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PONTUS BRAUNERHJELM

Replik till Karaömerlioglu och Jacobsson:
Starka slutsatser om venture kapital
saknar grund
Karaömerlioglu och Jacobsson riktar i sin
artikel (detta nummer) kritik mot
Bergman m fl [1999] och Braunerhjelm
[1999] för deras beskrivning och analys
av den svenska venture kapital-markna-
den. Framför allt vill de leda i bevis att
omfattningen på den svenska venture ka-
pital-marknaden är betydligt större än vad
som enligt författarna har hävdats i dessa
tidigare bidrag. Genom att jämföra mark-
naden i USA med en på egen hand insam-
lad databas avseende den svenska venture
kapital-marknaden, visar författarna att
storleken på den svenska marknaden har
ökat markant under perioden 1973–1998
och nu är bland de största i Europa.1

Vidare hävdas att Bergman m fl [1999]
och Braunerhjelm [1999] ger en felaktig
bild när de påstår att svenska venture ka-
pital-aktörer framför allt är aktiva i före-
tagens senare investeringsfaser, d v s en-
ligt Karaömerlioglu och Jacobsson sker
investeringarna till stor del i sådd- och
startup-faserna. Slutligen lanseras kon-
klusionen att den centrala frågan när det
gäller venture kapital inte har att göra
med storleken på marknaden, utan kom-
petensen hos aktörerna som är verksam-
ma på denna marknad.

Det är viktigt att en nyanserad bild av
den svenska venture kapital-marknaden
kommer fram. Det är en marknad som ka-
raktäriseras av snabba och stora föränd-
ringar. Karaömerlioglus och Jacobssons
artikel förefaller dock vara baserad på
missförstånd och diverse felaktigheter.
Därför bidrar den inte heller till en ökad

förståelse eller belysning av den svenska
venture kapital-marknaden. Data är inte
jämförbara över tiden eller mellan länder,
metodproblemen är betydande och det är
svårt att se hur de ekonomisk-politiska
slutsatserna kan implementeras. Jag kom-
mer i det följande i tur och ordning att pe-
ka på några problem som vidhäftar arti-
keln i dessa avseenden.

Data 
Den svenska databasen redovisas inte i
Karaömerlioglus och Jacobssons artikel
utan istället hänvisas till en tidigare artikel
(Karaömerlioglu & Jacobsson [1999]).
Inte heller här redovisas företagen, där-
emot hävdas att enbart ”riktiga” venture
kapital-företag ingår i databasen som är
mer jämförbara med amerikanska urval-
skriterier. Detta hindrar dock inte att t ex
Atle och Bure är inkluderade liksom 16
statliga aktörer. Att statliga aktörer eller
pensionsstiftelser förser venture kapital-
företag med kapital är något hela annat än
att de själva verkar som ett slags statliga
”venture kapital-företag”. Det är oklart hur
de har definierats och vilken roll dessa
statliga aktörer har. Det vore också klargö-
rande om kapitalets fördelning på olika ty-
per av företag och andra aktörer redovisa-
des. 

En allvarligare invändning är de olika
ansatser som ligger till grund för datain-

1 För läsaren är det dock oklart om det är en
egen databas eller en modifierad version av de
databaser som Isaksson samlat ihop och ana-
lyserat under de senaste åren (Isaksson
[1999]). 
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samlingen. Visserligen anges ingen källa
för USA, men jag förmodar att siffrorna
är hämtade från National Venture Capital
Association (NVCA) eller National
Science Foundation (NSF), medan sven-
ska data baseras på uppgifter direkt från
företagen. Vad säger då en jämförelse
mellan Sverige och USA som baseras på
så vitt skilda insamlingsansatser? Vi vet
ingenting om urvalskriterier, frågeställ-
ningar, bortfallsfrekvenser, etc. I bästa
fall får vi en övergripande bild av venture
kapital-marknaden i Sverige och USA, i
värsta fall är det två databaserna mycket
olika och kan inte användas som underlag
för en jämförelse. För att kunna uttala sig
om skillnader och likheter mellan Sverige
och USA på ett sätt som är överlägset de
jämförelser som baseras på andra data
(t ex från European Venture Capital As-
sociation (EVCA)), är ett minimikrav att
samma metod appliceras i respektive land
när det gäller datainsamlingen. Så är icke
fallet i föreliggande studie. 

