomsnittlig vinstmarginal på 12 procent år 2004. I Sverige har 64 procent av alla Life 

Sciences företag enbart en till nio anställda. AstraZeneca är det största företaget inom 

branschen i Sverige med ca 10 000 anställda. Inom Life Sciences är det vanligt att företagen 

skaffar patent på sina produkter och patenten är giltiga i 20 år (Swedenbio, 2010). Life 

Sciences kännetecknas av att ha långa produktutvecklingstider vilket medför att det kan ta 12 

till 13 år att fram ett nytt läkemedel och kostar ca tio miljarder kronor att framställa. Eftersom 

att produktutvecklingstiden är lång måste det nya läkemedlet inbringa goda intäkter i sju till 

åtta år innan patentet släpps fritt (ibid). Life Sciences kan ses som en riskfylld marknad då 

endast 30 procent av de produkter som når marknaden kan bringa in sin egen 

utvecklingskostnad (Nutek, 2006). Något som stödjer att Life Sciences är en riskfylld bransch 

är att enbart en till två läkemedelskandidater av 10 000 som når marknaden (Swedenbio, 

2010). Arbetskraften inom Life Sciences är välutbildad då 55 procent har en eftergymnasial 

utbildning som är längre än två år och fem procent av dessa har forskarutbildning. Det kan 

jämföras med 30 procent som har en eftergymnasial utbildning och en procent har 

forskarutbildning av arbetskraften i Sverige. Det är framförallt läkemedel och diagnostik inom 

Life Sciences som sticker ut med den största andelen högutbildade (Nutek, 2006).  

Enligt SVCA (2010) är Life Sciences en av de branscher som lockar till sig flest 

nyinvesteringar på riskkapitalmarknaden. Antalet investeringar 2010 inom VC var 158 vilket 

innebär att nästan var tredje investering på den svenska VC marknaden är i Life Sciences. Av 

det totala investerade kapitalet var över 20 procent i Life Sciences. Både inom VC och buyout 

var det flest antal investeringar gjorda inom Life Sciences av alla branscher. Antal avyttringar 

inom Life Sciences 2010 var 51 av totalt 120 för hela riskkapitalbranschen (ibid). 

Tabell 3.2 Egenmodifierad modell utifrån SVCA 

(2010) uppgifter. 
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3.2 Anställdas egenskaper 

VC företag ser sig själva som en partner som skapar mervärde för portföljbolagen då de kan 

tillföra sina personliga erfarenheter men också bistå med resurser och erfarenheter från 

liknande företag som har samma problem (Green, 2004). Frydenberg et al (2010) menar att 

många beslutsfattare är måna om att personligen engagera sig i de företag där investeringar 

görs t.ex. att sitta i styrelsen. Casson och Nisar (2007) menar att om VC företagets portfölj har 

ett riktat fokus kommer det leda till djupare specialisering inom en viss industri vilket bidrar 

till att VC företaget kommer investera i mer specifik kunskap. 

 

”Investors not only evaluate projects, they want to influence them as well.”. 

(Frydenberg et al. 2010. s. 265.) 

Det finns inte ett rätt sätt att mäta human kapital (Baron, 2011). Mätningar beror på vilken 

kontext det handlar om och situationen kan även variera över tiden. Variationen förändras allt 

eftersom ett företags behov förändras (ibid).  

 

3.2.1 Erfarenhet och Utbildning   

Human kapital är individens förmåga, kunskap, skicklighet och erfarenhet i ett företags 

personal och ledning (Jacobsen, Hofman-Bang, Nordby, 2005; Edvinsson & Malone, 1998). 

Utbildning och erfarenhet hos de anställda i ett företag saknar fysisk form men det kan ändå 

tillföra värde för ett företag (Edvinsson & Malone, 1998). Human kapitalet sträcker sig också 

till organisationens kreativitet och innovationsförmåga (Edvinsson & Malone, 1998). 

Alvesson (2004) förklarar att fördelen med att inneha human kapital är att företaget kan 

utnyttja personalens begåvning. Alvesson (2004) menar att det är viktigt för företaget att 

rekrytera och behålla anställda som har de bästa kvalifikationerna. 

 

”Det bästa företaget är de som kan anställa de bästa individerna” 

(Alvesson, 2004. s.132.) 

Casson och Nisar (2007) menar att VC företag kan inneha en aktiv roll i portföljföretagen 

genom bland annat beslutsfattande. För att VC företag skall inta denna roll krävs det att de har 

humankapital inom området (ibid). Att inneha specialiserat human kapital är kostsamt att 

anskaffa. Kostnaden för att diversifiera sig motsvarar de riskfördelar VC får genom 

specialisering (ibid). Fullständig branschkunskap är dyrt att anskaffa när VC företaget 

investerar i orelaterade företag (ibid). Specialiserad kunskap är dyrt att bygga upp och 

utveckla men det kan ge VC företagen fördelar gentemot andra VC företag som arbetar mer 

diversifierat (Bartkus & Hassan, 2009). VC företag kan genom att specialisera sig få starkare 

relationer med de portföljföretag som de samarbetar med (ibid).  

 
Anställda inom ett VC företag som har tidigare erfarenhet från en viss bransch påvisar ett 

signifikant samband med en lyckad investering (Casson & Martin, 2007). Aktan, Chaudhary, 

Masood (2009) påvisar också att erfarenhet har en betydande inverkan på en investerings 

bedömning. Om de anställda har flera års erfarenhet från samma bransch kan också 

risktagandet uppskattas skickligare. De visar också på att de anställda som har lång erfarenhet 

minskar sitt risktagande (ibid). Gimmon (2008) sammanställde en meta-analys från forskning 

mellan 1975-2005. Analysen visar att industri relaterad erfarenhet har ett starkt signifikant 

samband med VC företagets prestationer (ibid). Med ålder kommer erfarenhet och Gimmon 

(2008) påvisar också att ålder är just en signifikant faktor för human kapitalet. Ju äldre en 
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anställd är desto mer erfarenhet har den anställde samlat på sig. Aktan et al (2009) menar att 

den personliga bedömningen av ett riskprojekt är den viktigaste variabeln i human kapitalet 

framför allt då det fanns lite information tillgängligt. För att mäta erfarenhet använder sig 

Davidsson och Honig (2003) av antalet år av yrkeserfarenhet.  

 

Det har identifierats att utbildningen hos anställda är en stark signifikant variabel i human 

kapitalet (Gimmon, 2008; Casson & Martin, 2007). Gimmon (2008) menar att utbildning var 

den tredje viktigaste variabeln. Enligt Casson och Martin (2007) och Gimmon (2008) kan 

utbildningen hos de anställda inom VC företaget öka portföljbolagens resultat. Den 

vetenskapliga bakgrunden hos de anställda är också en signifikant variabel i human kapitalet 

(Casson & Martin, 2007). Davidsson och Honig (2003) menar också att utbildning har en 

positiv effekt i att finna gynnsamma verksamheter. Effekten blir något större för varje år en 

person utbildat sig att hitta nya möjliga framtida företag. Davidsson och Honig (2003) har för 

att kunna klassificera utbildning använt sig av vilken nivå utbildningen är.  

 
Frydenberg et al (2010) förklarar att VC företag är mindre oroade över den befintliga 

ledningen när det handlar om investeringar som de har personlig erfarenhet av. Frydenberg et 

al (2010) menar att kvalitén av ett investeringsbeslut kan förklaras av att inneha en funktion 

av nödvändig kunskap, analysförmåga samt att kunna hitta synergier mellan investeraren och 

objektet. Relevant kunskap förklaras av teknik, processer och rådande marknads situation som 

berör den potentiella investeringen. De personer som utvärderar investeringar har ideligen 

erfarenhet inom området. 

 
Bartkus och Hassan (2009) påpekar att VC företag valt att specialisera sig mot vissa branscher 

och faser. VC företag kan ha olika anledningar till att specialisera sig vilket kan vara att 

undvika den asymmetriska informationen mellan parterna men också för att hantera risker vid 

investering (Casson & Nisar, 2007). En klar fördel med att specialisera sig är att VC 

företagets ledning kan stödja företaget och implementera de krav VC företaget har i dess 

affärsstrategi (ibid). 
 

3.2.2 Nätverk 

Socialt kapital handlar om att individer har resurser i form av sociala nätverk som de kan 

använda vid behov (Starrin & Rønning, 2011). Författarna menar att den som inte hjälper 

andra kan inte räkna med att kontakter ställer upp när de behöver det.   

 

Adler och Kwon (2009) menar att socialt kapital liknar de traditionella formerna av kapital. 

Socialt kapital innebär ett flöde av framtida förmåner. Det sociala kapitalet kan komplettera 

eller ersätta andra resurser. Socialt kapital är till skillnad från finansiellt kapital i behov utav 

att ständigt uppdateras. Adler och Kwon (2009) menar att det sociala kapitalet inte återfinns 

hos en ensam aktör utan i ett samspel mellan aktörer. Socialt kapital har samma förmåga som 

andra former av kapital att det genererar avkastning och förmåner för aktörer. Nätverk är den 

del av det sociala kapitlet som är den viktigaste resursen eftersom att nätverk sker mellan 

individer.   

 
De anställdas human kapital bidrar mer till företaget än enbart sitt arbete (Alvesson, 2004). 

Anställdas nätverk och relationer spelar en avgörande roll för företagets utveckling. Anställda 

som har speciella kunskaper inom vissa områden tar med sig nätverk till arbetet. Genom deras 

färdigheter kan de skapa och bibehålla relationer, nätverk, lojala kontakter genom sina 
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tidigare, nuvarande eller påtänkta klienter. Många gånger är företagets personal den viktigaste 

resursen och i vissa fall den enda. Vilket kan sägas vara att högkvalificerad personal bidrar 

mer i kunskapsbaserade företag än hos de flesta andra (Alvesson, 2004).  

Casson och Nisar (2007)  menar att det finns ett starkt samband mellan tidigare erfarenhet 

inom VC branschen kopplat till screening av nya bolag och dess kontaktnät. Frydenberg et al 

(2010) menar att den information som är kopplat till en potentiell investering ofta är relaterat 

till kontakter. Genom att personer i VC företaget har ett stort nätverk kan de smidigt få 

kontakt med personer som har specifik kunskap inom ett visst område (ibid). Casson och 

Nisar (2007) menar att VC företag utser vissa specialister inom ett område för att granska 

tänkta investeringar. Deras roll är att veta mer om marknaden än vad andra vet. I denna roll 

hänför sig inte enbart frågor om affären inom ett visst område utan också att känna 

kompetenta personer inom området (ibid). Vidare kan det leda till att VC företag får en större 

konkurrensfördel vid screening av olika projekt (ibid). 

 

De VC företag som valt att specialisera sig får bättre relationer inom deras nätverk vilket 

gynnar informationsutbytet till portföljbolagen (Bartkus & Hassan 2009). Om VC företagen 

har sådana nätverk med t.ex. revisorer, jurister och leverantörer kan risken i investeringar 

minska och gör den mer gynnsam (ibid). Genom att specialisera sig kan VC företag dra 

fördelar när de letar efter potentiella investeringar (ibid). Casson och Nisar (2007)  menar att 

när VC arbetar mer specialiserat förbättrar de sin sökning efter potentiella investeringar. När 

arbetet fokuseras, kan specialiserade kunskaper öka integrationen mellan VC företaget och 

portföljföretagen vilket då kan öka rådgivning (ibid). De påpekar också att synergieffekter och 

nätverkseffekter kommer att gynnas av ett mer specialiserat VC företag (ibid).   

 

3.3 Investeringsprocessen  

Klonowski (2007) har tagit fram en investeringsmodell för hur VC företag arbetar när de 

undersöker ett investeringsobjekts risk och potential. Vi har tagit upp de delar som berör vår 

forskning av Klonowskis (2007) modell. Steg tre och fyra av modellen har vi slagit samman 

till ett gemensamt steg tre.  

 

Deal generation  

Klonowski (2007) menar att investeringsförslag kan tilldelas på tre olika sätt; direkt till VC 

företaget, till VC genom företagets kontakter eller genom att VC självmant söker upp ett 

projekt. Den operativa chefen på VC företaget lämnar över förslaget till en 

investeringsansvarig på VC företaget för att denne sedan skall träffa ledningen eller 

entreprenören av investeringsobjektet för att få en presentation av företaget. Representanterna 

från VC företaget håller sedan en presentation till VC företagets anställda vilket resulterar i en 

diskussion om att eventuellt gå vidare med projektet (ibid). Om VC företaget anser att 

projektet är tillräckligt intressant och vill fortsätta med investeringen utarbetas ett dokument 

där kritiska frågor förs ner för undersökning. Dokumentet ligger till grund för en vidare analys 

av investeringsprojektet och för den första due diligence (ibid). VC företaget dokumenterar 

också varför de uteslutit att inte gå vidare och om så är fallet kan dessa projekt bli intressanta i 

framtiden (ibid). 

 

Inledande screening 

Klonowski (2007) förklarar att en sammansättning av personer i VC företaget utses för att 

utreda den potentiella affären. VC företaget utser en person som är ”deal promotor” för 

investeringen (Ibid). VC företagets ledning beslutar också om hur affären skall prioriteras, det 
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för att tillsätta de bästa resurserna för investeringen (ibid).  VC företagets ledning diskuterar 

med andra VC företag för att få klarhet om det gjorts en liknande affär i samma sektor i ett 

annat land. Det bidrar till att de kan ta del av andra VC företags erfarenheter av en specifik 

sektor (ibid). Teamet som utsetts består ofta av två personer tillsammans med en senior 

partner (ibid). De två viktigaste aspekterna i granskningen av företaget är att hitta såkallade 

”deal breakers”. Det innebär att VC företaget så fort som möjligt undersöker vinstpotentialen i 

företaget genom att analysera ledningen, produkterna, marknaden, konkurrensen och 

finansieringen (ibid). Det kan sägas vara grunderna för en affärsplan över investeringen men 

också för att testa den interna kunskapsbasen inom VC företaget (ibid). Bedömningen är 

relativt enkel eftersom att de personer som utför analysen har erfarenhet vilket bidrar till att de 

kan göra en bra bedömning av investeringen utan att ödsla tid på denna process (ibid). Den 

andra viktiga faktorn i denna del av processen är att undersöka möjligheten till att stänga 

affären vilket görs mellan VC företaget och den potentiella investeringen. Det för att redogöra 

de villkor som VC företaget kommer att kräva (ibid). Efter att ha undersökt de olika 

faktorerna utarbetas ett internt dokument vilket kan ses som ett preliminärt avtal och 

kvalifikationer av affären vilket fokuserar på; kvalitén och bredden av investeringens ledning, 

förväntad tillväxt, investeringens marknader, konkurrensfördelar, värdeökning av 

investeringen, bedömning av investeringens finansiella prognoser och förmågan att förutspå 

exit inom 3-5 år (ibid).  Denna screening analys kännetecknas av två faktorer jämfört med 

efterföljande värderingar vilket är att VC företaget inte haft några direkta kostnader för att 

göra analysen och för det andra har VC företaget enbart träffat investeringsobjektet ett fåtal 

gånger. 

 

Intern feedback och due diligence fas I 

I det här steget läggs ett dokument fram till investeringskommittén/styrelsen som ger sin syn 

på affärsidén och branschen vid tidpunkten (Klonowski, 2007). Godkänner de affärsidén 

påbörjas ett intensivt arbete med investeringsprojektets ledning. VC företaget påbörjar due 

diligence fas ett. Processen ser olika ut mellan VC företag men också beroende på vilken typ 

av investering det är (ibid). VC sammansätter ett frågeformulär som är till för att reda ut 

oklarheter i investeringen som sedan skickas till ledningen i investeringsobjektet. 

Frågeformuläret fokuserar på att undersöka faktorer som; produkter, tjänster, historiska och 

prognostiserad finansiell information, strategier och konkurrenskraft (ibid). Underlaget av 

denna information är viktigt för nya diskussioner kring affären vilket ligger till grund för hela 

utformningen av specifika villkor och kriterier vid investeringsbeslutet.  

 

Löftes kompletteringar 

Klonowski (2007) menar att i detta steg sammanfattar VC företaget underlaget av due 

diligence genom att upprätta ett fullständigt dokument som blir ett underlag för 

investeringskommittén/styrelsen att ta ställning till samt om vidare åtgärder behövs. VC 

företaget uppskattar också kostnaden för att börja med due diligence fas två där externa 

personer granskar juridiska, redovisning och eventuella miljöfrågor (ibid). 

 

Formella godkännanden och due diligence fas II 

Är styrelsen nöjda med förhandlingen av dokumentet påbörjas due diligence fas två och 

eventuella ”deal breakers” fångas upp för att undersökas (Klonowski, 2007). Venture capital 

företag tar även in externa krafter som genomför due diligence (Klonowski, 2007). Generellt 

är deras uppgifter redovisnings, juridisk och miljöutredningsbaserade. 

Redovisningsundersökningen fokuserar på hur revision av investeringsobjektets finansiella 

uppgifter de senaste 12 eller 18 månaderna varit och omräknar denne till internationella 

redovisningsstandarder. Vidare ska skulder utanför balansräkningen identifieras (ex. 
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skatteärenden och interna lån) och de interna processerna på ekonomiavdelningen ses över. 

Den juridiska granskningen är en genomgång av alla juridiska frågor i investeringsobjektet 

och är exempelvis relaterat till tillgångar samt avtal med externa parter (ex. konsumenter, 

leverantörer). Den miljömässiga undersökningen härleds mer mot tillverkningsföretag och 

generellt fokuseras det på avfallshantering. Om VC teamet saknar djup eller kompetens inom 

vissa områden kan industriexperter bjudas in att delta vid due diligence. Det händer att 

investeringsteamet gör personliga bakgrundskontroller på grundare, entreprenörer och ledning 

(ibid). Därefter sammanställs dokumentet på nytt och om annan information kommit fram 

skall VC företaget sedan ta ställning till att fortsätta, avstå eller omförhandla (ibid). 

