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Förord 
 

Ett stort tack till alla respondenter som tagit sig tid att ställa upp på intervju och delat med sig 

av sina erfarenheter och kunskaper. Även tack till er som hjälpt till att göra studien bättre 

genom era åsikter och rekommendationer.  
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Abstract 

 

Background 
Investors that invest directly in companies need to manage risk as a part of their decision 

making. Studies have shown that the existence of entrepreneurs within companies is an 

important factor for investors when evaluating a potential investment. This study conducts 

qualitative research into the role and significance that human capital plays in the investment 

process for investors, which is not as common as quantitative studies in this particular field.  

 

Goal  
The goal of the study is to investigate the role, as well as the degree of importance, that 

human capital plays when making investment decisions.  

 

Theoretical perspective  
The theoretical basis consists of several theories and scientific articles concerning 

asymmetrical information theory as well as the theory of human capital. Furthermore, relevant 

earlier research pertaining to the subject has been used. Asymmetrical information theory is 

handled through the Pecking Order theory, Agency Theory and the article ‗Market for 

Lemons‘ (Akerlof, 1970). The Human capital theory is handled with the help, definitions and 

studies performed by Becker (1964, 1993), Schultz (1960), Cressy (1996), Mincer (1958) and 

Gardner (1973). Earlier research in the theoretical field consists of Hsu et. al (2014), 

Landström (1998), Mason & Stark (2004), and Mason & Harrison (2003). Two different 

explanatory models about decision-making were used – The Compensatory Model and 

‗Elimination-by-aspect‘. 

 

Method  
The study was conducted through an abductive approach and used a cross-sectional design 

where six cases were investigated. A qualitative research strategy was applied and the method 

of investigation was executed through semi-structured interviews which through an iterative 

work process generated empirical data. 

 

Conclusion  
The study finds that human capital plays a role in overcoming asymmetrical information 

when making investment decisions, but also as a tool for evaluating and learning from the 

entrepreneurs. For most investors, human capital plays a key role when deciding whether to 

invest or not. 

  

Keywords 
Human capital, Asymmetric information, Investors, Entrepreneurs, Personal characteristics. 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 
  
Bakgrund 
Investerare som direktinvesterar i företag måste hantera risk som del av beslutsfattandet. 

Forskning visar att entreprenörerna i sådana företag är en faktor som investerare lägger stor 

vikt vid i utvärderingen av en potentiell investering. Studien genomför djupgående kvalitativ 

forskning kring humankapitalets roll och betydelse i investeringsprocesser för investerare 

vilket inte är lika vanligt förekommande som kvantitativa studier inom detta 

forskingsområde.  

 

Syfte 
Huvudsyftet med studien är att, på ett deskriptivt sätt, undersöka humankapitalets roll i 

investeringsprocessen. Studien syftar även till att undersöka vilken betydelse humankapitalet 

har för beslutsunderlaget i utvärderingsprocessen. 

 

Teoretiskt perspektiv 
Teoretiska referensramen består av ett antal teorier och vetenskapliga artiklar inom 

Asymmetrisk informationsteori samt Humankapitalteori. Även annan relevant tidigare 

forskning som berör studiens område har använts. Asymmetrisk informationsteori hanteras 

utifrån Pecking Order teorin, Agentteorin samt artikeln Market for lemons (Akerlof, 1970). 

Humankapitalteorin hanteras med hjälp av definitioner och studier utförda av Becker (1964, 

1993), Schultz (1960), Cressy (1996), Mincer (1958) och Gardner (1973). Tidigare forskning 

inom den teoretiska referensramen består av Hsu et al. (2014), Landström (1998), Mason & 

Stark (2004) och Mason & Harrison (2003). Vidare har två förklaringsmodeller vid 

beslutsfattande använts: Compensatory model samt Elimination-by-aspect.     