Övergripande är det därför oklart för lä-
saren i vilken mån Karaömerlioglus och
Jacobssons databas är att föredra framför
t ex (EVCA), som avfärdas av författarna.
EVCAs data, liksom den amerikanska
motsvarigheten (NVCA), används av bl a
OECD, EU , samt NSF i USA, för att näm-
na några nyttjare. Även om jämförbarhet
eftersträvas av EVCA, är internationella
jämförelser alltid förenat med svårigheter
vad avser definitioner  och urvalskriterier.
Detta är ett väl känt problem. 

Dessutom introduceras en tredje data-
bas som innehåller svenska företag som
erhållit finansiering från venture kapital-
företag. Dessa företag härrör ur en större
databas omfattandes ett urval av 1 000
teknikbaserade företag, där information
finns angående finansieringskällor för ca
330 företag. Av dessa har omkring en
fjärdedel erhållit finansiering från venture
kapital-företag, d v s ca 80 företag. Ur
denna observation drar författarna slutsat-
sen att ”Återigen är bilden annorlunda än
den gängse”. Denna slutsats är obegriplig

för mig med tanke på det påtagliga selek-
tionsproblem som vidhäftar en sådan ob-
servation.

Till detta kommer en rad andra datare-
laterade problem. Exempelvis visar Kara-
ömerlioglu och Jacobsson att antalet ven-
ture kapital-företag i Sverige har ökat
starkt under perioden 1973 och 1998 (de-
ras Figur 1). Men återigen är definitioner
och urvalskriterier höljt i dunkel, olika
databaser har använts och jämförelsebar-
heten över tiden är omöjlig att säga något
om. På motsvarande sätt präglas deras
Tabell 1 av diverse svagheter. Således an-
vänder sig Karaömerlioglu och Jacobsson
av det kapital företagen har till sitt förfo-
gande (ackumulerat kapital), men som
ännu inte investerats, som ett mått på ven-
ture kapital-marknadens storlek i Sverige.
Även om ackumulerat kapital ger en indi-
kation på venture kapital-marknadens ut-
veckling är det investerat kapital – inte
ackumulerat – som är den strategiskt in-
tressanta variabeln. 

Som visas i t ex Perssons och Rodes
[2000] arbete var ca hälften av det acku-
mulerade kapital hos venture kapital-före-
tagen var investerat i december 1999.
Detta är visserligen en ökning jämfört
med 1998 då den investerade andelen
uppgick till ca en tredjedel av ackumule-
rat kapital (Braunerhjelm [1999]), men
visar likväl riskerna med att koncentrera
intresset på ackumulerat kapital. Kara-
ömerlioglu och Jacobsson hävdar att
Braunerhjelm m fl inte fångar dynamiken
genom att titta på det investerade kapita-
let och inte det ackumulerade. Ett ganska
häpnadsväckande påstående, att samla i
ladorna skulle följaktligen vara en bättre
indikation på dynamiken än de faktiska
investeringarna! 

Metod
Låt oss börja med definitionen av venture
kapital. I såväl Europa som Sverige defi-
nieras venture kapital annorlunda än i
USA. I USA undantas vanligen investe-
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ringar i de senare faserna i företagen,
främst s k ”management buy-outs” och
”management buy-ins” (Black & Gilson
[1998], European Economy [1999]). I
jämförelser mellan Sverige och USA
bortser man i regel från detta. Trots detta
– d v s att siffrorna för USA underskattas
medan Europas/Sveriges siffror överskat-
tas – visar samtliga jämförelser på en mer
utvecklad och dynamisk venture kapital-
marknad i USA.2

Det som framför allt är vilseledande
för läsaren är att Karaömerlioglu och Ja-
cobsson genomgående använder sig av
ackumulerat kapital. Eftersom venture
kapital-företag definieras av att de inves-
terar i tidiga faser i onoterade företag, där
såväl finansiellt kapital som kompetens
tillförs, utgör faktiska investeringar för-
delade på olika faser ett betydligt bättre
mått. I Karaömerlioglus och Jacobssons
studier är de faktiska investeringarna
dock okända för läsaren. Därför är det
omöjligt att fastslå att det verkligen är