 

 
 

 

3.4. Due diligence  

Frydenberg et al (2010) menar att tolka och genomföra en analys av en investering är en sak 

och att dra slutsatserna är en annan. Ett gemensamt drag hos beslutsfattare är att de måste vara 

säkra på sina egna bedömningar av analysen (ibid). De påpekar att det är en skillnad på att 

vara analytiker och att vara den som fattar besluten (ibid).  

 

Due diligence bedömer en verksamhet utifrån en kommersiell, finansiell och juridisk 

synvinkel. Processen ska bidra till att köparen förstår mer av verksamheten som eventuellt ska 

köpas. Den ska bekräfta att man köper det som man tror sig köpa, gräva fram vilka risker som 

finns i affären, se på förhandlingsfrågor och hjälpa till att planera integrationen efter 

investeringsbeslut (Howson, 2003). Försäljare har inget att vinna på att ge köparen tid att 

undersöka och ställa frågor om sin verksamhet, men köparen å andra sidan ska samla in så 

mycket information som möjligt, under förutsättningar som ofta inte är på de bästa grunderna 

eftersom perfekt tillgång till information sällan går att finna (ibid.).   

Modell 3.3: Klonowski 

(2007) s.381 
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”Due diligence is variously described as boring, expensive or time consuming and, more 

often than not, all three” (Howson, 2003, s. 1). 

 

Att genomföra en due diligence innebär inte bara att informera revisorer, advokater och andra 

experter för att sätta igång med processen och tro att det blir bra. Samtliga delar i processen 

skiljer sig från varandra vilket innebär att det är viktigt att noga planera och tänka igenom vad 

som kommer behövas för respektive del (ibid). Howson (2003) menar att den första punkten 

som behöver klargöras är att investeraren själv måste få klart för sig vad som skall komma ur 

investeringen. Vet inte investeraren det, är det ganska säkert att ingen annan kommer att veta 

det heller. Författaren föreslår en mängd frågor köparen bör ställa sig innan due diligence 

börjar. T.ex. vad har vi för affärstrategi?, passar presumtivt investeringsobjekt in i vår strategi? 

och vilka områden kommer vi att undersöka och varför? 

 

Howson (2003) menar att om köparen kommer fram till att due diligence ska genomföras 

leder det fram till nästa steg vilket är hur omfattande processen ska vara. I nästan samtliga fall 

är det ingen bra idé att helt avstå helt från en due diligence.  Samtidigt om varje möjligt 

område skall utredas kan det sluta med att processen kostar mer än själva investeringsobjektet 

i sig. Finansiering av tillväxtbolag innebär potentiella extrema adverse selection kostnader 

med tanke på avsaknaden av företagshistoria från företagen som söker kapital och med tanke 

på den riskfyllda karaktären av industrierna som många av dessa verkar på (Yung, 2009). För 

att undvika risker i form utav Adverse selection, menar Tyková (2000) att VC företag ska se 

på de signaler ett presumtivt investeringsobjekt sänder ut. De signaler entreprenören ger ut 

intygar kvalitén av företaget (ibid). En bra affärsplan eller entreprenörens inställning till 

projektet är exempel på signaler som indikerar huruvida kvalitén i företaget är bra eller dålig 

(ibid). En annan typ av signal är den många ”dåliga” företag ger ut (Yung, 2009). Med det 

menar han att företag som ännu inte erhållits finansiering och knappt innehar materiella 

tillgångar är desperata. De försöker knyta sig an investeringspartners till nästan vilket pris 

som helst (ibid). Med andra ord är det viktigt att hitta en balansgång mellan kostnader och den 

upplevda risken av ett objekt. 

 

Vidare menar Howson (2003) att de inte finns bestämda områden som bör undersökas utan 

varje affär är unik och due diligence bör anpassas därefter. Trots det skulle det vara 

överraskande om affären slutförs utan att någon form av finansiell eller juridisk due diligence 

är genomförd. För att en due diligence ska vara givande är det viktigt att veta vad som behövs, 

från vem och när (Howson, 2003). Att ha en genomtänkt strategi och ett aktivt ledande är 

avgörande. Redan från början bör köparen ha i åtanke varför affären ska göras och 

förhoppningarna med affären. Det kommer vara nyckelparametrar för vad due diligence 

behöver ta reda på och därför vilka områden som ska undersökas. En av de stora fördelarna 

med en ordentligt genomförd due diligence är att den tydliggör riskfyllda områden och hjälper 

på så vis till att säkra dessa genom olika appliceringar (ibid). Due diligence eller lagliga skydd 

bör inte ses som substitut till varandra utan snarare som komplement till varandra (ibid). 

 

När VC företag har ett presumtivt investeringsbeslut att fatta är det från den egna due 

diligence som den viktigaste informationen hämtas (Manigart, De Waele, Wright, Robbie, 

Desbrières, Sapienza, Beekman, 2000). Due diligence avslöjar direkt kvalitén på ett 

investeringsprojekt och minskar därmed kostnader VC kan få i form av informationsassymetri 

(Yung, 2009).  Genom åren har många VC företag stirrat sig blinda på enbart de ekonomiska 

aspekterna (Herd & Perry, 2004). De går inte bakom siffrorna och ser på vad det faktiska 
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värdet är av företaget (ibid). Detta kallar Morrison, Kinley, Ficery (2008) för en operativ due 

diligence. När företaget går in bakom siffrorna kan de upptäcka både positiva och negativa 

synergieffekter. Det är något många företag inte gjort tidigare i historien. De som lyckas med 

att dra till sig expertkunskap som förstår sig på affärsnyttan och tillväxtpotentialen i en 

verksamhet kan värdera och bedöma kostnads – samt intäktssynergier (Herd & Perry, 2004). 

Morrison, Kinley, Ficery (2008) menar också att det bör läggas stor tyngd på den operativa 

due diligence. Vidare menar författarna att genom den operativa due diligence kan företag 

sätta fingret på initiativ som skyddar och skapar värde av samarbetet efter förvärv. Ingen del i 

due diligence ska ersättas utan bör snarare förbättras ständigt (ibid.). 

 

3.4.1 Kommersiell, juridisk och finansiell due diligence   

Som nämnts tidigare finns det olika områden där due diligence kan vara nödvändig att 

genomföras. Samtliga affärer behöver undersöka olika specifika områden och därför finns det 

inte några rätt eller fel (Howson, 2003). 

 

Den finansiella due diligence fokus ligger i att se på historiska och framtida resultat. Den ska 

skapa förståelse varför resultaten ser ut som de gör och fokusera på viktiga drivkrafter i 

portföljbolaget (ibid). Innan en due diligence genomförs kommer informationen att vara 

vinklad utav investeringsobjektet och de har framställt sin verksamhet på bästa sätt. Blivande 

köparen kommer troligen att grunda sitt erbjudande utifrån föregående års resultat och lägga 

till en multipel utifrån en del antaganden. Exempel på antaganden kan vara om den framtida 

finansiella utvecklingen av företaget kommer att likna den historiska, att marginalerna inte är 

under press och att det inte finns några hotande skulder som kan försvåra för köparen 

(Howson, 2003). Genom att utföra en finansiell due diligence kommer köparen kunna 

undersöka och se om antaganden om investeringsobjektet stämmer samt även se över hur väl 

det stämmer överens med köparens strategi och eventuella synergieffekter. Det är även här 

köparen har möjlighet att se efter så att säljaren inte har några ”lik i garderoben” som är stora 

nog att avbryta affären (ibid). Vidare menar Howson (2003) att det är en idealisk situation för 

att finna mindre hotande problem i investeringsobjektet som kan leda till att man lyckas 

förhandla ner priset. Finansiell due diligence kan bidra till att ge struktur i affären och den kan 

identifiera skulder som i slutändan lämnas åt säljaren. 

 

Howson (2003) menar att det verkliga syftet med en finansiell due diligence är att gå bakom 

informationen som investeringsobjektet ger ut och hjälpa köparen att skapa sig en uppfattning 

om den underliggande lönsamheten i objektet. Med hjälp av detta kan förvärvaren göra 

prognoser om framtida resultat. De grundläggande byggstenarna i en finansiell due diligence 

skiljer sig därigenom inte mycket från andra due diligence utan kan sammanfattas i följande 

steg: Den ska verifiera siffrorna erbjudandet är baserat på, identifiera eventuella ”deal 

breakers” samt inge förtroende i de underliggande prestationerna och därigenom framtida 

resultaten (Howson, 2003).  

 

Den juridiska aspekten genomsyrar hela processen (Howson, 2003). Många av de juridiska 

frågorna tas upp i andra due diligence delar. Det är därför av stor fördel att de juridiska 

rådgivarna jobbar tätt ihop med de andra due diligence teamen.  Med juridisk due diligence 

ska tre huvudmål nås. Det första är att avslöja potentiella ansvarsförbindelser. Köparen måste 

kontrollera omfattningen av ansvarsförbindelser och se över att inga betydande oförutsedda 

ansvar är gömda i investeringsobjektet. Finns det oförutsedda ansvarsförbindelser skall dessa 

räknas med så att köparen inte får betala mer än denne borde ha betalt (ibid). 

Ansvarsförbindelser kan komma från en mängd olika källor där pensioner möjligtvis är den 

största oron på detta område och därefter skatt. 
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För det andra ska den juridiska due diligence se över eventuella juridiska och kontraktuella 

hinder i affären. När ett företag förvärvar sina andelar är det viktigt att kontrollera att de 

andelar som köps inte innehåller några juridiska komplikationer som skulle innebära att den 

nya ägaren skulle vara ansvarig för eventuella skyldigheter som har ingåtts av de tidigare 

ägarna (ibid). Ett annat exempel som den juridiska due diligence ska kontrollera är vem som 

äger resten av företaget och dess tillgångar (ibid). Den juridiska due diligence ska också ta 

fram det slutliga avtalet. Det slutgiltiga avtalet ska göra båda parter nöjda. Köparen ska känna 

sig tillfreds genom att ha rett ut oklarheter och säljaren ska känna sig fri från ansvar då det har 

getts möjlighet att undersöka företaget. Avtalet ska säga vem som står för vad ifall något 

oönskat uppstår efter att affären är genomförd (ibid) Den juridiska due diligence är en central 

punkt för hela due diligence då den ligger till grund för försäljnings - och köpeavtalet. 

 

Den kommersiella due diligence skall uppskatta framtida prestationer i portföljbolaget 

(Howson, 2006). I motsatts till de flesta andra former av due diligence ser köparen här istället 

på information mestadels hämtad utanför företaget. Exempel på fokus är styrkan i ett företags 

produkt, möjlig marknadstillväxt och tekniska egenskaper (ibid). En del köpare har för avsikt 

redan när de köper en verksamhet att inom några år avyttra investeringen. I dessa fall spelar 

kommersiell due diligence en viktig roll då företaget ser på portföljföretagets framtidsutsikter 

och med andra ord framtida värde. Det kallas för en strategisk kommersiell due diligence och 

det krävs ett strategiskt tänkande av köparen för att kunna uppskatta en framtida försäljning 

av förvärvet (ibid). Det är viktigt att kunna styra företaget på rätt sätt (Howson, 2006). 

 

”You can be buying into the best company in the best market in the world, but you will still be 

disappointed if you do not run the thing properly once it is yours” (Howson, 2006, s. 15).  

 

Det innebär att kommersiell due diligence även måste se över styrandet av påtänkt verksamhet 

då det inte är någon garanti att transaktionen blir lyckad så länge inte ledningen gör vad som 

förväntas av den. Howson (2006) tydliggör betydelsen av en bra ledning då finansiella köpare 

hellre backar upp ett företag med en bra ledning på en medioker marknad än en dålig ledning 

på en bra marknad (ibid). 

 
När VC företag beslutar om att investera i ett företag är det viktigt att nyckelpersonerna i 

företagsledningen har de kvalifikationer och inställningar som VC företaget anser är mest 

lämpligt (Frydenberg et al, 2010). Nyckelpersonerna måste vara motiverade och ambitiösa i 

sitt agerande men också att VC företagets förväntningar går i linje med den snabba utveckling 

som företaget kommer att behöva (Ibid). Det är därför oerhört viktigt att undersöka vilka 

människor som arbetar i företaget. Det för att få en så tydlig helhetsbild av investeringen som 

möjligt. Beroende på vart i livscyklerna företag befinner sig kan det se lite olika ut. Är 

företaget i ett tidigt skede i sin utveckling är nyckelpersonerna mer vikiga och tvärtom (ibid). 

Den kommersiella due diligence kan skräddarsys efter köparens krav. Det genomgående för 

hela processen av kommersiell due diligence är att bedömningen av de olika delarna ska 

tillsammans ge köparen ett värde om vad investeringen kan tänkas vara värd i framtiden 

(Howson, 2006).    
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3.5 Teoretisk sammanfattande modell 

Genom modellen sammanfattar vi de teorier vi arbetat fram och hur de kopplas samman för 

att hjälpa oss att besvara vår problemformulering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen första steg beskriver hur due diligence genomförs av VC företagen. I modellens 

andra steg undersöker vi hur de anställdas egenskaper påverkar processen. Anställdas 

egenskaper fördjupas genom tre variabler som enligt tidigare forskning är mest signifikanta 

med att göra lyckade investeringar. 

 

För att förstå oss på hur VC företagens anställda kan påverka due diligence måste vi få klarhet 

i hur de genomför en due diligence. För att kunna utvärdera ett investeringsobjekts potential 

och värde genomgår VC företaget en due diligence (Howson, 2003). Klonowski (2007) menar 

att due diligence sker genom en intern och en extern del. Vid den interna är det enbart 

företaget som granskar objektet och vid den externa tas utomstående konsulter in (ibid). Due 

diligence består utav en kommersiell, en juridisk och en finansiell del (Howson, 2003).  

 

Erfarenhet har en stor påverkan för att utvärdera ett investeringsobjekt (Casson & Martin, 

2007; Aktan et al 2009; Gimmon 2008; Davidsson & Honig, 2003; Frydenberg et al, 2010). 

Utbildning påverkar också utvärderingen (Casson & Martin, 2007; Gimmon 2008; Davidsson 

& Honig, 2003; Frydenberg et al, 2010). Human kapital är de enskilda anställdas kunskap, 

Due diligence 

- Kommersiell due diligence 

- Finansiell due diligence  

- Juridisk due diligence 

 

Egenskaper 

- Utbildning 

- Erfarenhet 

- Nätverk 

 Modell 3.4: Egen modifierad modell  
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erfarenhet och skicklighet (Edvinsson & Malone, 1998). Human kapitalet innefattar också 

organisationens kreativitet och innovationsförmåga (ibid). Nätverk är avgörande för ett 

företags utveckling (Alvesson, 2004). VC företagets kontakter bidrar även till att minska 

risker vid en investering (Bartkus & Hassan, 2007; Frydenberg et al, 2010). Socialt kapital 

handlar om att individer har resurser i form av sociala nätverk som de kan använda vid behov 

(Starrin & Rønning, 2011). Tidigare forskning visar på att erfarenhet, utbildning och nätverk 

är betydande för utvärdering av investeringsobjekt. 

 

Genom modellen kan den interna due diligence göras mer omfattande samtidigt som den 

externa kan reduceras om VC företaget innehar utbildning och erfarenhet. På samma vis kan 

den externa due diligence genomföras på ett mindre komplicerat sätt om de anställda på VC 

företaget innehar ett stort kontaktnät. Beroende på vilka egenskaper ett VC företaget har bör 

det påverka due diligence delar olika mycket. Genom att inneha egenskaperna bör VC 

företagen lättare kunna upptäcka och undvika investeringsobjekt som inte är gynnsamma 

(Tyková, 2000, Yung, 2009, Bartkus & Hassan, 2007). 
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4. Empirisk metod  

I detta kapitel förklaras hur vi gått tillväga när vi samlat in empiri. En redogörelse hur vi 

kommit fram till vårt urval följs upp av hur vi samlat in vår data. Därefter förklaras hur vi 

sökt efter artiklar, hur vi utformat vår intervju och en diskussion om validitet och reliabilitet. 

Slutligen beskriver vi hur vi sammanställt och analyserat vår empiri.  

 

4.1 Övergripande design 

Det idealiska forskningsupplägget är att undersöka många variabler och många enheter 

(Jacobsen, 2002). Det kräver dock stora resurser som är långt utöver vår förmåga. Därför står 

valet mellan en extensiv eller intensiv uppläggning för vår studie. En extensiv uppläggning 

innebär att studien går på bredden medan en intensiv uppläggning går på djupet (ibid). Den 

intensiva uppläggningen kännetecknas av att vi mer ingående undersöker ett fåtal enheter. En 

strategi som lämpar sig för att få en så fullständig bild som möjligt av ett fenomen. Alla 

nyanser och detaljer ska fram och intervjuer är en ofta förekommande undersökningsmetod 

(ibid). Vår problemformulering syftar till att få fram beskrivningar om VC företagens due 

diligence och tolkningar om anställdas egenskaper varför den intensiva uppläggningen lämpar 

sig. Eftersom att utbildning, erfarenhet och nätverk samt due diligence kan tolkas och se olika 

ut mellan våra respondenter motiveras det intensiva upplägget. 

Den extensiva uppläggningen kännetecknas av att den kan generaliseras. Urvalet är stort och 

desto större det är, ju mer generellt blir resultatet (ibid). De som generaliserar syftar till att se 

likheter i ett större urval vilket innebär att färre variabler kommer att mätas men få ett större 

fokus (ibid). Vi känner att vår undersökning inte är generaliserbar på en större population 

eftersom att det är ett relativt outforskat område och mer förståelse baserad kunskap behövs 

vilket innebär att en intensiv uppläggning passar bättre.   

Vi kommer att arbeta utifrån Små-N-studier. En metod där ett fåtal enheter väljs ut för 

närmare granskning. Det för att ha möjlighet att gå på djupet med varje enskild enhet (ibid). 