 

Metod 
Studien genomfördes utifrån en abduktiv ansats och använde sig av en tvärsnittsdesign där 

sex investerare undersöktes vid olika tidpunkter. En kvalitativ forskningsstrategi applicerades 

och undersökningsmetoden bestod av semistrukturerade intervjuer som genom en iterativ 

arbetsprocess genererade empiri. 

 

Slutsatser 
Studien visar att humankapitalet dels har betydelse som ett verktyg för att överkomma 

asymmetrisk information i syfte att underlätta investeringsbeslutet, men även för att inhämta 

fackkunskaper från entreprenörerna. Vidare noterades att entreprenörernas ålder var en viktig 

faktor i investeringsbeslutet. Sammantaget verkar humankapitalet spela en avgörande roll i 

beslutsprocessen hos majoriteten av investerarna. 

 

Nyckelord 
Humankapital, Asymmetrisk information, Investerare, Entreprenörer, Personliga egenskaper.  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Begreppsförklaring 
 

Studien innefattar ett flertal mångtydiga begrepp. För att undvika misstolkning av begreppen 

inom denna kontext, förtydligas här hur begreppen är menade att tolkas inom ramen för 

studiens sammanhang. 

 

Abduktiv ansats (abduktion) – Problemframställning och hypoteser skapas både logiskt, 

genom ett deduktivt resonemang och empiriskt, genom ett induktivt resonemang (Eriksson 

och Lindströms, 1997; Jacobsen, 2002) 

 

Affärsängel – En person som satsar eget kapital i nystartade företag. Studien tar inte i 

beaktande affärsänglar som enbart investerar intellektuellt kapital 

  

Aktiv investerare – En investerare som förutom att investera kapital i ett företag även är aktiv 

i sitt delägarskap genom att engagera sig i företagets operationella verksamhet 

 

Asymmetrisk information – Då parter som ingår eller kunde ingå ett avtal eller i övrigt ska 

fatta ett beslut har tillgång till olika förhandsinformation 

 

Case – Investeringsmöjlighet 

 

Dealbreakers – Kriterier som om de inte är uppfyllda kan göra att investeraren avvisar 

investeringen 

 

Direktinvestering – En investering som inte går genom tredje part 

 

Entreprenör – I studiens kontext tolkas ordet entreprenör som någon som startat samt driver 

ett företag men även generella företagsledare 

 

Fruset humankapital – Humankapital i form av till exempel de anställda som redan arbetar i 

företaget och som medföljer när det förvärvas  

 

Humankapital – I denna studies kontext syftar begreppet på en persons eller en grupps 

utbildning, personliga egenskaper (till exempel motivation och driv), erfarenheter, kunskaper 

samt ålder  

 

Investerare – I denna studies kontext syftar begreppet på en person som utvärderar företag, 

personligen eller för en uppdragsgivares räkning, i syfte att potentiellt förvärva eller bli 

delägare 

 

Kontrollaversion – Motvilja att avsäga sig kontroll, helt eller delvis, över till exempel sitt 

företag 

 

Riskkapitalist – Person som investerar å ett riskkapitalbolags vägnar 

 

Stake – Ägarandel 

 

Startup – Nystartat företag 

 

Techbolag – Teknologiföretag 



 

 

Track record – Meriter 

 

Triangulering – Användning av mer än en metod eller datakälla för att studera ett specifikt 

fenomen (Denzin, 1978, s. 291) 

 

Ägarledda företag – Företag där ägaren även är VD 
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1 Inledning 

För att ge en förståelse för ämnet som studien avser undersöka inleds kapitlet med en 

problembakgrund och en problemdiskussion som mynnar ut i studiens problemformulering, 

forskningsfrågor och hypoteser. Därefter presenteras studiens syfte och avgränsningar samt 

en övergripande disposition. 