venture kapital-marknadens storlek som
fångas upp. Snarare förefaller det handla
om en sammanblandning av begreppen
riskkapital- och venture kapital-marknad.
Att riskkapitalmarknaden har vuxit påtag-
ligt under de senaste åren har ingen be-
stridit.3 Det är i de allra tidigaste faserna
som ett venture kapital-företag är bättre
skickat än traditionella kreditinstitut att
bedöma risker, hantera asymmetrisk in-
formation och moral hazard-problem, etc.
Därför lämpar sig inte kvantitativa jämfö-
relser av ackumulerat kapital av det slag
som Karaömerlioglu och Jacobsson ägnar
sig åt, till att analysera hur väl venture ka-
pital-marknaden fungerar, eller dess ut-
bredning.   
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2 Detta står inte i motsats till att skillnaden i
kvantitativa termer, t ex mängden riskkapital
per capita, kan vara betydligt mindre.
3 Mina synpunkter rörande storleken på den
svenska riskkapitalmarknaden framkommer
tydligt i Perssons och Rodes [2000] uppsats.
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Figur 1 Investeringar i tidiga faser (sådd och start-up) i EU och USA, 1995–1998.

Källa: EVCA 1999.
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Karaömerlioglu och Jacobsson visar i
Tabell 2 hur det ackumulerade kapitalet
är tänkt att investeras av venture kapital-
företagen. Man konstaterar att andelen
kapital som planeras att investeras i tidiga
faser uppgår till ca 22 procent, en onekli-
gen imponerande andel. Den motsvarar
dessutom exakt den andel som redovisas i
Isakssons [1999] studie.4 I nästa steg jäm-
för Karaömerlioglu och Jacobsson den
andelen med motsvarande andel som re-
dovisats av EVCA, där den senare enligt
författarna är orimligt låg. Problemet är
bara att den senare siffran mäter faktiskt
investerat kapital, inte planerade investe-
ringar. Notera att Persson och Rode
[2000], refererandes till Isakssons materi-
al, konstaterar att 1997 kunde endast 1,3
procent av det investerade kapitalet hän-
föras till de tidigaste faserna.

Svenska venture kapital-företags inves-
teringar i de tidigaste faserna har sanno-
likt ökat under de senaste åren, det skulle
dock förvåna om andelen överstiger
5 procent. Som visas i Figur 1 är den an-
del som 1998 faktiskt investeras i de tidi-
gare faserna mycket låg i Sverige enligt
EVCA. Likaså är Europa generellt min-
dre benäget att investera i företagens allra
tidigaste utvecklingsfaser (Figur 2).
Emellertid har andelen som investeras i
de tidigaste faserna ökat i såväl USA som
Europa.

Karaömerlioglus och Jacobssons
slutsatser
Trots den ansenliga möda som lagts ner på
att visa att Sverige har en stor och växande
venture kapital-marknad, väl rustad att
möta framtiden, menar Karaömerlioglu
och Jacobsson att ”den större frågan inte är
storleken på industrin utan den underut-
vecklade kompetensen i venture kapital-
industrin”. Detta lanseras som en nyhet.
Det är återigen svårt att se hur författarna
har kunnat undvika att notera att huvud-
poängen i bidrag som kritiserats, nämligen
Bergman m fl [1999] och Braunerhjelm

[1999], är just att en brist på vad som där
kallas kompetent kapital föreligger i
Sverige. Samma ståndpunkt har lanserats i
en rad andra skrifter, bl a Eliasson [1997],
Eliasson och Eliasson [1996], Brauner-
hjelm och Carlsson [1998] och Carlsson
och Braunerhjelm [1999]. Dessa bidrag
understryker just den kvalitativa skillna-
den mellan Sverige och USA, d v s bristen
på kompetens, inte den kvantitativa. Där-
för skjuter Karaömerlioglu och Jacobsson
över målet när man utgår från att tidigare
bidrag hävdat att det råder brist på riskka-
pital. Man har helt enkelt inte förstått skill-
naden mellan riskkapital och venture, eller
s k kompetent, kapital. 

Dessa tidigare bidrag, som publicerats
internationellt såväl som nationellt, nämns
inte av Karaömerlioglu och Jacobsson.
Starka slutsatser som lanseras som nya
fastän en rad andra författare redan tidiga-
re dragit motsvarande konklusioner under-
minerar förtroendet för resten av artikeln. 