Syftet med Små-N-studier är att fånga fenomenet och betydelsen av en särskild plats eller 

händelse påverkar inte forskningen (ibid). Fenomenet vi vill fånga är hur VC företagen 

arbetar med due diligence och hur de anställda på VC företagen inom Life Sciences påverkar 

genom sina egenskaper. I motsats till små-N-studier kan man göra fallstudier vilket vi bortsett 

ifrån eftersom där ska tid och rum fångas (ibid). Vi anser att denna uppläggning kommer att 

ge oss en rikare och bättre förståelse över VC företagens due diligence och hur de anställda 

kan påverka processen i investeringar inom Life Sciences. Det genom att tala med 

respondenter om samma fenomen men från olika företag. För att styrka vårt val har vi valt att 

citera: 

”Om vi däremot vill ha en rik beskrivning av ett speciellt fenomen bör vi välja små-N-

studier”(Jacobsen, 2002, s. 99).    

4.2 Urval  

Jacobsen (2002) menar att den kvalitativa forskningen kännetecknas av att ett fåtal individer 

undersöks och att det är en kostnadskrävande metod. De kvalitativa metoderna är 

kostnadskrävande eftersom att en intervju kan ta lång tid och data som samlas in är väldigt 

detaljrik. Att analysera all insamlad data tar lång tid vilket leder till att ett begränsat antal 

respondenter intervjuas (Jacobsen, 2002). Hartman (2004) menar att när en kvalitativ metod 

används måste vi undersöka utvalda personer för att sedan kunna använda dessa resultat för 

att kunna överföra det till personer i liknande ställning. Det bidrar till att valet av respondenter 
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blir av stor vikt för en kvalitativ undersökning (Hartman, 2004). Respondenterna kommer att 

tala för alla anställda på företaget. Kravet vi hade på våra respondenter är att de ska vara 

aktiva i due diligence samt ha en högre befattning inom VC företagen de arbetar på. 

Dessutom ska VC företaget investera i Life Sciences och agera på den svenska VC 

marknaden. Genom att de innehar dessa krav anser vi att de kan svara för alla anställda på 

företaget.  

Svagheten med att använda sig av en kvalitativ metod är att vi intervjuar ett fåtal individer 

men styrkan är att undersökningen går på djupet istället för på bredden (Jacobsen, 2002; 

Hartman 2004). Det är därför väldigt viktigt att välja ut de rätta respondenterna genom att 

skaffa sig kännedom om de personer vi vill undersöka (Hartman, 2004).  

Genom att använda oss utav svca.se (svenska riskkapital föreningen) har vi identifierat elva 

VC företag som investerar i Life Science. Vi valde att först kontakta våra respondenter via 

mail för att boka tid för intervju samt för att se om de ville delta i studien. Vi började med att 

kontakta Företag A och Företag B som investerar i tillväxtfasen men har olika 

investeringsfokus. Efter att vi genomfört intervjuer med ovanstående funderade vi på hur 

studien skulle utvecklas vidare. Av de två första intervjuerna hade vi fått liknande svar 

angående due diligence trots anställdas egenskaper skiljde sig åt. För att bredda studien valde 

vi respondenter som inte investerar i tillväxtfasen. Vi ville fortsätta att hålla balansen med 

olika investeringsfokus men undersöka om faserna kunde ge oss ett mer utvecklat svar på vår 

problemformulering. Därför kontaktades Företag C som investerar enbart i Life Sciences men 

i tidiga faser samt Företag D som investerar i olika branscher men i den senare fasen. Vi har i 

urvalet fått ett positivt bemötande från våra respondenter att delta i studien vilket innebär att 

vi inte har något bortfall. Urvalet har en tydlig röd tråd. Samtliga investerar i Life Sciences, 

men två respondenter investerar i flertalet branscher. Konsekvenserna av urvalet kan vara att 

investeringsfasen förklarar en del av svaren men vi ansåg att de var bästa sättet för att få ett 

mer utvecklat svar till vår forskning.  

Jacobsen (2002) menar att anonymitet är något forskaren får ta ställning till. Raserar 

anonymiteten tillförlitligheten eller har de enbart små effekter (Jacobsen, 2002). Vi hävdar att 

effekterna kan bli positiva av en anonymisering varför vi valt att göra våra respondenter 

anonyma. Eftersom att läsaren kan känna till vissa respondenter anser vi att det blir ett bättre 

fokus på problemet istället för företagens namn samt att antalet VC företag som investerar i 

Life Sciences vi identifierat är få och igenkänningsgraden hög. 

Företag A: Vi har intervjuat Anders Andersson som arbetar som Senior Investment manager. 

Företag A investerar främst i expansionsfaser inom Life Sciences och Teknologi. Företag A 

gör även buyout investeringar i olika branscher.  

Företag B. Vi har intervjuat Bengt Bengtsson som arbetar som Scientific Advisor och Senior 

Investment manager. Företag B investerar främst inom expansionsfaser och är enbart 

inriktade inom Life Sciences.  

Företag C: Vi har intervjuat Carl Carlsson som är VD på företag C. Företag C investerar 

enbart inom Life Sciences och investeringar görs främst i såddfasen.   

Företag D: Vi har intervjuat David Davidsson som är huvudansvarig för Life Sciences 

avdelningen på företaget. Företag D investerar i flera olika branscher och främst görs affärer i 

buyoutfasen. 
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Förvaltat 

kapital 

Investerat 

kapital Investeringsbelopp Antal Investeringar  

Företag A 2400 Msek 1850 Msek 15-80 Msek 33 

Företag B 2160 Msek 1881 Msek 15-120 Msek  12  

Företag C * 250 Msek  5-15 Msek 5 

Företag D  32 713 Msek 21 532 Msek 45-650 Msek 126 

 

 

 

Respondenterna täcker alla möjliga investeringsfaser vilket vi ser som en styrka. Vi anser att 

om respondenterna varit homogena i alla kategorier hade de intressanta svaren uteblivit. Vi 

har för avsikt att undersöka due diligence och ser hellre att våra respondenters investeringsfas 

är olika. Det för att få ett mer utvecklat svar till vår problemformulering. Företag D är ett 

Private Equity företag men de arbetar med ett aktivt ägarengagemang i sina investeringar. 

Isaksson (1999
2
) menar att skillnaden från ett Venture capital bolag är den att i Private equity 

behöver inte investeringen innefatta ett aktivt ägarengagemang. Företag D har ett aktivt 

ägarengagemang och arbetar efter samma principer som övriga respondenter vilket motiverar 

deras plats i vårt urval. Våra respondenter har olika investeringsfokus vilket kan leda till 

intressanta utläggningar om due diligence.  

4.3 Data insamling  

Det finns enligt Jacobsen (2002) två vägar att gå för att samla in den information som behövs 

för att besvara en problemställning. Det är primär och sekundär data. Primärdata innebär att 

man går direkt till den informationskälla som eftersöks eftersom att denna information inte 

finns sedan tidigare.  Jacobsen (2002) menar att denna typ av datainsamling blir väldigt 

fokuserad till just den problemställning som undersöks. Eftersom att vi specifikt söker svar 

hur due diligence genomförs och hur anställdas egenskaper kan påverka denna process är 

primärdata den informationskällan som vi har använt oss av för att besvara vår fråga. 

Sekundärdata är till skillnad från primärdata information som redan finns tillgänglig 

(Jacobsen, 2002). Svagheten med sekundärdata är att informationen som samlats in har haft 

ett annorlunda fokus vilket innebär en annan problemställning än vår (Ibid). Vi kan därför inte 

förlita oss på sekundärdata utan primärdata blir vårt val för datainsamling. Däremot har vi 

använt oss av sekundärdata för att få tillgång till de teorier som vi anser är relevanta för att 

besvara vår problemställning samt för att få uppgifter om våra respondenter. Jacobsen (2002) 

menar att det finns en stor fördel med att använda både primär- och sekundärdata eftersom att 

avvikelser och överensstämmelser mellan data kan leda till effektfulla kontraster.  

Jacobsen (2002) talar om två metoder för att samla in data vid intervju; ansikte mot ansikte 

och telefonintervju. Telefonintervjuer är att föredra då denna metod inte är lika 

kostnadskrävande eftersom att vi som undersökare inte behöver geografiskt flytta på oss. 

Nackdelen med att använda sig utav en telefonintervju är att samtalet kan bli opersonligt och 

vi kan heller inte urskilja om respondenten drar sig för vissa frågor (Ibid). Vi har valt att 

använda oss en blandning mellan dessa två. Jacobsen (2002) lyfter fram att fördelen med att 

använda sig utav den personliga intervjun är att undersökaren och respondenten får en 

personlig kontakt ansikte mot ansikte vilket bidrar till att känsliga ämnen kan diskuteras. Vid 

en personlig intervju kan undersökaren observera respondenten vilket gör det lättare att 

uppfatta hur djupt man kan tillåtas att gräva (Ibid). Valet av att använda intervjuer som 

insamlingsmetod passar vår studie eftersom att våra respondenter har djup kunskap inom 

företaget. Intervjuer tillåter att vi kunnat ställa följdfrågor inom områden som varit 

*Har ingen fond, därmed inget att förvalta. 

Tabell 4.1:Egenmodifierad tabell utifrån svca.se uppgifter samt från respondenter.  
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intressanta. Jacobsen (2002) menar att fördelen med en intervju är att vi kan tillåtas gräva 

djupare inom specifika frågor vilket passade oss då due diligence kan se olika ut och 

anställdas egenskaper kan tolkas olika. En nackdel med att använda intervjuer är att den 

datamängd som samlas in ofta är stor vilket bidrar till ett enormt analysarbete. 

Vi valde att samla in data genom den öppna individuella intervjun då denna lämpar sig när vi 

ville undersöka relativt få enheter (Jacobsen, 2002; Hartman, 2004). Att använda sig av 

individuella intervjuer är en metod som förknippas med att vara väldigt tids- och 

kostnadskrävande då en intervju kan ta en till två timmar. Undersökaren måste förflytta sig 

från plats till plats och få tillgång till de respondenter som eftersöks. Vi valde att göra 

personliga intervjuer för våra två första respondenter Företag A och Företag B. Vi upplevde 

att vi fick goda svar och blev bekväma i rollen som intervjuare. Den tredje respondenten 

Företaget C intervjuades genom telefonintervju eftersom att vår respondent hade en mycket 

hektisk period. Då vi tidigare gjort två personliga intervjuer upplevde vi att det inte skulle 

påverka vår data. Även den fjärde intervjun genomfördes via telefon då vår respondent på 

Företag D arbetar långt ifrån Halmstad vilket hade inneburit stor tidsåtgång för att förflytta 

sig. Det hade även inneburit en del monetära kostnader.  

En intervju kan vara mer eller mindre öppen (Jacobsen, 2002; Hartman, 2004). En helt öppen 

intervju menas att ordet är fritt och undersökaren samtalar med respondenten, medan en sluten 

intervju innebär att respondenten får svara på fasta svarsalternativ i ordningsföljd (Jacobsen, 

2002; Hartman, 2004). Vi har arbetat med en relativt öppen intervju då vi tog fram en 

intervjuguide. Det var till vår fördel eftersom att vi kunde ha ett strukturerat fokus på olika 

ämnen men eftersökte öppna svar och möjligheten till att ställa följdfrågor. Det passade oss 

eftersom att due diligence kan se olika ut och anställdas egenskaper kan tolkas olika i VC 

företagen. 

4.4 Validitet och Reliabilitet  

För att vår undersökning skall vara trovärdig ställs två krav. Att vi mätt det vi avsett att mäta 

och att den information som vi samlat in är sann. Det kallas för validitet (giltighet) och 

reliabilitet (tillförlitlighet) (Jacobsen, 2002).  

Jacobsen (2002) menar för att kunna bestämma om låg eller hög intern giltighet råder i vår 

undersökning kan vi utföra en så kallad validitetskontroll vilket innebär att vi jämför våra 

resultat med resultat från andra undersökningar.  Om de resultat vi får fram stöds av tidigare 

teorier inom samma forskning kan vi dra slutsatsen att den interna giltigheten är bra. Jacobsen 

(2002)  menar att vi också kan jämföra vår empiriska undersökning med andra som studerat 

samma fenomen med en annan mätmetod. Om en kvalitativ och en kvantitativ undersökning 

kommer fram till samma resultat kan det konstateras att vi har god giltighet. Jacobsen (2002) 

belyser vikten av att välja ut de rätta respondenterna eftersom att vissa personer kan ge oss 

bättre information än andra. Vidare menar Jacobsen (2002) att vi måste bedöma våra källors 

närhet till ämnet vi undersöker vilket bidrar till att vi måste kritiskt granska respondenterna 

genom att kommentera deras funktion i ämnet vi undersöker.  

Jacobsen (2002) menar att extern giltighet beskriver till vilken grad vi kan generalisera den 

data vi fått fram. Den kvalitativa metoden har inte som avsikt att generalisera utan har sitt 

syfte i att förstå ett fenomen. Den kvalitativa metoden har sin styrka i att kunna utveckla 

generella teorier på en mindre population. Vi har inte för avsikt att generalisera då vi har 

arbetat med ett mindre urval men vi kan ändå uppnå hög extern giltighet. För att kunna uppnå 

extern giltighet krävs det att vi har goda argument (Jacobsen 2002). De respondenter vi 

intervjuat utgör över en tredje del utav det urval vi har identifierat. Vi anser därför att vi kan 
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lyckas fånga fenomenet om hur VC företag som investerar i Life Sciences genomför due 

diligence och hur anställdas egenskaper kan påverka processen. Vi ser att det finns en 

möjlighet att resultaten kan överföras på VC företag som inte deltagit i studien.  

Jacobsen (2002) menar att vi måste ställa oss frågande om våra resultat är tillförlitliga. Det 

innebär att till vilken grad undersökningsmetoden kan ha påverkat våra resultat. Hur vi och 

respondenterna har påverkas av de relationer som uppstått vid datainsamlingen. Jacobsen 

(2002) menar att intervjueffekt är den relation som samtalet skapar genom stil och innehåll 

mellan parterna. Det är väldigt svårt att kontrollera denna effekt men om två undersökningar 

kommer fram till samma resultat är de tillförlitliga. Kontexteffekten är också något som vi 

varit observanta på vilket innebär att respondenten inte ska ändra sitt beteende beroende på 

dess omgivning (Jacobsen, 2002). Det kan skapa felaktig data för vår undersökning.  

För att minimera kontexteffekten har vi valt att göra intervjuerna när respondenterna befinner 

sig på sin arbetsplats och känner sig säkra och trygga. Eftersom att våra respondenter är högt 

uppsatta på olika VC företag har vi bokat tid och plats för genomförandet av våra intervjuer. 

Enligt Jacobsen (2002) finns det två sätt att intervjua; spontant och planerat. Spontana 

intervjuer passar bäst då undersökaren vill fånga åsikter och känslor medan planerade 

intervjuer är bäst lämpande då man vill fånga genomtänkta synpunkter. Jacobsen (2002) tar 

också upp att slarv vid nedteckning av data är ett hot mot reliabiliteten. Därför valde vi att 

använda oss utav inspelning av intervjun samt anteckningar. Efter att vi genomfört 

intervjuerna har vi med det inspelade samtalet skrivit ner allt som respondenterna sa under 

intervjun. Det för att underlätta för vår egen del när vi sammanställde empirin och även för att 

inte misstolka våra respondenter. Jacobsen (2002) förklarar att renskrivning av data på detta 

sätt är mycket mödosamt då en intervju kan fylla flertalet sidor och många tryck på paus 

knappen. Av det har vi haft en enorm fördel.  

4.5 Insamling av teori  

Den teori som vi samlat in har främst kommit ifrån vetenskapliga artiklar, då vi i första hand 

använt oss av att söka artiklar i databaserna; Emerald, ABI, Google scholar och Hulda. Vi har 

använt sökord som Venture Capital, Human Capital, Due diligence, Investment Decision, 

Social Capital, Life Sciences och Valuation.  

4.6 Intervjuguide 

Att operationalisera är att göra något abstrakt till något mer mätbart och operativt (Jacobsen, 

2002). För att kunna konkretisera måste vi bryta ner begreppet egenskaper till olika 

komponenter. Ju mer komplexa fenomen vi vill fånga desto fler nivåer måste man använda sig 

av för att nå till den konkreta nivån (Jacobsen, 2002).   

Hartman (2004) menar att när intervjuguiden utformas belyser vi de teman som skall 

diskuteras i en lämplig ordningsföljd. Det för att få respondenten i rätt stämning. Hartman 

(2004) beskriver att trattmetoden är ett lämpligt tillvägagångssätt eftersom att frågorna till en 

början är mer allmänna men ju längre ner i tratten vi kommer desto mer precisa är dem. Vi 

valde därför att precis som Hartman (2004) förespråkar att använda oss utav trattmetoden. Det 

för att vi lättare kan få kontakt och en allmän bild över våra respondenter. Trattmetoden 

passade vår intervjustruktur bra då vi hade möjlighet till inledande frågor som skapade 

intresse hos respondenten. Jacobsen (2002) menar att mer allmänna frågor öppnar 

respondentens intresse. Vi fortsatte intervjun med att fråga om egenskaperna hos de anställda 

för att slutligen komma längst ner i tratten, dvs. due diligence. Desto längre ner i tratten vi 

kom blev svaren mer detaljrika och avancerade.  



26 

 

4.6.1 Allmän fakta 

Att inleda intervjun med mer allmänna frågor är bra för att få respondenten i rätt stämning 

men också för att läsaren skall kunna skapa sig en bild över respondenten (Jacobsen, 2002).  

För att få en klar bild över våra respondenter valde vi att ta med övergripande fakta genom att 

fråga efter etableringsår och antal anställda. 

Isaksson (2000) menar att de finns tre huvudfaser vilka är tidig, expansion och mogen fas. 