  

1.1 Problembakgrund  

 

1.1.1 Företagande, tillväxt och entreprenörskap 

Något som är ständigt aktuellt bland ekonomer är att belysa vikten av entreprenörskap för 

uppkomsten av nya företag. Insikten om att entreprenörskap kan utgöra en brygga mellan 

kapitalackumulation, vare sig det handlar om monetärt kapital eller humankapital och 

innovation samt hur dessa resurser kan fördelas på ett lönsamt sätt, formulerades redan på 

1700-talet av Adam Smith (Anderson och Tollison, 1982). Entreprenörskap som begrepp är 

dock inte helt oproblematiskt då det innefattar en mängd olika uppfattningar och definitioner. 

Schumpeter (1983) talar om entreprenörskap som något som kan bidra till att generera nya 

innovationer, som i sin tur bidrar till kreativ förstörelse. Kreativ förstörelse innebär att göra 

uppbrott med tidigare ekonomiska och teknologiska paradigm och kan förändra marknadens 

spelplan och därigenom föra samhället framåt. Knight (1921) nämner risk som ett 

kännetecken för entreprenörskap, men också entreprenörens inneboende förmåga att upptäcka 

och ta tillvara på nya affärsmöjligheter. Entreprenörens riskbenägenhet förväntas medverka 

till att ta sig an riskfyllda projekt som annars riskerar att inte genomföras på grund av 

riskaversion. Specifikt synen på entreprenörskap och förmåga att hantera risk beskrevs av 

Richard Cantillon (1730, 2015) som talade om entreprenören i termer av egenföretagare, 

vilket han menar kan likställas med en form av risktagande. En annan syn på entreprenörskap 

är den som betraktar entreprenören som initiativtagaren till att finna nya affärsmöjligheter 

genom att bland annat skapa nya bolag (Penrose, 1995). 

 

Parker och Van Praag (2006) menar att framgångsrika entreprenörer har en direkt påverkan på 

samhällets tillväxt och visar i sin studie betydelsen av stödet till entreprenöriella företag. 

Författarna (ibid) skriver att entreprenörskap i dagens samhälle spelar en framträdande och 

högt uppsatt roll, både inom forskningen såväl som i politiska kretsar. Då entreprenörer blir 

begränsade i kapital, vare sig det gäller i fråga om finansiellt kapital eller humankapital, kan 

det leda till att de ekonomiska fördelarna för samhället uteblir, i.e. negativa biverkningar. 

Därför menar författarna att det är viktigt för samhällen att på ett adekvat sätt understödja 

entreprenörer så att de kan nå sin fulla potential och således bidra till ekonomiskt välstånd för 

samhället. Ett annat sätt att betrakta den samhälleliga betydelsen av entreprenöriell aktivitet, 

e.g. företagande, är att studera statistiken. Ett exempel är att småföretag idag utgör drygt 99% 

av samtliga företag i Sverige (SCB, 2016). 2016 var en av tio personer i Sverige företagare, 

samt 47 % av Sveriges befolkning mellan 18–70 år kunde tänka sig bli företagare 

(Tillväxtverket, 2016), vilket talar för att företagande och entreprenörskap i Sverige är 

någonting mycket betydelsefullt för den svenska ekonomin och en viktig del av 

samhällsstrukturen. Karlsson och Nyström (2007) pekar i en rapport till den svenska 

regeringen på att ekonomisk tillväxt i ett land är starkt korrelerad med ett överflöd av små 

företag. Liknande resultat kommer Hessel och Van Stel (2009) fram till då de i sin studie 

visar att det råder en relation mellan entreprenöriell aktivitet, i form av nystartade bolag och 

makroekonomisk tillväxt. Studien menar även att entreprenöriell verksamhet får en positiv 
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inverkan på exportorienterad verksamhet i höginkomstländer samt att det medför positiva 

biverkningar i form av ökad konkurrens såväl som ökad diversitet bland företag. 