Det är något paradoxalt att först hävda
att svenskt venture kapital är inriktat på
tidigare faser för att därefter påstå att
svenska venture kapital-företag saknar
kompetens. För att investera i dessa tidiga
faser krävs nämligen djupa branschkun-
skaper, väl utvecklade nätverk, etc, d v s
kompetens. Sannolikt beror dessa delvis
motsägande slutsatser hos Karaömer-
lioglu och Jacobsson på att de studerar
ackumulerat – inte investerat kapital. 

När det sedan gäller policy-slutsaterna
så vore det intressant att veta hur dessa ska
implementeras. T ex, hur gör man för att
”arbeta för ett större erkännande av denna
viktiga del av tjänstesektorn”? Och hur ini-
tierar man olika nätverksaktiviteter? Det är
på något sätt en fläkt av det förflutna när
policy-förslagen resulterar i att  ”minska
okunnigheten om industrin samt att redu-
cera den osäkerhet som präglar arbetet i
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4 Återigen undrar man i vilken utsträckning
Karaömerlioglus och Jacobssons studie base-
ras på Isakssons databas. 
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den” genom utbildning och genom ökad
information. Vilken okunnighet syftar man
på? Vems osäkerhet? 

Slutord 
Det är viktigt att den svenska venture ka-
pital-industrin får en grundlig genomlys-
ning liksom dess förutsättningar för att
verka i Sverige. Det är väl belagt att ven-
ture kapital-företagen spelar en viktig roll
för portföljföretagens tillväxt (Lindström
& Olofsson [1998], Isaksson [1999]).
Därför känns det också angeläget att för-
medla en realistisk bild av omfattningen
och inriktningen hos den svenska venture
kapital-industrin. Otvetydigt är den sven-
ska venture kapitalmarknaden stadd i om-
vandling, den har vuxit och också blivit
mer sofistikerad. 

Av skäl som ovan redogjorts för förefal-
ler det mig emellertid ogörligt att utifrån
Karaömerlioglus och Jacobssons artikel

bilda sig en uppfattning om den svenska
venture kapital-marknaden.5 Särskilt när
det gäller de svenska venture kapital-före-
tagens investeringsstrategier, d v s vilka
faser man investerar i. Inte desto mindre
används resultaten i olika politiska sam-
manhang som bevis på hur stor och välut-
vecklad den svenska venture kapital-in-
dustrin är. Det är olyckligt eftersom resul-
taten bygger på ett dataunderlag vars jäm-
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5 Man kan också ifrågasätta hur rimligt det är
att använda USA som jämförelsenorm, där
venture kapital-marknaden är koncentrerad till
ett fåtal stater. Om, vilket förespeglas i Kara-
ömerlioglus och Jacobssons artikel, Sverige
har en förhållandevis avancerad venture kapi-
tal-marknad i ett europeiskt perspektiv, då är
förmodligen en stat i USA, eller ett annat land
(Israel), med en motsvarande välutvecklad
venture kapital-marknad ett bättre jämförelse-
objekt (se t ex Braunerhjelm och Carlsson
[1999], Carlsson och Braunerhjelm [1999]).
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förbarhet vi svävar i total okunnighet om. I
en internationell jämförelse verkar det sna-
rare finnas mycket kvar att göra för att för-
bättra och förstärka den svenska venture
kapitalmarknaden. Detta gäller särskilt
skattesidan, men också genom att öka kon-
kurrensen på venture kapital-marknaden,
förstärka länkarna till universiteten, etc
(Braunerhjelm [2000], Persson & Rode
[2000], Henrekson & Rosenberg [2000]).

Policyrekommendationerna är otydliga
och svåra att implementera. Man neglige-
rar personliga inkomst- och förmögenhets-
incitament. Person och Rode [2000] visar
att 53 procent av venture kapital-bolagen
anser att incitamentsstrukturen är dålig
eller mycket dålig, medan över 80 procent
av företagen anser att beskattningen av
svenska venture kapital-företag är ogynn-
sam. Det finns också en litteratur som visar
hur stark incitamentsdriven utvecklingen
är i USA. Att döma av våra nya IT-miljo-
närer förefaller svenska individer reagera
på ungefär samma sätt.  Man måste hålla i
minnet att utveckling fortgår hela tiden
även i andra länder, inte minst USA, men
även i Tyskland, Holland, Israel och Asien.
Det är detta som är den relevanta jämförel-
seramen, inte hur den svenska venture ka-
pital-industrin såg ut 1973, eller hur
mycket s k venture kapital som finns acku-
mulerat.
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