Varje fas har sitt kapitalbehov (ibid). Detta kommer att ge intressanta infallsvinklar på vår 

problemformulering och vi måste även kontrollera att vår sekundärdata om deras 

investeringfas stämmer. Tidigare forskning har identifierat att ålder är en signifikant variabel 

till erfarenhet, vilket påverkar förmågan att bedöma investeringsobjektet (Gimmon, 2008). Vi 

ser det som intressant för vår problemformulering att undersöka medelåldern på våra 

respondenter.  

4.6.2 Anställdas egenskaper  

Frydenberg et al (2010) påvisar att utbildning är en av de viktigaste variablerna för att lyckas 

med att utvärdera investeringsobjekt. Att inneha utbildning ökar sannolikheten för att göra 

lyckade investeringar (Gimmon 2008; Casson & Martin, 2007; Davidsson & Honig, 2003).  

När vi avser att undersöka våra respondenters utbildning har vi frågat vilken utbildningsnivå 

de anställda har. Utbildningsnivåerna definierar vi från gymnasieutbildning till doktorand 

avhandling. Davidsson och Honig (2003) har gjort samma klassificering för att bedöma hög 

kontra låg utbildningsnivå. Vad VC företaget innehar för utbildning hos sina anställda är 

väsentligt för att kunna besvara vår problemformulering  

Erfarenheten hos de anställda är en viktig egenskap för att kunna besvara vår 

problemformulering. För att säkerställa vilken erfarenhet personer besitter använder sig 

Davidsson och Honig (2003) av antalet år yrkeserfarenhet. Gimmon, (2008) menar att 

erfarenhet är något som kommer med åldern medan Frydenberg et al (2010) inte nämner 

åldern i sig utan menar att erfarenhet mäts i vad anställda tidigare har gjort. Vi bör därför 

undersöka de anställdas tidigare erfarenheter. Det för att undersöka om denna egenskap kan 

ha påverkan på due diligence.  

Anställdas nätverk är avgörande för ett företags utveckling (Alvesson, 2004). VC företag som 

specialiserar sig mot viss bransch är mer benägna att knyta kontakter än de VC företag som 

inte har ett riktat fokus (Bartkus & Hassan, 2009). Adler och Kwon (2009) menar att det 

sociala kapitalet inte återfinns hos en ensam aktör utan i ett samspel mellan aktörer Det är 

intressant för vår studie att undersöka de anställdas nätverk och vikten av dessa nätverk. Ju 

högre utbildning de anställda har och ju mer erfarenhet de införskaffat sig borde kontaktnätet 

vara där efter (Casson och Martin, 2007).  

4.6.3 Due diligence 

För att kunna bedöma investeringsobjektets potential och värde genomgår VC företaget en 

investeringsprocess (Klonowski, 2007). Vi vill fördjupa oss i våra respondenters due diligence 

men för att få en så klar bild över hur de arbetar vill vi förstå deras investeringsprocess som 

helhet. Vi ser investeringsprocessen som roten till due diligence och beroende på hur de första 

stegen tas kommer due diligence utformas därefter. Investeringsprocessen redogör hur VC 

företag får nys om ett objekt tills de avyttrar det (Klonowski, 2007). Genom Klonowskis 

(2007) forskning kan vi identifiera fem steg som rör due diligence. För att kunna besvara vår 
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problemformulering vill vi förstå oss på respondenternas tillvägagångssätt för att utvärdera ett 

objekt.  

Due diligence görs för att bedöma en verksamhet utifrån en kommersiell, finansiell och 

juridisk utgångspunkt vilket skall bekräfta att VC företaget köper det som avses att köpa 

(Howson, 2003). Det är av stor betydelse för vår problemformulering att få reda på hur 

respondenterna arbetar med de olika delarna i due diligence.  

Due diligence delas upp i två delar (Klonowski, 2007). I den interna samlar VC företaget in 

information och tolkar denna och i den externa tar företaget in utomstående personer för att 

granska investeringsobjektet (ibid). Manigart et al (2000) menar att den interna due diligence 

ger den informationen som de värdesätter högst. Det är viktigt för oss att undersöka hur 

mycket av due diligence som görs av våra respondenter vilket kan besvara stora delar av vår 

problemformulering. Isaksson (1999
2
) menar att vid investeringar söker VC företag så ofta 

som möjligt att syndikera med andra investerare. Genom att syndikera samlar företagen styrka 

och sprider även sina risker (Gompers, 2004) Vi finner det intressant för vår 

problemformulering att undersöka hur våra respondenter ställer sig till syndikering och hur 

detta kan påverka deras due diligence. Genom att investeringsobjekt inte har någon längre 

historik innebär det stora risker för VC företaget i form av asymmetrisk information (Yung, 

2009). Tyková (2000) menar att VC företaget ska se på de signaler ett investeringsobjekt 

sänder ut. Vad VC företagen kan möta för problem vid due diligence kan utveckla vår 

problemformulering ytterligare.  

 

4.7 Analysmetod  

För att samla in vår empiri har vi som tidigare förklarat fördelarna med intervjuer. Vi använde 

oss utav inspelning av intervjuerna vilket har varit till stor nytta eftersom att vi flertalet gånger 

återkommit till vår inspelade empiri när vi beskrev vår data.  Efter att vi beskrivit vår empiri 

övergick vi till att kategorisera den genom att fånga de intressanta utläggningarna av våra 

frågor. Likt vad Jacobsen (2002) förespråkar var vi tvungna att utesluta vissa delar annars 

hade empirin blivit ogenomtränglig och svårtolkad för att istället fånga de intressanta svaren 

till vårt syfte. När vi kategoriserat övergick vi till att kombinera vår data genom att ordna data 

och ta ut intressanta citat från våra respondenter. Det sammanföll i att vi fick en god överblick 

över respondenternas olikheter och likheter. Jacobsen (2002) förklarar ett mycket likt 

tillvägagångssätt som vårt för att kunna få grepp om all den enorma datamängd som intervjuer 

genererar. Den stora fördelen med att anamma Jacobsen (2002) arbetssätt är att det mynnar ut 

i en rapport. När vi ställt den teori vi samlat in mot vår empiri har vi haft stor fördel av det 

arbetssättet.  
 

Modell 4.2: Figur 9.1 Analys kvalitativa data som 

en spiral. Jacobsen (2002) s.217 
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5. Empiri 

Här presenterar vi primärdata som vi har samlat in av våra respondenter. Empirin är 

uppdelad i avsnitten allmänt, egenskaper och due diligence för varje respondent.  

 

5.1 Företag A  

Vi har intervjuat Anders Andersson genom en personlig intervju på Företag A:s kontor. 

Andersson arbetar på Företag A som har funnits sedan 1996. Andersson är Senior Investor 

manager. Företag A investerar i Life Sciences, teknologi och även i riktigt mogna företag. För 

att Företag A ska investera krävs det att det finns omsättning och likviditet i bolaget. Förr 

kunde de investera i tidigare utvecklingsfaser men har numera flyttat fokus till 

expansionsfasen och mera mogna företag. Företag A investerar i Life Sciences men har på 

senare år dragit ner på investeringarna inom denna bransch. Andersson förklarar att det är 

svårt att komma med ny teknik till sjukvården och det tar lång tid. Många studier ska köras 

vilket leder till stora kostnader. Andersson menar att det är svårt att tjäna pengar inom Life 

Sciences och att risken är för stor. På Företag A arbetar ungefär 20 anställda med olika roller. 

Andersson är Senior Investor manager och förutom denna befattning finns det även juniora 

analytiker samt seniora analytiker. Medelåldern på Företag A är 40 till 45 år. 

 

5.1.1 Egenskaper 

De äldre anställda på företaget är Senior investors men Andersson menar att det inte har med 

åldern att göra vem som har denna befattning. Det har att göra med vad du kan, vad du vill 

och vad du har åstadkommit tidigare. Samtliga anställda på företaget har minst 

ekonomexamen. En del har MBA. Personen som ansvarar för Life Sciences är läkare och har 

tidigare varit assisterande professor på sjukhus. Personen som ansvarar för teknologidelen är 

doktor i atomfysik och har tidigare jobbat med produktutveckling på ett teknikföretag i 10 till 

15 år. Frånsett dessa två personer är de flesta på företaget ekonomer. Företag A är ett 

analystungt bolag eftersom att de har en ekonomisk miljö omkring sig. Många på företaget 

kommer ifrån den egna verksamheten och det är först på senare år som Företag A har börjat ta 

in externa personer som inte gått denna väg. Andersson förklarar att annars har företaget varit 

sparsamma med att rekrytera externa personer. Det är Företag A:s deras sätt att jobba. Andra 

riskkapitalister är mer industriella och har anställda som arbetat inom exempelvis bilindustrin 

och blir specialister inom detta område medan Företag A är lite bredare. 

 

Företag A investerar inte i bank men i mycket annat och tar in kompetens inom Life Sciences 

och teknologi vid behov. Andersson menar att resten handlar mycket om att göra due 

diligence, att göra riktiga analyser. Vidare menar Andersson att Företag A som företag är 

noggranna, uthålliga och ansvarsfulla. De är duktiga på att driva företag och tycker att det har 

varit en bra kombination med att ha ett fåtal specialister och många med en bakgrund som 

ekonomer på företaget. Företag A tar in konsulter när det behövs. Det är ett medvetet val från 

företagets sida att ha denna sammansättning. Koncernen är en ekonomisk institution och 

nästan alla som jobbar här är uteslutande ekonomer. Andersson menar att gruppen på Företag 

A är för homogen i sin erfarenhet. De flesta har liknande bakgrund och har jobbat inom 

koncernen och har sökt sig till Företag A internt. En del anställda kommer från andra företag 

men inom samma bransch. Det är enbart de två specialisterna som har en annan typ av 

bakgrund. Andersson menar att detta är både bra och dåligt och tror att Företag A möjligtvis 

hade tjänat på att ha någon med en mera industriell bakgrund och någon som har erfarenhet 

att bygga företag internationellt. 
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Företag A har ett stort kontaktnät genom koncernen. Det är inte de anställda som individer 

utan framförallt koncernen som besitter kontakterna. 

 

”Genom Företag A:s nätverk kan vi träffa i princip vem som helst.”(A. Andersson, personlig 

intervju 2011-04-05) 

 

Andersson menar vidare att det är en styrka att ha Företag A i namnet. Alla vet vad det är för 

något och företaget behöver aldrig förklara vilka de är och om de har några pengar att komma 

med. Andersson anser att de har en stor trovärdighet i namnet. Även om det är koncernen som 

besitter kontakterna så är de anställdas roll viktig. Andersson förklarar att kontakter är 

relationer mellan personer och detta är något man utvecklar och måste vårda. Företag A har 

register som de fyller i om det är någon intressant som de träffar och lägger in uppgifter för 

framtida samarbeten. 

  

Företag A samarbetar mycket med andra riskkapitalföretag och det genom att dela affärer och 

därmed också dela risken. De känner de andra riskkapitalisterna. Andersson förklarar att de 

spelar golf ihop, konfererar samt reser ihop och detta för att göra business. Andersson menar 

att med alla kontakter de har i jobbet så finns det en kommersiell baktanke från båda håll. 

Affärer görs helst med folk man tycker om, men grunden är ändå att göra affärer och det är 

det som skapar alla dessa mötesplatser. Genom Företag A har de många kontakter. Företag A 

är ute vid de lokala verksamheterna för att hitta intressanta affärer. 

 

5.1.2 Due diligence 

Vid Företag A:s investeringsprocess kommer förslag in genom att de blir uppsökta, tipsade av 

kontakter eller att de hittar ett projekt själva. Därefter vill Företag A se en plan på vad det är 

för något, vad de vill göra och förstå varför de kommer till Företag A. Andersson förklarar att 

om affären verkar sund går Företag A vidare och träffar ledning och ägare för att få en 

uppfattning om vad det är för människor i bolaget. Andersson menar att om det verkar 

intressant samlas en investeringskommitté ihop bestående av de nio Senior Investor managers 

på Företag A. Till detta möte har ett memo på fem till tio sidor utformats som beskriver 

projektet. Enas kommittén om att det är ett intressant projekt får de ansvariga personerna 

arbeta vidare med det genom att reda ut eventuella oklarheter och göra en teknisk due 

diligence. 
 

Företag A tar in Ernst & Young på den finansiella due diligence, gör en human due diligence 

och ser över patenten, marknaden etc.  Efter det utformar Företag A ett term sheet där 

villkoren för affären ingår. Om parterna är överens inleds en due diligence där Företag A 

kallar in jurister, revisorer och industriella konsulter men även fortsätter mycket arbete själva. 

Företag A åker runt på mässor, träffar och ringer kunder, leverantörer och fortsätter att träffa 

företaget. Andersson menar att detta leder till ett andra möte med investeringskommittén där 

det färdiga resultatet av vad som tagits fram presenteras. Här ger kommittén klartecken till att 

investera och alternativt kan fler frågor komma upp. Härefter går projektansvariga in till 

Företag A:s styrelse för att även de ska ge klartecken att investera. Andersson förklarar att det 

är ren formalia och att det är väldigt sällan styrelsen ger avslag. Det faktiska beslutet fattar 

kommittén, men styrelsen ser över så att det stämmer överens med koncernens policy och att 

det inte är oetiskt etc. Säger styrelsen ja, utformas alla avtal och Företag A investerar. 

Andersson menar att denna process kan ta flera månader, ibland nästan ett år och de viktiga 

punkterna att se på är att det är en bra produkt, att det finns en marknad och fram för allt att de 

tror på människorna bakom projektet. 
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”Det är bättre att investera i ett dåligt företag men med en bra ledning än tvärtom. Risken är 

mycket större att ett bra företag med dåliga människor går åt pipan.” (A. Andersson, 

personlig intervju 2011-04-05) 

 

Andersson menar att det är svårt att värdera ett företag. Andersson förklarar att det händer så 

oerhört mycket på vägen och att det är svårt att bedöma ett framtida värde. Andersson påpekar 

att värderingen bygger på en tro att se bakåt i tiden, hur företaget har skött sig tidigare. Nya 

företag och tekniker är jättesvårt att bedöma. Andersson nämner frågeställningar som: Hur ska 

de lyckas? Kommer den här tekniken att hålla? Vad för andra tekniker finns det och håller på 

att växa fram i omvärlden? Företag A tittar på liknande företag och hur de värderas, vad de 

har för marknadspotential och vad de tror om produkten. Utifrån det görs en bedömning. 

Andersson menar vidare att bedömning av projekt inte är någon exakt vetenskap och att det är 

mycket magkänsla inblandat. Andersson menar att om det uppstår problem så är det ofta på 

den humana delen i investeringsprojektet. Det händer att Företag A plockar in konsulter för att 

bedöma dessa. 

 

”Vad jag alltid vet är att det som gör att ett företag är värt någonting om fem till sju år, är 

saker som jag inte har någon aning om idag att de fanns.” (A. Andersson, personlig intervju 

2011-04-05) 

 

Inom Life Sciences väger specialistens input tungt. Specialisten kan komma med goda 

synpunkter om produktens styrka på marknaden och han kan säga vad liknande företag gör. 

Specialisten har en typ av vetorätt då han kan påpeka att om ett investeringsobjekt har en 

dålig idé så görs ingen investering. Specialisten är den första personen som kollar på 

projekten inom Life Sciences. Företag A tar in konsulter vid den finansiella och den juridiska 

due diligence. Andersson menar att när de tittar på ett företag som funnits i tio år så måste de 

borra igenom åtminstone de tre senaste årens resultat och balansräkning. Företag A tar in en 

advokat för att se på olika avtal som finns. Vid en eventuell industriell process tas konsulter in 

för det. Där Företag A inte själva kan gå till botten utan det behövs mera professionell 

kompetens så köper de in den. Grundläggande juridiska biten gör de själva och även ibland 

den ekonomiska biten.  

 

”Vi är ju ekonomer” (A. Andersson, personlig intervju 2011-04-05) 

 

Andersson förklarar att vid större mer komplicerade uppgifter tar de in konsulter. Eftersom att 

Företag A investerar i senare faser läggs det stora summor på konsulter. Externa personer är 

aldrig med och beslutar eftersom att det är konfidentiella frågor men de kan vara med i due 

diligence. Saminvesterar Företag A görs det en due diligence tillsammans med de andra 

investerarna. Andersson menar att de känner varandra och att det inte finns någon anledning 

att göra varsin. För samarbete säger Företag A varken ja eller nej, utan att det är okej om det 

behövs. Rör det sig om små summor finns det ingen anledning att blanda in andra utan då 

investerar företaget själva. Andersson förklarar att i nästan alla företag som Företag A 

investerat i sitter även andra riskkapitalbolag. Andersson menar att due diligence kostar 

mycket pengar och i ett särskilt term sheet bestäms det vem som skall betala vad. Genomförs 

investeringen faktureras bolaget som Företag A investerat i medan om de avstår så kommer 

fortfarande det presumtiva investeringsobjektet stå för en del av kostnaden, men även Företag 

A själva får stå för en del av kostnaden. 

 

Andersson menar att problem som kan uppstå i due diligence är att konkurrenter har 

produkter som är väldigt bra och som de inte hade någon aning om tidigare, eller att 
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marknaden är på väg åt något håll som de tidigare inte trott eller att patenten inte håller. 

Andersson menar att det kan finnas personer i ledningen som har tveksam bakgrund. I det 

finansiella kan Företag A hitta gamla avtal som säger att exempelvis någon person ska få tio 

procent utav bolaget år 2016. På grund av problemen som kan uppstå har Företag A utformat 

ett köpedokument. En klausul som heter ”reps and warranties”, där säljaren får garantera 

vissa saker till Företag A. Dokumentet ska garantera att alla aktier är betalda, att bolaget finns, 

att det inte finns några avtal där de lovat bort någonting från bolaget, att de inte fuskat med sin 

balansräkning, resultaträkning etc. Hittar Företag A något som inte stämmer kan de stämma 

säljaren. Dokumentet utformas specifikt till varje affär men det är en standard i alla dokument 

att ”reps and warranties” finns med, då vissa saker är väldigt svåra att genomlysa. 