 

1.1.2 Företagsfinansiering   

Det senaste århundradet har en stor mängd litteratur betonat de positiva effekterna en 

utveckling av ett lands finansiella sektor har, både vad gäller den totala nivån, men även 

ökningstakten av inkomsterna per capita (Rajan & Zingalez, 1998). För mer än ett sekel sedan 

argumenterade Joseph Schumpeter (1911) att den finansiella sektorn spelar en viktig roll i att 

omfördela kapital till högsta värde utan avsevärd risk vilket följaktligen utgör en katalysator 

för ekonomisk tillväxt. Krischnan, Nandi och Puri (2014) skriver att när finanskrisen slog till 

2008 påverkades den finansiella sektorn kraftigt och den efterföljande frysta 

kapitalmarknaden demonstrerade hur kritiskt det är för företag att få tillgång till finansiering 

för att överleva. 

 

För att företag ska vara framgångsrika krävs att de kan få access till adekvat finansiering då 

det utgör en grundbult för att nya företag ska bildas. Det är därför viktigt för beslutsfattare att 

se till att entreprenöriella företag inte begränsas finansiellt med tanke på företagens betydande 

roll för utvecklingen av samhället och samhällsekonomin. Tillgängligheten till finansiering är 

inte endast viktig för nystartade företag utan även för existerande (Nicholls-Nixon, 2005; 

Parker & Van Praag, 2006; Vanacker & Manigart, 2008; Krischnan, Nandi & Puri, 2014). 

Rod och Robinson (2012) menar att den mest centrala frågan inom entreprenöriell 

finansiering, i.e. finansiering av små, nystartade företag, är hur kapitalmarknaden fungerar 

samt hur den påverkar tillväxten och överlevnaden för nystartade företag. Enligt Parker & 

Van Praags (ibid) studie var längden på utbildning hos entreprenörerna förknippad med lägre 

kapitalbegränsningar för företaget. Författarna visade även att utökade studier hos 

entreprenören underlättade entreprenöriell prestation, både direkt, men även indirekt genom 

effekten på kapitalbegränsningar. Författarna beskriver en treenighet, vilket de benämner som 

‗den endogena triangeln‘ som består av faktorerna: kapitalbegränsningar, prestation och 

humankapital.    

 

Som det har beskrivits så utgör kapitalbegränsningar ett hinder som bör överkommas för att 

uppnå ett framgångsrikt företagande och därför är det kritiskt att gapet mellan 

finansieringskällor och entreprenörerna kan överbryggas. 

  

1.1.3 Finansieringskällor 

Hur företag väljer att finansiera sin verksamhet kan skilja sig från fall till fall. För 80 procent 

av företag som var nya och ingick i Robb och Robinsons (2012) studie visade sig externt 

kapital i form av banklån utgöra en lika stor andel av startkapitalet som den egna insatsen. Det 

råder enligt författarna en allmän uppfattning om att finansieringen av merparten av nya 

företag, oftast sker med hjälp av familj och vänners kapital, i.e. finansiell bootstrapping 

(Winborg, Landström, 2001). Robb och Robinsons (ibid) tar dock avstånd från uppfattningen 

med hänvisning till resultaten i deras studie som visar att företagsfinansiering oftast sker i 

form av externt kapital i form av banklån. Författarna understryker betydelsen av en 

fungerande kreditmarknad för att möjliggöra skapandet av och framgången för nya företag. 

Ett resonemang som tar sin grund i Pecking Order teorin (Donaldson, 1961; Myers och 

Majluf, (1984) är att företag som finansierar sin verksamhet med externt kapital genom till 

exempel banklån, skapar ett större oberoende vad gäller inflytande i företaget, jämfört med 

om samma kapital hade erhållits genom externt ägarkapital – där finansieringen medför att 

den externa parten erhåller andelar i företaget (Vanacker och Manigart, 2008). Det är dock 

inte alltid ett företag kan erhålla finansiering via banklån. Företagarnas finansieringsrapport 
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(2016) visar att majoriteten småföretagare i Sverige inte får tillgång till finansiering i form av 

banklån. 