5.2 Företag B 

Vi har intervjuat Bengt Bengtsson genom en personlig intervju på Företag B:s kontor. 

Bengtsson arbetar som Scientific Advisor och Investment Director på Företag B. Företag B 

grundades 2002 och har sina rötter i en större fond. Företaget arbetar enbart inom området 

Life Sciences och har ett antal investeringar. Företaget består utav åtta anställda varav sex 

stycken arbetar som investment managers och två som assistenter. Medelåldern på företaget är 

50-55 år. De investerar i expansionsfasen i ett portföljbolags utveckling. Företaget är enbart 

inriktade på Life Sciences men bortser investeringar i sjukvårdsdrivande företag då dessa är 

styrda av politik.  

5.2.1 Egenskaper hos de anställda 

Företag B:s anställda besitter olika utbildningar. Två av investment managers är utbildade 

läkare och dessa har även arbetat med forskning inom läkemedelsindustrin samt klinisk 

forskning inom patientprövningar. Tre av de anställda är utbildade ekonomer.  En har tidigare 

arbetat som revisor inom olika finansavdelningar, en arbetar som CFO på Företag B och har 

även tidigare arbetat som CFO i olika branscher och den tredje är VD för Företag B och har 

tidigare arbetat med transaktioner och sitter med i flertalet styrelser. Företaget har även en 

utbildad ingenjör som tidigare arbetat med diagnostik och även som konsult. Bengtsson menar 

att Företag B anser att det är viktigt att inneha en industriell bakgrund och att de anställda 

tidigare arbetat inom de industrier som företaget investerar i. Bengtsson menar att det finns 

olika filosofier om vilken bakgrund och utbildning de anställda inom Life Sciences bör 

besitta. T.ex. att vissa företag anser att en transaktionsinriktad bakgrund från investment 

banker är mer lämplig. Vidare förklarar Bengtsson att Life Sciences är en bransch där 

utbildningen och den industriella erfarenheten är av större vikt än i andra branscher. 

Bengtsson menar att det är ett medvetet val av Företag B att anställda på företaget har olika 

bakgrunder och besitter olika utbildningar.  

”För att täcka den här bredden som finns inom Life Sciences är det viktigt att vi har de 

bakgrunderna, för att kunna belysa de olika riskfaktorerna som är väldigt olika i sin karaktär 

och för att kunna hantera dem, så krävs den här mixen.” (B. Bengtsson, personlig intervju, 

2011-04-07) 

Bengtsson förklarar att de anställda på Företag B tar med sig sina kontakter till arbetet. 

Eftersom att personalen har olika bakgrunder är kontakterna från olika sektorer och sfärer.   

”Det är jag som har dem med mig till jobbet och så upparbetar man dem, viktigt att 

upprätthålla dem men sen skaffar man också nya” (B. Bengtsson, personlig intervju, 2011-

04-07) 
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Vidare menar Bengtsson att det i praktiken är de anställda som besitter kontakterna men att 

den större fonden och även Företag B kan vara viktiga dörröppnare för att få kontakt med 

företag eller institutioner. Saminvesteringar med andra företag är mycket förekommande och 

det för att dela risken och samla styrkan. Bengtsson menar att de lär sig vilka de vill 

saminvestera med och att dessa företag i sin tur har nätverk. Bengtsson förklarar 

saminvesteringar genom att de breddar basen genom att företaget samlar och ökar 

kompetensen.  

5.2.2 Due diligence  

Företag B får antigen förslag tilldelade av investeringsobjekt eller av olika investment banker 

samt från nätverken. Är förslagen tillräckligt intressanta tilldelas Företag B något enklare 

material eller presentation om verksamheten. Om Företag B har ett fortsatt intresse påbörjas 

en intern och en extern process. Bengtsson förklarar att den interna processen syftar till att gå 

igenom objektet med alla Investor managers och därefter få synpunkter och frågor som måste 

besvaras. Vidare menar Bengtsson att om ett objekt blivit en intressant kandidat informeras 

styrelsen om att en kommande investering snart är möjlig. Den externa processen är 

relationen till investeringsobjektet och de konsulter som tas in. Ett första möte sätts upp med 

investeringsobjektet för att samla in mer material. Bengtsson förklarar att de första externa 

konsulterna tas också in för att undersöka kärnbitar som teknologi och hur vetenskapligt 

underbyggd produkten är. Om Företag B känner att den information som samlats in är 

tillräcklig utformas ett term-sheet. Bengtsson menar att Företag B gärna tar rollen som lead 

investor vid saminvesteringar. Efter att term-sheetet har utformats och godkänts av alla 

inblandade investerare påbörjas den formella due diligence.  

Bengtsson förklarar att det är de som driver och styr due diligence med hjälp utav konsulter. 

Uppstår det t.ex. synpunkter från patentkonsulten att ett patent inte håller tar Företag B med 

konsulten till investeringsobjektet för att få rätt frågor ställda. Bengtsson förklarar att Företag 

B ifrågasätter patentet och bolaget får reda ut omständigheterna. Bengtsson menar att det kan 

uppstå eventuella nya avtal under den formella due diligence som måste klargöras. Resultatet 

av due diligence är att nya fynd upptäcks. Bengtsson menar att företaget måste vara rent från 

oväntade saker när investeringen har gjorts. Den formella due diligence syftar till att titta på 

den legala, finansiella och patentdelen. Bengtsson förklarar att patenten måste innehålla 

freedom to operate vilket innebär att Företag B måste kunna arbeta fritt. Vidare menar 

Bengtsson att om patenten inte innehåller freedom to operate måste licenser från tredje man 

införskaffas. Bengtsson förklarar att i samband med due diligence uppstår nya kontakter och 

att due diligence är en värdeskapande process. På Företag B läggs en stor del av due diligence 

ut på externa konsulter som är specialiserade på t.ex. patent. Den finansiella due diligence 

görs grundligt av firmor som Ernst and Young och PWC då de undersöker bokföring och tittar 

på alla olika aspekter på bolagets finanser. Vid den legala due diligence undersöks olika 

samarbetsavtal och krav. Företag B själva fokuserar mer på produkten. Vidare menar 

Bengtsson att Företag B:s anställdas funktion är att styra vad som skall göras i processen och 

kunna filtrera den information som konsulterna förmedlar. Bengtsson menar att det är Företag 

B:s anställda som bedömer investeringsobjektets slutgiltiga värde genom att antigen använda 

sig utav en NPV där en statistisk risk av sannolikhet att misslyckas med produkten beräknas. 

Den andra metoden är att se vad liknande företag har sålts för. Bengtsson anser att de har den 

kärnkompetens som krävs för att kunna kalkylera värdet och tar aldrig in externa konsulter för 

att värdera ett bolag. I de fall risken inte går att uppskatta så avböjer Företag B investering. 

Bengtsson lyfter fram att något som de alltid måste förbättra i värderingsprocessen är att 

kunna värdera människor.  Att värdera de enskilda individerna och hur de agerar tillsammans 

med andra. Inom Life Sciences är det många gånger enskilda entreprenörer som drivit sin idé 
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under 20 år och mot alla odds och goda råd varit övertygade om att produkten skall fungera. 

Bengtsson jämför det med att släppa ifrån sig ansvaret för sin lilla baby. Bengtsson förklarar 

det med ett grundarsyndrom och att det utvecklas ett kontroll behov. 

Företag B har inga analytiker som arbetar med uppföljning och utvärdering av olika 

investeringsobjekt. Bengtsson menar att anställda på Företag B utför due diligence i den mån 

de besitter kunskaperna som behövs för att kunna utföra en analys. De köper in analysarbetet 

från konsulter när där de saknar kompetensen. Företag B arbetar utifrån en modell som de 

kallar de 10 P:na och vissa av dessa P:n kan de behöva hjälp med. 

Bengtsson menar att alla anställda är intresserade av att det finns en marknad och vid 

bedömningar inom t.ex. sjukvårdsmarknaden kan även Bengtsson kopplas in eftersom att det 

finns många olika aspekter på en marknad gällande konkurrenter eller substitut. Bengtsson 

menar att de anställda på Företag B i ett tidigt skede är mest engagerade i vetenskap, 

teknologi och marknaden angående en investering. Bengtsson förklarar också att det han 

vurmar mest för är vetenskap och teknologi vilket han då tar lite mer ansvar för. När Företag 

B arbetar med att utvärdera ett investeringsobjekt arbetar de i team om två till tre personer. 

När det börjar närma sig investering är hela partnergruppen inblandad vilket är de sex 

Investment Managers. Bengtsson förklarar att alla har rätt att säga ifrån om de inte samtycker 

vid en investering och tillstyrker inte hela partnergruppen en investering så genomförs den 

inte. Bengtsson menar att det finns en form av informell vetorätt på företaget.  

Även om Företag B genomfört en due diligence och det har skett en noggrann granskning av 

investeringsobjektet finns det fortfarande mycket okänt kvar menar Bengtsson.  

5.3 Företag C 

Vi har intervjuat Carl Carlsson genom telefonintervju. Carlsson arbetar som VD för Företag C 

som grundades 2002. Företaget investerar enbart inom Life Sciences och i väldigt tidiga 

investeringsfaser. Företag C vill komma in som ägare i projektfasen innan bolaget är bildat 

vilket innebär att de investerar i pre seed och seed faserna. Medelåldern på Företag C:s 

anställda är 45 till 50 år. Företag C består utav 7 stycken anställda varav två arbetar med 

affärsmässiga utvärderingarna och utveckling i projekt. De två har i sin tur uppdelning att en 

arbetar mer mot marknad/försäljning och den andra mot finansiering. En annan anställd 

arbetar med kvalité och utveckling inom det vetenskapliga. Två anställda arbetar med 

ekonomi, där den ena arbetar med administration och den andra arbetar som controller. 

5.3.1 Egenskaper 

Samtliga på företaget har en civilekonom eller civilingenjör utbildning och även en som är 

disputerad doktor. 

 

”Det krävs en hög utbildningsnivå men framförallt en senioritet för att kunna bedöma den här 

typen av projekt och investeringsmöjligheter.” (C. Carlsson, telefonintervju, 2011-04-12) 

 

Carlsson menar att senioritet är att de anställda skall inneha erfarenhet från branschen. Vidare 

menar Carlsson att utbildning är en sak men det säger inte så mycket i sig utan kompetens är 

så mycket mer. Senioritet innefattar att anställda har erfarenhet från många år i branschen och 

att anställda byggt på sin erfarenhet och kunskap. Carlsson förklarar att anställda har varit 

med om mycket och även bedömt mycket av olika projekt och processer. På företag C skiljer 

sig erfarenheterna åt och de anställda har specifika kompetenser. De anställda kompletterar 

varandras erfarenheter och egenskaper. Vidare menar Carlsson att erfarenheter stäcker sig från 
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tidig kemi till olika kliniska inriktningar, affärsmässiga, marknadsmässiga, immaterialrätter 

och exitmässiga. För att kunna täcka in hela värdekedjan inom Life Sciences behövs dessa 

egenskaper hos anställda menar Carlsson. 

 

”Det är en nödvändighet att ha denna kompetens.” (C. Carlsson, telefonintervju, 2011-04-12) 

 

Carlsson förklarar att Företag C består utav en operativ kärna bestående av de sju anställda 

men att de har en partnergrupp bestående av 28 stycken seniora personer inom Life Sciences 

branschen. Det var partnergruppen som startade Företag C. Personerna inom partnergruppen 

är till hälften från akademin medan den andra hälften kommer från industrin. Kompetensen är 

hög hos Företag C:s partners eftersom att de är professorer eller senior managers. Carlsson 

förklarar att samarbetet med partnergruppen är utformat efter att Företag C har tillgång till 

personerna inom gruppen ett antal timmar i veckan. Partnergruppen fungerar även som 

konsulter om Företag C behöver deras kompetens en längre tid. Deras roll är som ett senior 

advisory board. 

 

Det är VC företaget som besitter kontakterna med andra företag men Carlsson förtydligar det 

med att det är de anställda som integrerar. Carlsson förklarar att Företag C har ett stort 

kontaktnät i sig men att personalens kontakter är viktiga för att hitta externa personer. Företag 

C använder sig mycket utav olika expertis i olika nischer och även en del underkonsulter. 

Deras funktion är att reda ut specifika frågeställningar vid både utvärdering och drift av bolag. 

 

Företag C använder sig utav konsulter inom områden där de saknar kompetens. Carlsson 

menar att det inte går att samla all kompetens på företaget eftersom att vissa experter endast 

behövs ett antal dagar per år. Carlsson exemplifierar det med en patentkonsult från en 

patentbyrå är ingen som Företag C kan ha anställd på heltid. Företag C köper in specifika 

tjänster på konsultbasis och att det är standardmässigt oavsett vad ett företag arbetar med eller 

hur ett företag jobbar. Företag C skiljer från andra företag i branschen då företaget sällan 

saminvestera med andra. Det förklarar Carlsson genom att investeringar sker så tidigt vill 

Företag C ta ett grepp om projektet och styra det affärsmässigt och finansiellt framåtriktat..  

5.3.2 Due  diligence  

Carlsson menar att Företag C har ett projektflöde av olika investeringsalternativ som de sållar 

i. Om Företag C anser att ett projekt är intressant efter den initiala granskningen fortsätter de 

arbetet med att samla på sig mer material. Därefter sker ett föredrag om projektet som baserat 

på icke konfident material. Vid de tillfällen Företag C behöver mer information kan ett antal 

experter tas in för det specifika projektet samt ett första möte med innovatörerna hålls. Efter 

det påbörjas en interaktiv process för att försöka bedöma projektet. Carlsson menar att 

eftersom Företag C investerar i tidiga projekt behövs mer information och att det ofta finns ett 

antal utomstående frågor. 

 

Carlsson menar att det är den operativa personalen tillsammans med de interna och externa 

experterna som bedömer projektet. Projektet läggs sedan fram till investeringskommitté som 

tittar på projektet utifrån ett vetenskapligt och fallspecifikt perspektiv. Efter det läggs en 

rekommendation till styrelsen som fattar det slutgiltiga beslutet. Investeringskommittén består 

av fem personer med en vetenskaplig branschmässig bakgrund. Investeringskommittén kan 

också ta in externa experter då de kan sakna viss kompetens inom ett specifikt område. 

Företag C gör den juridiska och finansiella due diligence själva men kan tar in externa parter 

om det behövs. De har ett antal personer som är utbildade inom ämnet. Carlsson förklarar att 

det aldrig har hänt att en extern person inte tagits in.   
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Carlsson menar att det finns olika parametrar när Företag C bedömer ett värde på ett projekt. 

Antigen kollar företaget på den potentiella marknaden för produkten vilket kan vara dess 

prestation och livslängd. Sedan genomförs en NPV analys där Företag C riskjusterar med 

tanke på vilken fas projektet befinner sig i. Det för att fram ett riskjusterat värde idag. 

Carlsson menar att annan väg att gå är att titta på hur mycket kapital som gått in i projektet 

och vad företaget har gjort för något. Ett tredje sätt är att benchmarka vad denna typ av 

projekt brukar värderas till vid den här fasen. Vidare menar Carlsson att det är en förhandling 

mellan investeraren och ägaren. 

 

”Vi bedömer till stora delar värdet själva, vi har den kompetensen, den grupperingen som 

tittar på det” (C. Carlsson, telefonintervju, 2011-04-12) 

 

Carlsson menar att Företag C håller i hela due diligence. Företag C driver due diligence till 

hundra procent förutom de expertutlåtanden som Företag C köper in. Carlsson förklarar att det 

är framför allt immaterialrättsvärderingen där de tar in konsulter. Carlsson menar att alla 

möjliga problem är tänkbara vid en due diligence. Carlsson förklarar att den finansiella due 

diligence inte är av så stor vikt eftersom att Företag C vill komma in i projektet innan bolaget 

är bildat. 

 

”Vi vill inte ha någon historik utan vi vill vara med och bilda bolaget” (C. Carlsson, 

telefonintervju, 2011-04-12) 

 

Carlsson förklarar att eftersom projekten är så tidiga att även om svaret eftersöks så finns det 

inte. Det bidrar till en stor risk och en osäkerhetsfaktor. Carlsson menar att i många fall kan 

det vara så att innovatörerna, ägarna eller uppfinnarna är rädda för att lämna ifrån sig material 

även om det finns sekretess avtal. Carlsson belyser också att innovatörerna ofta är akademiker 

medan Företag C kommer från industrin vilket ibland kan leda till att parterna har svårt att 

förstå sig på varandra. Visa delar som är viktiga för den ena partnern är mindre viktigt för den 

andra. Carlsson menar att det på denna punkt som det kan förekomma problem i due 

diligencen.   

 

”Det vanligaste är att det inte finns svar på alla frågor” (C. Carlsson, telefonintervju, 2011-

04-12) 

 

5.4 Företag D  

Vi har intervjuat David Davidsson genom telefonintervju. Davidsson ansvarar för Företag Ds 

Life Sciences team. Företaget bildades år 1989 och jobbar med tillväxtbolag och generell 

buyout verksamhet. För ungefär 5 till 6 år sedan arbetade företaget med start ups inom Life 

Sciences men idag jobbar de med buyout av små och medelstora företag. Företag D har 130 

anställda varav fyra personer som arbetar med Life Sciences. Medelåldern på företaget 

uppskattar Davidsson till 45 till 50 år. Davidsson förklarar att företaget har övergått från start 

up och tillväxtbolag till den mogna fasen eftersom att avkastningen är för dålig. 