 

Även om banklån är den mest förekommande formen av finansiering i Sverige och USA, 

visar resultaten från studierna (Företagarnas finansieringsrapport, 2016; Robb och Robinsons, 

2012) att banklån inte är den mest fördelaktiga finansieringskällan för entreprenörer. 

Chemmanur, Krishnan och Nandy (2011) visar hur bolag som är finansierade av externt 

ägarkapital ökar sin totala faktorproduktivitet. De externa finansiärerna bidrar enligt 

författarna till större tillväxt över hela bolagens livscykel fram till exit i jämförelse med 

företag som inte är finansierade via externt ägarkapital. Författarna skriver att flertalet 

forskare, bland andra Bygrave och Timmons (1992), argumenterar för att riskkapitalbolag, 

utöver att tillhandahålla kapital även i stor utsträckning tillför externa värden. Värdena som 

riskkapitalbolagen kan tillföra är till exempel att hjälpa bolagen anställa kompetent 

företagsledning, förse dem med incitament till bättre ledarskap och anställda samt att 

riskkapitalbolagen erbjuder företagen tillgång till deras nätverk av kontakter av potentiella 

kunder och leverantörer. Kerr, Lerner och Shoar (2014) visar i sin studie att de undersökta 

företagen som tar emot finansiering i form av riskkapital från privata investerare, e.g. 

affärsänglar, förbättrar resultaten. Författarna menar att företag som får finansiering från 

affärsänglar har större chans att överleva i åtminstone fyra år. Företagen hade även större 

sannolikhet för en framgångsrik exit, via börsnotering eller förvärv, än företagen i studien 

som inte fick finansiering från affärsänglar. Företagen som fick finansiering från affärsänglar 

hade även fler anställda och hade större sannolikhet att beviljas patent. 

  

1.1.4 Hur kan entreprenörer attrahera externt riskkapital? 

En förklaring till varför entreprenörer har svårare att få finansiering från banker i jämförelse 

med från affärsänglar eller riskkapitalbolag (Företagarnas finansieringsrapport, 2016; Robb 

och Robinsons, 2012) är att affärsänglar och riskkapitalbolag beaktar de finansiella aspekterna 

i entreprenörers affärsplaner i mindre utsträckning som del i beslutsunderlaget än vad banker 

gör (Mason, Stark, 2004). Författarna menar vidare att till skillnad från riskkapitalbolag 

fokuserar affärsänglar i högre grad på entreprenörerna och det entreprenöriella teamet i ett 

företag. Vidare hävdar författarna även att affärsänglar lägger större vikt vid att investera i 

verksamheter som passar deras affärs- och kunskapsområde samt i företag där de anser att de 

kan vara involverade i affärsverksamheten. 

 

Att externt riskkapital från affärsänglar och riskkapitalbolag kan bidra till att ge företag 

fördelar, väcker frågan om hur entreprenörer kan attrahera externt ägarkapital och ta del av de 

positiva effekterna som finansieringen bidrar till. Wetzel (1983) poängterade vikten av 

riskkapital för att finansiera företag som annars har svårt att erhålla finansiering och 

upprättade i sin artikel en förteckning över råd till entreprenörer för hur de på bästa sätt ska 

attrahera sådant kapital. Författaren förklarar att entreprenörerna som söker riskkapital ska 

upprätta en tydlig affärsplan, de ska även vara medvetna om vilka eventuella risker extern 

finansiering kan medföra och samtidigt förstå investerarens tankegångar gällande risker vid 

en investering. Att finna en investerare som är lämplig för företaget och som besitter 

erfarenhet av företagets bransch var även en rekommendation till entreprenörerna för att på 

bästa sätt mottaga informellt riskkapital. Samtida forskning såsom Baum och Silverman 

(2015) menar att en viktig egenskap hos entreprenörer då det gäller att attrahera affärsänglar 

är förmågan att våga offra sina teknologiska anspråk till förmån för investeraren. 