 

5.4.1 Egenskaper 

På Företag D har de anställda framförallt akademisk examen. Generellt är de flesta 

civilekonomer och civilingenjörer, varav en del har dubbelexamen. Inriktningen på 

civilingenjörerna är relativt generell. Life Sciences teamet på Företag D består utav fyra 

personer. Davidsson samt en kollega har tidigare varit läkare vilket ger dem god insyn och ett 

nätverk inom branschen de verkar på. Davidsson förklarar att eftersom de ligger väldigt nära 
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bolagen och gör bara Healthcare så kan de marknaden väl. De har fått mer och mer erfarenhet 

med åren och har varit nära den operationella driften länge. Davidsson förklarar att de ofta tar 

styrelseordförandeposter och jobbar aktivt i bolagen. På Företag D finns en entreprenörsanda 

som vuxit fram med åren. Davidsson menar att mellan åren 2003 och 2005 anställdes 

framförallt investment bankers och personer med konsultbakgrund, vilket har genomsyrat 

buyoutbranschen de senaste åren. Företag D förvaltar även kapital från andra finansieringshus 

vilka också är finansskolade. Davidsson menar att de pratar ungefär samma språk och förstår 

varandra på det sättet. 

 

Davidsson menar att om man tittar på Venture sidan har de kommit både bankersanalytiker 

ifrån olika biotechbolag och forskare som blivit finansmän. Inom Life Sciences finns det inte 

så mycket Venture kvar och där har man en annan erfarenhet och kompetens bas. Davidsson 

menar att många på Företag D har en bakgrund från bank och konsult. Nyrekryteringen som 

görs är relativt likartad. För några år sedan var bakgrunden mera blandad och inte bara 

bankers som det har varit de senaste åren. Davidsson menar att det är ett medvetet val från 

Företag D att anställda har denna typ av bakgrund. 

 

”Man plockar in personer mellan 25 – 28 år som får gå in i en analytikerroll och växa och få 

mer ansvar och erfarenhet. En väg som är svår och tar tid men som har visat sig vara den 

mest lyckosamma.”(D. Davidsson, telefonintervju, 2011-04-13) 

 

Genom att ta in personerna tidigt kan de skaffa sig en bra plattform och få bra förutsättningar 

för att klara av arbetet. Davidsson menar att det inte alltid är lätt att ta in någon som har 

arbetat 25 år inom branschen för att sedan bli investerare. Han menar att det är en helt annan 

grej att ta över ett bolag. 

 

Företag D som företag har ett nätverk i form av rådgivare. De har ett eget advisory board som 

är knutna till företaget. Advisory boardet består av olika branschspecialister och när ett 

projekt tas upp så tar Företag D in personerna som behövs. Finns inte den relevanta industri 

erfarenheten i ett projekt så tar Företag D in konsulter utifrån. Davidsson menar att Företag D 

som organisation är generalist men tittar man på Life Sciences arbetar de nästan enbart med 

affärs due diligence. Affärs due diligence gör teamet själva och där tas väldigt sällan 

rådgivare in. Det är själva affärsverksamheten mot healthcare och Life Sciences som företaget 

granskar. Davidsson menar att Life Sciences teamet är något mer industri experter än 

företaget som helhet. För den juridiska och finansiella due diligence tar Företag D in externt 

från de kända firmorna som KPMG, PWC etc. Företaget har ungefär 20 advisors som är 

avtalsmässigt knutna till företaget och alla dess team. 

 

Historiskt har Företag D gjort saminvesteringar men numera gör de framförallt 

majoritetsinvesteringar själva. Davidsson menar att orsakerna är flera. Man har majoritet, får 

en bättre avkastning och om där finns flera ägare kan de ha olika agendor samt typlinjer och 

därav hamnar fokus inte allt för sällan mer på ägarfrågor än styrandefrågor i styrelserummet. 

Då tappas fokus på att utveckla bolaget de investerat i. Företag D har gått mot en 

majoritetsinvesteringsfilosofi sen ett antal år tillbaka och det har visat sig ge en bättre 

avkastning. Företaget får mer fokus och mer tryck om de ska göra förändringar osv. 

Davidsson menar också att om det skall göras tilläggsinvesteringar så går det enbart tillbaka 

till sig själva. Majoritetsinvesteringar är ett medvetet val och vid buyout affärer behövs ingen 

annan medinvesterare. Davidsson menar att om Företag D står som enda investerare blir det 

väldigt tydligt vem som har gjort ett värdeskapande. 
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 5.4.2 Due diligence 

Vid investeringsprocess har Företag D ett antal bolag de tittar på. Företag D analyserar 

marknader och olika sektorer. Ungefär 90 procent av Företag D:s affärsflöde kommer ifrån 

egentagna kontakter. Företaget söker upp bolag, visar intresse om att de vill köpa detta är en 

process som kan ta flera år men ibland även gå ganska fort. När de kommer in på 

sekretessavtal, där ingen information lämnas ut och har en affärsuppgörelse sätter de upp ett 

letter of intent (avsiktsförklaring). Företag D går in närmre och granskar siffror, avtal och har 

även en aktiv dialog med att intervjua ledning, styrelse och personal för att bilda sig en 

uppfattning om bolaget. Denna process tar mellan tre till sex veckor och tillsammans med 

bolaget bildar Företag D en affärsplan och en värdeskapande plan. Företag D tittar på 

organisk utveckling etc.  

 

Vid granskning av management delen tar Företag D ofta in en till två personer från deras eget 

nätverk som är tänkta att ha en operativ roll i bolaget. Ofta när Företag D köper ett bolag har 

entreprenörerna drivit det till en viss nivå och Företag D vill fortsätta utveckla till nya nivåer. 

Företaget har en pool utav affärsutvecklare, operativa chefer, VD:s och ekonomichefer som 

de söker hitta och passa till varje projekt. Dessa personer är med under due diligence och de 

är en del av Företag D:s affärsförslag och affärsplansuppbyggnad. Davidsson menar att när 

Företag D går mot investeringsbeslut har de skaffat sig en relativt tydlig uppfattning om hur 

projektet mår och står idag, genom en finansiell och legal due diligence. Här har Företag D en 

investeringsprocess i tre steg. Först en tiosidig presentation utav affärsupplägget och bolaget i 

korthet. I presentationen ingår en beskrivning av bolaget, marknaden, det finansiella och en 

avkastningskurva av projektet. Davidsson förklarar att de ofta har ett antal förslag parallellt 

där de selekterar förslagen som Företag D tror mest på. Därefter utökar de due diligence 

genom ett letter of intent, där jurister och revisorer tas in. Faller det väl ut går Företag D mot 

något Davidsson kallar för investeringsbeslutunderlag, vilket innebär att de gått igenom legal, 

finansiell och kommersiell due dilgence. Då samlas en investeringskommitté som består utav 

projektteamet, Företag D företrädare, styrelsen i Företag D och en operativ ledning. 

Investeringsteamet har vetorätt i denna kommitté och teamet håller en presentation kring 

investeringscaset. 

 

Davidsson menar att vid bedömning av investeringen så är det en förhandling mellan två 

parter. Företag D måste se på vilken föräntring företaget får vid investering. Företag D ser på 

bransch och ungefär vad man betalar för onoterade bolag. Företag D kör hela due diligence. 

Davidsson menar att de är projektledare och att det är Företag D som styr och förmedlar vad 

som skall tas med i processen. De utför mycket själva genom att intervjua ledning både 

tillsammans och enskilt. De intervjuar även kunder och för att se om de är nöjda och träffar 

produktionspartners för att se hur samarbetet mellan bolagen fungerar. Vidare förklarar 

Davidsson att de undersöker marknad, försäljning och produktion. Ibland kan de anställda på 

Företag D gå in på områden som de vanligtvis lägger ut på konsulter.  

 

Davidsson menar att om det är ett större förvärv så läggs finansiell och legal due diligence ut 

på konsulter. Företaget arbetar med projektledning genom att ständigt ställa frågor. Davidsson 

förklarar att genom deras erfarenhet kan de fokusera på helheten i investeringen för att skapa 

sig en uppfattning om projektet. Davidsson tar upp exempel som att bedöma vilka resurser 

företaget har och vilka kostnader som kan krävas. De arbetar mycket med fysiska möten för 

att förstå sig på hur människorna i bolaget kan agera men även för att kunna förstå sig på 

trovärdigheten i det bolaget säger. Företag D är projektansvariga och ordnar med bank, 

finansiella modeller, legal och finansiell due diligence. Davidsson menar att Företag D är 

mycket delaktiga i att träffa ledning, management osv. Davidsson förklarar att många andra 
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bolag köper in marknadsanalys etc. av konsulter men att på Företag D görs mycket utav det 

själva. Det medför att Företag D får en bra uppfattning om marknaden, bolaget osv. Det är 

teamet som bedömer projekten och en kommitté granskar deras värdering. Företag D har en 

investeringsplan på 100 dagar med tydliga actionpoints att följa. Actionpoints är olika 

beroende på behov i projektet. 

 

Problem vid due diligence kan vara vad som helst. När Företag D går in i skarpt läge som 

letter of intent vet de relativt mycket om projektet. Davidsson menar att det är ofta då som 

Företag D kan hitta avtal eller finansiella kullerbyttor vad det gäller den finansiella och legala 

due diligence. Davidsson förklarar vidare att det även kan dyka upp ny information om 

marknadsutvecklingen efter att Företag D gjort antagande som förändrar situationen. 

Davidsson anser att det svåraste med due diligence är att träffa management och personal. 

Företaget arbetar mycket med personalintensiva bolag i servicesektorn. Att sätta in en köpare 

som intervjuar bolaget är svårt eftersom att det oftast enbart är en liten krets som ska veta om 

förvärvet. Davidsson menar att säljaren ofta skickar fram den bästa personalen och köparen 

får inte se ”the ugly thing” vilket kan leda till missvisningar. För att undvika detta brukar 

Företag D skicka iväg personerna på tester för att se om de håller och om personalen ska vara 

kvar. 

 

”Det är personalens nivå och kompetens som är det viktigaste men också det svåraste att 

bedöma.” (D. Davidsson, telefonintervju, 2011-04-13) 

 

Davidsson menar att den due diligence som Life Sciences genomför behandlar relativt små 

företag med fem till sju anställda till väldigt stora koncerner som har tusentals anställda och 

miljarder i omsättning. På den nivån är det en helt annan due diligence. Företaget har en 

struktur som driver på och som inte är lika personberoende. Där jobbar Företag D mer med 

konsulter och en mycket bredare due diligence. Har de produktion så ser Företag D på 

miljöhänseende etc. Davidsson menar att det är mycket mer komplext och man kan inte vara 

specialist på allt. Företag D tar då in konsulter inom alla områden på saker som de inte själva 

kan hantera hundraprocentigt. 

 

”Ju större investering, ju mer komplext och därefter blir även konsulterna fler eftersom att 

man måste komma igenom allt.” (D. Davidsson, telefonintervju, 2011-04-13) 
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5.5 Sammanställning av empirin   

Här sammanställer vi viktiga delar av empirin i tabellform för att tydliggöra skillnader och 

likheter.  

Allmänt  Branscher   Investeringsfas 

Företag A  Flertalet branscher Tillväxt  

Företag B Life Sciences Tillväxt  

Företag C Life Sciences  Sådd, start-up 

Företag D Flertalet branscher  Mogen  

 

 

 Due diligence  Kommersiell DD Finansiell DD Juridisk DD 

Företag A   Internt Ofta Externt Ofta Externt 

Företag B  Internt Ofta Externt Ofta Externt 

Företag C Internt Ofta Externt Ofta Externt 

Företag D  Internt Ofta Externt Ofta Externt 

Egenskaper  Antal anställda LS specialist Utbildning Erfarenhet Nätverk  

Företag A  20 1 Homogen Homogen Företaget 

Företag B 8 3 Heterogen Heterogen Anställda 

Företag C 7 1 Homogen Heterogen  Företaget 

Företag D 130 2 Homogen  Homogen  Företaget  

Tabell 5.1 Egenmodifierad sammanslagning av 

empiri 

Tabell 5.2 Egenmodifierad sammanslagning av 

empiri  

 

Tabell 5.3 Egenmodifierad sammanslagning av 

empiri  
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6. Analys 

I detta kapitel jämförs vår empiri mot insamlad teori. Här finner vi skillnader och likheter 

respondenterna emellan men också till den teori vi identifierat. Analysen har sin utgångspunkt 

från vår modell.  

 

6.1 VC företagens första steg inför due diligence 

Enligt Klonowski (2007) kommer investeringsförslag in till VC företagen genom att de blir 

uppsökta, förmedlade via kontakter eller uppsöker bolagen själva. Företag D tar till 90 procent 

kontakt med bolagen själva medan Företag C har ett ständigt inflöde av förslag. Företag A och 

Företag B utnyttjar sitt nätverk för att komma åt investeringsförslag. Dock skiljer företagen 

sig åt då Företag A har sitt nätverk genom koncernen och Företag B har sitt nätverk genom de 

anställda. Företag B skiljer sig från övriga respondenter genom att de erhåller 

investeringsförlag genom kontakter och att det är de anställda på företaget som besitter 

kontakterna. Företag B får stöd av Frydenberg et al (2010) som menar att den information 

som är kopplad till en potentiell investering ofta är relaterad till kontakter. Casson och Nisar 

(2007) menar att om VC företag arbetar specialiserat inom en viss bransch, i detta fall Life 

Sciences förbättrar de sin sökning av potentiella investeringar. Företag C har ett konstant 

inflöde av projekt medan Företag B inte gav indikationer om att ha samma nytta av sitt 

investeringsfokus. 

 

Klonowski (2007) menar att i det första steget hålls en presentation av investeringsobjektet för 

VC företaget. Om presentationen är intressant träffar VC företaget investeringsobjektets 

ledning och innovatörer. Därefter informeras investeringskommittén där beslut fattas om att 

gå vidare och kritiska frågor om objektet sammanställs för att besvaras (ibid). Det stämmer 

väl överens med Företag A, Företag B och Företag C då de arbetar efter att få in en 

presentation över investeringsobjektet för att senare gå vidare med att träffa ledning och 

entreprenörerna. Att ovanstående respondenter arbetar på det sättet kan liknas vid vad 

Isaksson (2000) förklarar att i tillväxt och start-up faserna är investeringarna mer riskfyllda 

eftersom att företagen inte genererat någon vinst. Davidsson beskriver att Företag D inte gör 

som övriga respondenter och istället analyserar de olika sektorer och marknader själva för att 

välja ut vad företaget vill investera i. Det kan förklaras av att Företag D investerar i mogna 

faser vilket Isaksson (2000) menar att investeringsobjektet har stabiliserats och genomgått den 

första tillväxt perioden. Likt våra respondenter menar Howson (2003) att den första punkten i 

due diligence är att köparen behöver klargöra för sig själv vad som skall komma ur 

investeringen. 

  

6.2 Genomförandet av kommersiell due diligence 

Howson (2003) förklarar att den kommersiella due diligence handlar om att uppskatta 

framtida prestationer i portföljbolaget. I den kommersiella due diligence hämtas 

informationen utanför företaget vilket kan vara styrkan i produkten, marknadstillväxt och 

produktens tekniska egenskaper (ibid). Klonowski (2007) menar att det viktigaste i den 

initiala granskningen är att hitta såkallade ”deal breakers” genom att analysera ledningen, 

produkten, marknaden och konkurrensen. Det är grunden för en affärsplan samt för att testa 

den interna kunskapsbasen (ibid). Isaksson (2010) förklarar att tillsammans med VC 

företagets kapital och kompetens kombinerat med investeringsobjektets produkt, marknad 

samt människorna i investeringsobjektet leder till en stark utveckling.  
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Respondenterna arbetar mycket likt vad Howson (2003), Klonowski (2007) och Isaksson 

(2010) förespråkar trots att VC företagen har olika sammansättningar av anställda. Davidsson 

menar att Företag D fokuserar mycket på att träffa ledningen och management och då de utför 

mycket marknadsarbete själva har de en god uppfattning om förändringar på marknaden och 

bolagen som befinner sig där. På Företag D undersökts marknad, försäljning och produktionen 

i investeringen. Företag A fokuserar mycket på marknadspotentialen och de tekniska 

egenskaperna i produkten. Andersson menar att de gör mycket av due diligence själva då de 

besöker leverantörer och kunder. Företag B fokuserar på att det finns en marknad, vilka som 

är konkurrenterna och vad det finns för substitut på marknaden. Bengtsson förklarar att på 

Företag B är alla anställda intresserade av vetenskapen, teknologin och marknaden för ett 

projekt. Eftersom att Företag B inte har några anställda analytiker utförs due diligence i den 

mån de har kompetensen. Företag C lägger stor vikt vid att se på projektets potentiella 

marknad, dess livslängd och prestation. Carlsson förklarar att de utför stora delar utav due 

diligence själva.  

 

Det vanligaste problemet för Företag C är att det inte finns svar på alla frågor. Yung (2009) 

menar att tillväxtbolag utan någon längre företagshistoria kan medföra stora adverse selection 

kostnader. Carlsson förklarar att det beror på att projekten är i ett tidigt stadie vilket bidrar till 

en stor risk och en osäkerhetsfaktor. Bengtsson nämner liknande problem då även om Företag 

B har genomfört en due diligence och det har skett en noggrann granskning av 

investeringsobjektet menar Bengtsson att det finns mycket okänt kvar.  

 

Samtliga respondenter tycker att människorna i investeringsobjekten är det svåraste att 

bedöma. Davidsson menar att oftast är det enbart en liten krets som är medvetna om en 

påtänkt försäljning. Säljaren skickar ofta fram den bästa personalen och undanhåller ”the ugly 

thing”. Howson (2003) menar att säljaren av bolaget inte har något att vinna på att ge köparen 

tid att undersöka och ställa frågor om sin verksamhet medan köparen å andra sidan ska samla 

in så mycket information som möjligt. Davidsson förklarar att Företag D ofta skickar iväg 

personerna i företagen på tester för att se om de håller och om personalen ska vara kvar. 