En annan viktig egenskap hos entreprenörer som försöker attrahera riskkapital är att vara 

sensitiv nog att möta de specifikationer och krav som affärsänglar och riskkapitalbolag har 

(Hsu et al. 2014). Kraven kan handla om att entreprenörerna ska ha erfarenhet från en specifik 
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bransch, visa ekonomisk potential och strategisk beredskap, passion samt ha specifika 

humankapitalfaktorer. Förutom att det handlar om en mängd olika kriterier för entreprenörer 

att uppfylla så menar författarna att entreprenörer ofta har en begränsad mängd tid att försöka 

övertyga investerare att investera i deras verksamheter; därför kan det vara svårt för 

entreprenörer att veta vilka faktorer som de bör lägga emfas på. 

 

1.1.5 Investerarens perspektiv 

Murnieks, Sudek och Witbank (2015) framlade i sin studie att investerare beaktar 

entreprenörens personlighet när de utvärderar gruppsammansättningen i ett företag. 

Personliga egenskaper hos entreprenören, som att vara skötsam och pålitlig, menar författarna 

ger investerare intrycket av att entreprenörerna är strävsamma, noggranna och obevekliga i att 

driva företaget. Förutom personligheten menar författarna att erfarenhet är en dygd samtidigt 

som de är tydliga med att påpeka att olika erfarenheter värdesätts olika beroende på vilka 

erfarenheter investeraren anser vara av betydelse. I studien framkommer att erfarna 

investerare bär på en starkare motvilja och skepsis att lita på entreprenörers förmågor i 

jämförelse med mindre erfarna investerare. Paul, Whittam och Wyper (2007) menar att en 

nyckelfråga för en investerare, när den ska komma fram till beslut i en investeringsprocess, är 

balanseringen av risk kontra avkastning. Hur rimligt är det att det faktiska resultatet av 

investeringen kommer att skilja sig från det uppskattade och hur förhåller sig risken i 

jämförelse med den potentiella avkastningen från företaget? Då en affärsängel kommer i 

kontakt med en potentiell investeringsmöjlighet börjar utvärderingsprocessen med att väga 

både hårda och mjuka data. Initialt börjar affärsängeln att analysera om caset lever upp till de 

kriterier som hen har vad gäller bransch. Sedan försöker investeraren analysera 

entreprenörens personlighet, bakgrund och erfarenheter samt ställa sig frågorna: Kan jag 

arbeta tillsammans med den här personen? Har den här personen ett bra track record i den här 

sektorn? Att investerare agerar i en miljö omgärdat av risker och osäkerhet är något som 

Payne et al. (1992) beskriver och anser att investerare ställs inför ett val som kännetecknas av 

konflikt, osäkerhet och komplexitet. Konflikt kan uppstå om de finstilta delarna av en 

överenskommelse mellan investerare och entreprenör. Osäkerhet kan till exempel förekomma 

då det existerar tvivel på entreprenörens förmåga att driva företaget. Komplexiteten kan öka 

då en affärsängel har betraktat mer än en investeringsmöjlighet eller deltar i ett 

investeringssyndikat vars medlemmar har skilda uppfattningar om den kommersiella 

bärkraften i entreprenörens planer. 

 

Det förekommer olika typer av risker som investerare måste ta hänsyn till. Prestationsrisk 

relaterar till möjligheten att externa eller operationella faktorer, som till exempel 

marknadsförändringar, konkurrensförändringar, implementationsmisslyckanden eller 

teknologiska faktorer, kan äventyra ett företags mål (Das & Teng. 1998). Agent- eller 

relationsrisk speglar ovissheten kring huruvida entreprenören fattar mer ogrundade beslut på 

grund av att den inte hanterar sitt egna kapital utan investerarens och därmed når sämre 

resultat vilket återspeglar både moraliskt dilemma (divergens av intressen mellan två parter) 

samt snedvridet urval (suboptimalt beslutsfattande baserat på informationsasymmetri mellan 

parter) (Arthurs & Busenitz, 2003). 