Klonowski (2007) påpekar att vid due diligence kan VC företaget ibland utföra 

personlighetstester. Likt Företag D menar Andersson att Företag A gör en human due 

diligence på presumtiva investeringar. Andersson förklarar att en av de viktigaste punkterna är 

att se på människorna bakom projektet.  

 

Bengtsson förklarar att inom Life Sciences är det många gånger enskilda entreprenörer som 

drivit sin idé under en längre tid. Utifrån det, utvecklas ett grundarsyndrom och ett 

kontrollbehov av entreprenören. Carlsson menar att innovatörerna, ägarna eller uppfinnarna i 

många fall är rädda för att lämna ifrån sig material även om det finns sekretess avtal. Carlsson 

förklarar vidare att ett annat problem som kan uppstå är att innovatörerna ofta är akademiker 

medan Företag C kommer från industrin vilket kan leda till att parterna har svårt att förstå 

varandra. Vi ser likheter med teorin då Frydenberg et al (2010) menar att det är viktigt för VC 

företaget att se på nyckelpersonerna i ett företag vid investering. För att företaget ska kunna 

utvecklas i den takt som önskas bör nyckelpersonerna ha de kvalifikationer och inställningar 

som VC företaget anser vara mest lämpliga. Företag A och Företag D ser mer på 

nyckelpersonernas kvalifikationer medan Företag B och Företag C ser på inställningen hos 

nyckelpersoner. 

 

”Det är bättre att investera i ett dåligt företag men med en bra ledning än tvärtom. Risken är 

mycket större att ett bra företag med dåliga människor går åt pipan.”(A. Andersson, personlig 

intervju 2011-04-05) 
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Citatet stämmer väl överens med teorin. Howson (2006) menar att det är av stor betydelse att 

ha en bra ledning då finansiella köpare hellre backar upp ett företag med en bra ledning på en 

medioker marknad än en dålig ledning på en bra marknad (ibid). Samtliga respondenter har 

diskuterat problematiken om människor men de hade olika infallsvinklar på vad som 

utvärderas hos människorna.  

 

Manigart et al (2000) menar att det är i den egna due diligence som den vikigaste 

informationen hämtas. Samtliga respondenter väljer själva att arbeta mest med den 

kommersiella due diligence vilket bör innebära att det är här den viktigaste informationen 

sammanställs.  

 

6.3 Genomförandet av juridisk och finansiell due diligece 

Bengtsson menar att resultatet utav en due diligence är att nya fynd upptäcks. Howson (2003) 

menar att varje affär är unik och processen bör anpassas därefter. Trots det bör det vid varje 

process ske en finansiell och en juridisk due diligence (ibid). Samtliga respondenter stämmer 

överens med teorin men de tar ofta in externa konsulter för den finansiella och juridiska due 

diligence. Det stöds av Klonowski (2007) som menar att när VC företag genomför due 

diligence fas två tas ofta externa specialister in för att granska de finansiella och juridiska 

delarna. Respondenterna har anställda som har goda egenskaper för denna process men ändå 

läggs den finansiella och juridiska delen ut.  

 

Howson (2003) menar att den finansiella due diligence fokuserar på historiska resultat och att 

förstå varför resultaten ser ut som de gör. Den finansiella due diligence bidrar med att ge 

affären struktur. Den juridiska skall identifiera potentiella ansvarsförbindelser, att andelarna i 

företaget är rena (ibid). Andersson menar att Företag A ofta tar in advokater för att se över 

avtal som investeringsobjektet har och på samma sätt tar de in revisorer för att borra igenom 

de tre senaste årens resultat – och balansräkning. Vid mindre komplicerade redovisningar och 

avtal görs dock granskningen internt.  

 

”vi är ju ekonomer” (A. Andersson, personlig intervju 2011-04-05) 

 

Bengtsson förklarar att Företag B är de som driver och styr due diligence men att stora delar 

av processen läggs ut på externa specialister. Företag B tar in firmor som går igenom 

investeringsobjektets finanser och bokföring samt jurister som undersöker patentens styrka 

och andra legala avtal. Bengtsson förklarar att de anställdas roll är att kunna styra vad som 

behöver undersökas men framförallt att kunna filtrera den information som upptäckts. 

Anställda på Företag C utför due diligence till stor del själva då de är utbildande inom ämnet. 

Carlsson påpekar ändå att det inte förekommit en due diligence där de inte tagit in en extern 

konsult och att det framförallt är vid immateriellrättsvärdering som konsulter tas in. I likhet 

med övriga respondenter förklarar Davidsson att Företag D ser sig som projektledare vid en 

investering genom att styra och förmedla vad som skall tas upp i due diligence samt att 

ständigt ställa frågor som rör investeringen. Davidsson menar att vid större förvärv läggs den 

finansiella och legala due diligence ut på konsulter. Davidsson förklarar att anställdas 

erfarenheter på Företag D tillåter att de kan fokusera på helheten av investeringen. 

 

Likt våra respondenter påpekar Howson (2003) att det inte enbart går att informera revisorer, 

advokater och experter och tro att det är tillräckligt. Due diligence skiljer sig mellan varandra 

och därför är det viktigt att planera och tänka igenom vad som behöver undersökas (ibid). 

Howson (2003) menar att det är viktigt att veta när och från vem hjälp med due diligence 

behövs. Samtliga respondenter tycker att det är de själva som styr och förmedlar om vad som 
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skall göras i due diligence. Det framförallt på den juridiska och finansiella due diligence 

vilket är i likhet med Howson (2003).  

 

Howson (2003) menar att VC företaget bör ta ställning till hur omfattande due diligence ska 

vara. Författaren menar att det inte är att rekommendera att avstå helt från en due diligence, 

men att undersöka varje möjligt område kan leda till att processen blir en kostnad som 

överstiger själva förvärvet i sig. Bengtsson och Andersson menar att det kan uppstå problem 

med patent. Andersson förklarar även att konkurrenter som har bra produkter som de inte 

visste om eller att marknaden är på väg åt något håll som de tidigare inte trott kan vara 

problem. 

 

”Vad jag alltid vet är att det som gör att ett företag är värt någonting om fem till sju år, är 

saker som jag inte har någon aning om idag att de fanns.”(A. Andersson, personlig intervju 

2011-04-05) 

 

Andersson och Davidsson menar att i den finansiella och juridiska kan det dyka upp problem i 

form av gamla avtal vilket exempelvis ger utomstående personer rätt till en del av företaget 

vid ett senare år. I den finansiella due diligence kan eventuella ”lik i garderoben” upptäckas 

och det är ett bra tillfälle att hitta mindre bekymmer som kan leda till att köparen kan 

förhandla ner priset vid en eventuell affär (Howson, 2003). Howson (2003) menar även att 

den juridiska due diligence ska se över juridiska och kontraktuella hinder som kan uppstå i 

affären. För att undvika bekymmer som dessa har Företag A utformat ett dokument som kallas 

för ”reps and warranties” där säljaren får garantera vissa saker. Vid ett investeringsbeslut bör 

inte VC företaget se due diligence och lagliga skydd som substitut till varandra utan de ska 

snarare vara komplement till varandra (Howson, 2003). 
 

Samtliga respondenter medger att de arbetar mycket med att analysera produkten samt 

marknadens potential och tillväxt. Den juridiska och finansiella due diligence genomförs i stor 

grad hos samtliga respondenter av externa byråer vilket är i likhet med Klonowski (2007).  

 

6.4 Erfarenheten och utbildningens påverkan på due diligence 

Klonowski (2007) menar att det är relativt enkelt för anställda som utför analyserna eftersom 

att de har erfarenhet av att göra bra analyser utan att ödsla tid på denna process. Frydenberg et 

al (2010) menar att erfarenhet mäts i vad de anställda tidigare har arbetat med. Samtliga 

respondenter har en hög andel anställda som tidigare arbetat inom bank eller konsult. 

Respondenterna har dessutom en eller flera anställda med yrkeserfarenhet från Life Sciences. 

Andelen anställda specialister inom Life Sciences skiljer sig dock mycket åt mellan 

respondenterna. Det finns en tydlig likhet vilket är att investeringsfokus speglar 

personalsammansättningen.  

 

Respondenterna lyfter två olika problem med människor i ett investeringsobjekt. Företag A 

och Företag D är mer bekymrade över ledningen medan Företag B och Företag C är oroande 

över rätten att få arbeta fritt och få tillgång till material. Frydenberg et al (2010) menar att VC 

företag är mindre oroade över den befintliga ledningen när det handlar om investeringar som 

de har personlig erfarenhet av. Problemen kan bero på att Företag B och Företag C har en 

heterogen sammansättning av anställda till skillnad från Företag A och Företag D som har en 

homogen sammansättning.  

 

”Det är personalens nivå och kompetens som är det viktigaste men också det svåraste att 

bedöma” (D. Davidsson, telefonintervju, 2011-04-13) 
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Det Företag B och Företag C lyfter som problem med människor talar emot vad Casson och 

Nisar (2007) visar. Författarna menar att de VC företag som valt att specialisera sig mot vissa 

branscher och faser gör det för att undvika asymmetrisk information. 

 

Respondenterna medger att en industrirelaterad erfarenhet är viktigt att ha på företaget för att 

kunna förstå sig på branschen. Det går i linje med vad Gimmon (2008) visar att 

industrirelaterad erfarenhet har ett starkt samband med ett VC företags prestationer. Samtliga 

respondenter går igenom marknad, produkt och tekniska egenskaper etc. vilket bör kräva 

erfarenhet från branschen. Howson (2003) menar att det genomgående för den kommersiella 

due diligence är att bedömningen av de olika delarna tillsammans ska ge ett värde om vad 

investeringen kan tänkas vara värd i framtiden. 

 

”För att täcka den här bredden som finns inom Life Sciences är det viktigt att vi har de 

bakgrunderna, för att kunna belysa de olika riskfaktorerna som är väldigt olika i sin karaktär 

och för att kunna hantera dem, så krävs den här mixen.”(B. Bengtsson, personlig intervju, 

2011-04-07) 

Aktan et al (2009) menar att om anställda har flera års erfarenhet från samma bransch kan 

risken i ett projekt identifieras bättre. Erfarenhet har en betydande inverkan på investerings 

bedömningen (ibid). Respondenterna innehar anställda som till stor andel har en ekonom 

examen och som tidigare arbetat med ekonomi. På liknande sätt har våra respondenter en 

mindre andel anställda som har utbildning inom Life Sciences och har tidigare arbetat och 

forskat inom Life Sciences. Därmed bör respondenterna identifiera risker bättre med mixen av 

erfarenheter.  

 

Casson och Martin (2007) visar i likhet med Aktan et al (2009) att anställda på VC företag 

som har erfarenhet från en viss bransch har ett signifikant samband med att göra lyckade 

investeringar. Företag B menar att det är ett medvetet val att ha den sammansättning av 

anställda då Life Sciences är en bransch där industrirelaterad erfarenhet är viktigare än i andra 

branscher. Bengtsson förklarar att Företag B anser att anställda bör inneha en industrirelaterad 

bakgrund genom att tidigare arbetat inom de industrier som företaget investerar i. Företag B 

får medhåll av Företag C som menar att anställda ska inneha erfarenhet från Life Sciences. 

Carlsson förklarar att anställda ska ha varit med och bedömt mycket olika projekt. 

 

”Det krävs en hög utbildningsnivå men framförallt en senioritet för att kunna bedöma den här 

typen av projekt och investeringsmöjligheter.”(C. Carlsson, telefonintervju, 2011-04-12) 

 

Tillskillnad från ovanstående menar Företag A och Företag D att de prioriterar en homogen 

sammansättning av anställda. De har valt att ha ett fåtal specialister och istället fokuserat på 

att ha anställda med en ekonomi bakgrund på företaget. Andersson motiverar deras 

kombination av anställda med att Företag A arbetar med en ekonomisk miljö omkring sig i 

koncernen och att företaget fokuserar mycket på att driva företag. Andersson menar att det 

handlar mycket om att göra due diligence, att göra riktiga analyser. Andersson förklarar att de 

valt anställda med en bankbakgrund med inställningen om ordning och reda. 

 

”VC är ju väldigt mycket ekonomi. Mycket number crunching” (A. Andersson, personlig 

intervju 2011-04-05) 

 

Howson (2006) menar att den kommersiella due diligence ska ge köparen ett värde om vad 

investeringen kan vara värd i framtiden. Herd och Perry (2004) menar att om företag lyckas 

att dra till sig expertkunskap som kan förstå sig på affärsnyttan och tillväxtpotentialen i en 
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verksamhet ökar värderingen och bedömning av intäkt - och kostnadssynergier. Huvudparten 

av respondenternas anställda har en ekonomi examen. Andersson poängterar att eftersom VC 

marknaden består utav mycket ekonomi behövs en sådan utbildning. Andersson förklarar 

dock att specialisten på Life Sciences har en viktig funktion för företaget. Specialisten är den 

första som undersöker ett projekt och kan komma med goda synpunkter om en produkts 

styrka på marknaden samt veta vad liknande företag gör. Davidsson och Honig (2003) visar 

att utbildning har en positiv effekt att finna gynnsamma investeringar. Eftersom att Företag B 

har störst andel anställda med en Life Sciences bakgrund bör de gynnas mest.   

 

Bengtsson menar att Life Sciences är en bransch där utbildningen och den industriella 

erfarenheten är av större vikt än i andra branscher. Det Bengtsson förklarar stämmer överens 

med vad Nutek (2006) samt Swedenbio (2010) visar att inom Life Sciences har anställda en 

högre utbildningsnivå. Frydenberg et al (2010) menar att kvalitén av ett investeringsbeslut kan 

förklaras av att inneha en funktion av nödvändig kunskap, analysförmåga och att kunna hitta 

synergier mellan investeraren och objektet. Relevant kunskap förklaras av teknik, processer 

och rådande marknads situation som berör den potentiella investeringen. De personer som 

utvärderar investeringar har ideligen erfarenhet inom området (ibid). Det Frydenberg et al 

(2010) förklarar går i linje med samtliga respondenter då de anställda på VC företagen har 

god erfarenhet och meriterande utbildningar. Däremot ser sammansättningar olika ut vilket 

borde ha olika påverkan. Respondenternas anställda innehar varierande andel av utbildning 

och erfarenhet. Utbildning och erfarenhet hos de anställda i ett företag saknar fysisk form men 

det kan ändå tillföra ett värde för ett företag (Edvinsson & Malone, 1998). Det är svårt att 

urskilja hur mycket värde utbildning och erfarenhet skapar till företagen men de bör kunna 

tillföra mest värde i den kommersiella due diligence då denna till stor grad utförs internt.  

 

Davidsson däremot menar att Företag D plockar in personer mellan 25 – 28 år som får gå in i 

en analytikerroll och växa och få mer ansvar och erfarenhet. Davidsson belyser vikten av att 

ha en bakgrund från bank och konsult. Alvesson (2004) menar att det är viktigt för ett företag 

att rekrytera och behålla anställda som har de bästa kvalifikationerna. 

 

”Det är nödvändigt att ha denna kompetens” (C. Carlsson, telefonintervju, 2011-04-12) 

 

6.5 Nätverkets påverkan på due diligence  

Frydenberg et al (2010) menar att om anställda har ett stort nätverk kan de smidigt få tag på 

personer med specifik kunskap inom ett område. I Företag A är det koncernen som har ett 

stort kontaktnät. Enligt Andersson är det inte de anställda som individer som besitter 

kontakterna utan framförallt koncernen. Vidare menar Andersson att genom det nätverk 

koncernen tillhandahåller kan Företag A träffa vem som helt. Bengtsson menar att det är de 

anställda på Företag B som tar med sig kontakterna till arbetet men att koncernen och Företag 

B kan vara viktiga dörröppnare. Bengtsson förklarar att det är de anställda på Företag B som 

upparbetar, upprätthåller och skaffar nya kontakter. Alvesson (2004) menar att anställda som 

har speciella kunskaper inom vissa områden tar med sig nätverk till arbetet. Genom deras 

färdigheter kan de skapa och bibehålla relationer, nätverk, lojala kontakter genom sina 

tidigare, nuvarande eller påtänkta klienter (Ibid). Det stämmer väl överens med Företag B vars 

anställda har specialiserade kunskaper inom företaget. Det stöds av Bartkus och Hassan 

(2009) som menar att VC företag som specialiserar sig mot en viss bransch är mer benägna att 

knyta kontakter. 
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”Det är jag som har dem med mig till jobbet och så upparbetar man dem, viktigt att 

upprätthålla dem men sen skaffar man också nya” (B. Bengtsson, personlig intervju, 2011-04-

07)   

 

Carlsson och Davidsson menar att det är företaget som besitter kontakterna men att det är de 

anställda på företaget som förmedlar dessa. Företag C har ett stort kontaktnät men anställda 

kan genom sina kontakter hitta nya externa personer. Socialt kapital handlar om att individer 

har resurser i form av sociala nätverk som de kan använda vid behov (Starrin & Rønning, 

2011). Samtliga respondenter medger att när de saknar kompetens tar företagen in externa 

konsulter eller rådfrågar investeringskommittén samt advisory boards. Därmed är kontakter 

viktigt för företaget men att det i många fall inte är individen som innehar dessa utan företaget 

som helhet. Adler och Kwon (2009) menar att socialt kapital har samma förmåga som andra 

former av kapital att det genererar avkastning och förmåner för aktörer. 

 

6.6 Syndikering – att samarbeta eller ej 

Isaksson (1999
2
) menar att syndikering sker när två eller flera VC företag går ihop och 

investerar i samma portföljföretag. Syndikeringen leder till att VC företagen sprider sina 

risker och samordnar kompetens (ibid). Det kan jämföras med Företag A som samarbetar 

mycket med andra riskkapitalföretag. Anledningen är att dela risken. Vidare menar Andersson 

att med alla kontakter de har i jobbet finns där en kommersiell baktanke från båda håll men att 

affärer görs helst med folk man tycker om. Andersson stöds av Casson och Nisar (2007) som 

menar att det finns ett starkt samband mellan att tidigare arbetat inom VC branschen och 

kontaktnät. Likt Företag A har Företag B en liknande syn på saminvesteringar med att det är 

bra att dela risken och samla styrka. Bengtsson förklarar saminvesteringar genom att de 

breddar basen och företaget samlar och ökar kompetensen hos personalen. 

 

Isaksson (1999
2
) menar att syndikering är något som VC företag strävar efter att göra i så 

många investeringar som möjligt. Medan ovanstående respondenter delar synen går Företag C 

och Företag D ifrån Isaksson (1999
2
). Trots att de har likheten av att vilja vara själva i sina 

investeringar skiljer de sig åt. Carlsson menar att Företag C vill vara med och starta bolaget. 

Deras investeringar sker i ett så tidigt skede att de vill ta ett grepp om projektet och föra det 

affärsmässigt och finansiellt framåt. Carlsson menar att de anställda kompletterar varandra 

genom deras olika erfarenheter och egenskaper. Företag D:s argument för att investera själva 

är att slippa bekymmer rörande ägandefrågor och att det blir väldigt tydligt vem som har 

skapat mervärde i projektet. Davidsson menar att när de investerar själva kan de genomföra 

förändringar utifrån deras syn och de får möjlighet till att kunna fokusera på 

verksamhetsfrågor och inte ägandefrågor. Davidsson menar att eftersom att anställda tidigare 

varit läkare samt att Företag D arbetar nära företagen tillåts de till att kunna göra förändringar 

och att fokusera. 

 

”… men mycket handlar om att när vi går till våra investerare måste vi visa vem som gjort 

värdeskapande”(D. Davidsson, telefonintervju, 2011-04-13) 

 

Enligt Isaksson (1999
2
) vill VC företag syndikera oftast möjligast. Respondenterna bekräftar 

att så inte är fallet men det kan samtidigt förklaras av deras investeringsfokus.  



47 

 

7. Slutsats  

Först vill vi börja med att återkoppla till vår problemformulering och syftet med vår studie: 

Syftet med studien är att beskriva hur svenska VC företag inom Life Sciences genomför due 

diligence. Studien ska också förklara hur de anställda genom deras utbildning, erfarenhet och 

nätverk kan påverka denna process. Med tanke på att anställda inom Life Sciences är 

välutbildade samt att det är en högrisk bransch vill vi öka förståelsen hur VC företagen 

genomför due diligence inom Life Sciences. Det genom att se på hur de anställda på VC 

företagen påverkar due diligence genom egenskaperna utbildning, erfarenhet och nätverk. 

Det sammanstrålar vi i; Hur påverkas due diligence av anställdas egenskaper i svenska 

Venture Capital företag inom Life Sciences?  

7.1 Slutsats  

Vi gick in i studien med en tanke att om VC företagens anställda skulle genomföra finansiell 

och juridisk due diligence om de hade behörig utbildning och erfarenhet inom området, dvs 

den skulle genomföras internt. Så var inte fallet utan den lades ut till externa parter. Istället 

fann vi att företagens anställda lägger störst fokus på den kommersiella due diligence. Därav 

har vi inga resultat som skiljer sig från tidigare teorier angående utförandet av due diligence 

internt och externt. Vi har även fått bekräftat att VC företagen arbetar mycket likt vad tidigare 

teorier visar om vad som undersöks vid en due diligence. Företagen har anställda med olika 

bakgrund, men utifrån våra resultat kan vi tydligt se att vid samtliga VC företag läggs den 

största vikten från de anställda vid den kommersiella due diligence. Respondenterna menar 

mer att de ska se över och filtrera informationen som tagits fram vid finansiell och juridisk 

due diligence. På det sättet kan anställda påverka juridisk och finansiell due diligence.   

 

Vi hade inte förutsett att samtliga respondenter genomför due diligence på ett näst intill 

identiskt tillvägagångssätt. Det även om företagen har olika personalsammansättningar samt 

att de investerar i olika faser och i olika många branscher. Det innebär att sammansättningen 

av anställda inte har någon påverkan på vilka delar som genomförs i due diligence. 

  

Likt Frydenberg et al (2010) kan vi påvisa att utbildning och erfarenhet är två egenskaper som 

har en påverkan på due diligence. Däremot är nätverk hos de anställda inte en avgörande 

faktor men i vissa fall en bra egenskap att inneha. Det är dock svårt att sätta fingret på hur 

anställda kan påverka due diligence genom deras personliga nätverk.  

 

Anställda med en bakgrund inom Life Sciences kan påverka due diligence mer än andra 

anställda. Det baseras på att respondenterna har uttryckt behovet av att ha anställda som 

känner till marknaden och det vetenskapliga i investeringen. Det stöds också av att samtliga 

respondenter anser att det är viktigt att ha anställda med industrirelaterad erfarenhet. Det 

framgår tydligt att anställda med erfarenhet från att ha varit aktiva i Life Sciences har 

kunskaperna för att förstå sig på branschen. Det intressanta är trots att företagen har olika 

meningsskiljaktigheter angående vilken sammansättning av anställda som VC företagen bör 

ha går det att urskilja att anställda med Life Sciences bakgrund har mer inflytande vid en 

investering än de som saknar sådan bakgrund.  

 

Vi har identifierat fyra argument för vilken sammansättning VC företag som investerar i Life 

Science bör ha. Samtliga respondenter har en stor del anställda med en ekonomi bakgrund. 

Det indikerar att en ekonomi utbildning och att tidigare erfarenhet från ekonomi är viktigt för 

VC företagen. Det kan förklaras av att due diligence handlar om värdering. En ekonomisk 
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värdering som är viktig för VC företag då en del utav deras affärsidé utgörs av att göra 

avyttringar värda mer än vad de investerat. Utifrån det synsättet har anställda med ekonomi 

bakgrund en påverkan på due diligence likt anställda med Life Sciences bakgrund.  

 

För att kunna göra en due diligence på en presumtiv investering inom Life Sciences kan vi 

utifrån ovan visa att ett VC företag ska inneha anställda dels med en ekonomi bakgrund men 

också från Life Sciences. Det är tydligt att anställda på VC företagen har en påverkan på due 

diligence. Hur mycket de anställda påverkar är däremot svårt att urskilja.  

 

7.2 Tankar och reflektioner  

Något vi reflekterat över är hur tillmötesgående personerna vi intervjuat varit och gett oss tid 

till att få undersöka branschen de jobbar i. En bransch som vi tänkte bestod av hård 

konkurrens och många vassa armbågar, har istället för oss visat sig vara en mer öppen bransch 

där samarbete är mycket förekommande.   

 

Vi trodde oss kunna finna tydligare skillnader mellan våra respondenter i utförandet av due 

diligence eftersom att de investerar i olika faser och har olika investeringsfokus. Dessutom 

skiljer de olika VC företagens anställda sig åt i fråga om utbildning, erfarenhet och nätverk, 

ändå genomförs due diligence i stort sett på samma vis. En förklaring till det kan vara att de 

flesta inom VC Life Sciences har en bakgrund inom ekonomi och due diligence är mycket 

ekonomi.  

 

7.3 Implikationer 

Vårt bidrag till VC företagen som agerar eller vill agera inom Life Sciences är för att kunna 

genomföra en due diligence är det viktigt att ha en kombination av anställda både från Life 

Sciences samt ekonomi. Det för att kunna syna alla tänkbara hinder som kan uppstå 

vetenskapligt och ekonomiskt. 

7.4 Förslag till vidare forskning  

I vår forskning har vi inte haft ett särskilt riktat fokus på de anställda i investeringsobjektet 

men vi har genom vår empiri identifierat att det är av stor betydelse för VC företagen att 

bedöma människorna. Vi har fått intressanta infallsvinklar om människor i due diligence och 

anser att det hade varit intressant att vidareutveckla forskningen inom det området. Ett annat 

förslag för vidare forskning är att göra en kvantitativ studie med liknande variabler som vi 

använt men att vidga bredden och ta med samtliga VC företag i Sverige. Det för att kunna 

förklara vilken grad av påverkan varje enskild variabel har och hur de samspelar med 

varandra.  



49 

 

8. Referenslista 

 

Artiklar: 
 

Aktan.B., Chaudhary. S., Masood. O. (2009)  The investment decision-making process from a 

risk manager’s perspective: a survey. Qualitative Research in Financial Markets Vol. 1 No. 

2, pp. 106-120 q Emerald Group Publishing Limited 1755-4179 

 

Baron. A. (2011). Measuring human capital. Stategic HR review Vol. 10 No. 2. pp. 30-35. 

Emerald Group Publishing Limited 1475-4398 

 

Bartkus J. R., Hassan M. K. (2009). Specialization versus diversification in venture capital 

investing. Journal of Financial Regulation and Compliance Vol. 17 No. 2. pp. 134-145 @ 

Emerald Group Publishing Limited 1358-1988 

 

Casson. D. P., Martin. R. (2007). The role of partners in investor firms. Management 

Decision Vol. 45 No. 5, pp. 910-922 

 

Casson. D. P., Nisar. T. M. (2007). Entrepreneurship and organizational design: investor 

specialization. Management Decision Vol. 45 No. 5. pp. 883-896 @ Emerald Group 

Publishing Limited 0025-1747 

 

Davidsson. P., Honig. B. (2003). The role of social and human capital among nascent 

entrepreneurs. Journal of Business Venturing vol. 18. pp. 301-331.  

 

Frydenberg. S. Jakobsen. E. Jessen. A. S. Olsson. N. (2010) In search of project substance: 

how do private investors evaluate projects?. International Journal of Managing Projects in 

Business Vol. 3 No. 2, pp. 257-274 q Emerald Group Publishing Limited 1753-8378 

 

Gimmon.  E. (2008) Entrepreneurial team-starts and teamwork: taking the investors’ 

perspective. Team Performance Management Vol. 14 No. 7/8, pp. 327-339 q Emerald Group 

Publishing Limited 1352-7592 

 

Green. J. (2004). Venture capital at a new crossroads: Lessons from the Bubble.  

Journal of Management Development Vol. 23 No. 10, 2004 pp. 972-976. Emerald Group 

Publishing Limited 0262-1711 

 

Herd, J. T., Perry J. S. (2004)  Mergers and acquisitions: Reducing M&A risk through 

improved due diligence. VOL. 32 NO. 2, pp.12-19. Emerald Group Publishing Limited, ISSN 

1087-8572 

Jacobsen. K., Hofman-Bang. P., Nordby Jr., R. (2005). The IC Rating model by Intellectual 

Capital Sweden. Journal of Intellectual Capital. Vol. 6 No. 4, pp. 570-587.  Emerald Group 

Publishing Limited 1469-1930 

 

Klonowski, D. (2007) The venture capital investment process in emerging markets Evidence 

from Central and Eastern Europe. International Journal of Emerging Markets. Vol 2. No. 4, 

pg 361 - 382 

 



50 

 

 

Manigart, S., De Waele, K.,  Wright, M., Robbie, K, Desbrières, P., Sapienza, H., Beekman, 

A. (2000) Venture capitalists, investment appraisal and accounting information: a 

comparative study of the USA, UK, France, Belgium and Holland. European Financial 

Management, Vol. 6. No. 3,  pg. 389 - 403   

 

Morrison, N.J., Kinley, G., Ficery, K.L. (2008) Merger deal breakers: when operational due 

diligence exposes risk. The journal of Business strategy. Boston: Vol. 29, Iss. 3; pg 23 – 28 

 

Tyková. T (2000). What do economists tell us about venture capital contracts?. Journal of 

Economic Surveys. Oxford vol 21, Iss 1:pg. 65 

 

Yung, C. (2009) Entrepreneurial Financing and Costly Due Diligence. The Financial Review 

Tallahassee:  Vol. 44, Iss. 1; pg. 137 - 149 

 

Böcker: 
Alvarsson. M. (2004). Kunskapsarbete och kunskapsföretag. (1:a uppl.).  Liber AB  

 

Andersen. H. (1994). Vetenskapsteori och metodlära. (3:e uppl.). Studentlitteratur  

 

Bern, L. (2002). Humankapitalisten – den nya ekonomins professionella aktör (2:a uppl.). 

Scandbook: Falun 

 

Carlsson. B. (1991). Kvalitativa forskningsmetoder. (1:a uppl.). Almqvist & Wiksell  

 

Edvinsson. L., Malone. M (1998). Det intellektuella kapitalet. (1:a uppl.). Liber AB: Malmö 
 

Gompers. P. A., Lerner. J. (2004). The Venture Capital Cycle. (2:a uppl.). MIT press,  

Massachusettes 

Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori. 

Studentlitteratur: Lund 

 

Rothstein, B. (2002). Socialt kapital – ett genombrott för en ny samhällsvetenskaplig teori. 

s.309-315 ISSN: 0284-4788  

 

Howson, P.  (2006). Commercial due diligence. Gower Publishing Limited: England  

 

Jacobsen, D. I. (2002). Vad, hur och varför? Malmö: Holmbergs 

Starrin, B., Rønning, R. (2011). Socialt kapital – i ett välfärdsperspektiv. Liber; Malmö 

 

E-Böcker:  

Howson, P. (2003) Due Diligence : The Critical Stage in Acquisitions and Mergers: Gower 

Publishing Limited. ISSN: 97880566089787 

 

Working paper:  

Adler. P ., Kwon. S. (2009). Social Capital: The Good, the Bad, and the Ugly. USC Marshall 

School of Business Marshall. Research Paper Series Working Paper MKT 03-09 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-036X.00130/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-036X.00130/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-036X.00130/abstract


51 

 

 

Isaksson, A. (2010). Staten som venture-capitalist: En sammanställning av internationell 

empirisk forskning. In: Tillväxtanalys, Staten och riskkapitalet - Delrapport 1: 

Metodbeskrivning och kunskapsöversikt, Rapport 2010:01. Östersund: Tillväxtanalys, pp 33-

84. 

 

Isaksson, A. (2000). Venture capital – Begrepp och definitioner. I: Svenska 

Riskkapitalföreningens medlemsmatrikel 1999/2000. Stockholm: SVCA. 

 

Isaksson, A. (1999
1
). Effekter av venture capital i Sverige. NUTEK B 1999:3. 

 

Isaksson, A. (1999
2
). Ett PM om venture capital i Sverige och USA, Handelhögskolan vid 

Umeå universitet 

 
Isaksson, A. (1997). Exitstrategier - Motiv och konsekvenser, I: Nutek, Marknadsplatser för handel 
med aktier i små företag – en delrapport. Stockholm: Nutek. 

Nutek. (2006). Läkemedel, bioteknik och medicinsk teknik i Sverige. Nutek. R. 2006:27 

ISSN 1102-2574. Stockholm: 2006 

 

SVCA, 2010, Riskkapitalåret 2010 Med analys och statistik om riskkapitalbolagens 

aktiviteter. Stockholm: SVCA 

 

Internetkällor: 

http://www.svca.se/Om-riskkapital/Riskkapital-i-siffror/  hämtad: 2011-02-08 Kl 12.00 

http://www.svca.se/PageFiles/807/Q3-rapportslutversion.pdf     Hämtad 2011-02-09 Kl 16.00 

http://www.metro.se/2011/01/25/68681/nu-letar-jattarna-efter-smaforetag/ Hämtad 2011-02-

09 kl 13.00 

http://www.swedenbio.se/en/Press/SwedenBIO- 

PressRoom/Documents/Document/?item_id=8897 hämtad 2011-05-20 kl 14.08   

http://svca.se/MemberSearch?type=Active hämtad 2011-05-20 kl 13.33 

http://www.svca.se/Om-riskkapital/Riskkapital-i-siffror/
http://www.svca.se/PageFiles/807/Q3-rapportslutversion.pdf%20%20%20%20Hämtad%20%209/2-11
http://www.metro.se/2011/01/25/68681/nu-letar-jattarna-efter-smaforetag/
http://www.swedenbio.se/en/Press/SwedenBIO-%20PressRoom/Documents/Document/?item_id=8897
http://www.swedenbio.se/en/Press/SwedenBIO-%20PressRoom/Documents/Document/?item_id=8897
http://svca.se/MemberSearch?type=Active


52 

 

9. Appendix 

9.1 Intervjuguide 

Företag:  

Allmän fakta  

Namn:  

1) Etablerings år:  

2) Investeringsfaser: 

3) Antal anställda: 

4) Medelålder på företaget: 

Egenskaper hos anställda 

  

5) - Vad har era anställda för utbildningsnivå? 

6) - Varför har de anställda denna utbildning? 

 

7) - Har de anställda liknande bakgrund eller skiljer det sig åt?  

8) - Är det ett medvetet val av er som Företag Att ha anställda med denna bakgrund? Kan du 

utveckla det?  

 

9) - Hur påverkar anställda företagets kontaktnät?  

 

Due diligence 

 

10) - Beskriv hur er investeringsprocess ser ut?  

11) - Hur bedömer ni värdet på ett potentiellt investeringsobjekt? 

12) - Vad är det ni gör i er due diligence?  

13) - Vem är det som bedömer? (internt/ externt, hierarki)  

14) - Vilka problem kan tänkas uppstå vid due diligence? (asymmetriskt info)  

15) - Hur/varför uppstår samarbeten mellan er och andra företag? 
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9.2 Modell- och tabellförteckning 

Modell  3.1 - Riskkapital branschen  s.8  

Tabell  3.2 - Översikt Life Sciences investeringar  s.10  

Modell  3.3 - Investeringsprocess  s.15  

Modell  3.4 - Egen modell  s.19  

Tabell  4.1 - Översikt urval  s.23  

Modell  4.2 - Analys kvalitativa data som en spiral  s.27  

Tabell  4.3 - Övergripande empiri  s.39  

Tabell  4.4 - Övergripande empiri  s.39  

Tabell  4.5 - Övergripande empiri  s.39 

 