  

 

 

http://journals.sagepub.com/author/Murnieks%2C+Charles+Y
http://journals.sagepub.com/author/Sudek%2C+Richard


5 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

1.2.1 Humankapitalet – en nyckel till framgångsrika företag? 

Rätt form av finansiering underlättar för entreprenöriell verksamhet och förbättrar 

entreprenörens prestation, vilket i sin tur genererar samhällsfördelar genom att nya företag 

och arbetstillfällen skapas. Entreprenörers kunskaper, utbildning och personliga egenskaper är 

nyckelfaktorer för att främja framgångsrikt företagande och därigenom bidra till ökad 

entreprenöriell prestation. De underlättar även extern finansiering vilket väcker frågor om 

betydelsen av humankapitalet i en investeringsprocess – hur betraktas humankapitalet av 

investerare och hur värderas humankapitalfaktorer vid en investeringsprocess? Tidigare 

forskning som behandlat humankapital och relevanta teorier kring det samt humankapitalets 

betydelse för företagande och entreprenörskap diskuteras nedan. 

 

………………."A man educated at the expense of much labour and time to any of those 

employments which require extraordinary dexterity and skill, may be compared to an 

expensive machine."  -Adam Smith, The Wealth of Nations (Spengler, 1977) 

 

Med de orden för Adam Smith fram humankapitalet som en viktig beståndsdel i fråga om 

kapital i generell bemärkelse. Även om humankapital som begrepp vid denna tid ännu inte 

hade myntats, beskriver Smiths syn på vikten av utbildning och kunskap som vital för en väl 

fungerande ekonomi (Spengler, 1977). Humankapitalets betydelse för entreprenörskap och 

företagande uppmärksammades 1921 av ekonomen Frank Knight som skriver om 

entreprenöriell verksamhet och vad som utmärkte dessa individer. Han framställer sina idéer 

om entreprenörskap genom att hävda att förutsättningar för entreprenöriell aktivitet bland 

annat är förmågan hos entreprenörer att identifiera affärsmöjligheter mer framgångsrikt än 

andra (Knight, 1921). Med detta framför Knight (ibid) de mjuka värdenas betydelse för 

entreprenörskap och tog i och med detta fasta på faktorer som senare skulle komma att bli en 

del av begreppet humankapital. En av de första forskarna att explicit påpeka humankapitalets 

inflytande på entreprenöriell verksamhet var Theodore Schultz (1961, ss. 1–4) genom att 

diskutera det i kontexten av ekonomisk tillväxt. Han menar att även om det förekommer en 

allmän uppfattning att användbara färdigheter och kunskaper bland individer är positivt för 

ekonomisk tillväxt, saknas det samtidigt en djupare förståelse för att dessa är en del av en mer 

komplex form av kapital, vilket han benämner som humankapital. Vidare belyses 

humankapitalets betydelse för tillväxt genom att diskutera och jämföra humankapital med 

kapital av mer konventionell art – i.e. monetärt kapital. Schultz anser att investeringar i 

humankapital har större betydelse för ett lands tillväxt än aktiviteter av mer finansiell art; 

såsom statliga investeringar i företag, med mera. Schultz nämner utbildning och hälsa som 

tydliga exempel på humankapital. Han belyser bristen på och svårigheterna med att 

dokumentera och registrera humankapital som en del av förtjänsten för ekonomisk tillväxt. 

Schultz upphöjer därmed humankapitalets betydelse för företagande och i förlängningen för 

hela samhällets ekonomiska tillväxt. Timothy Bates (1990) fokuserar istället på relationen 

mellan humankapital i form av utbildningsnivå och hur långlivade bolagen var, men också hur 

humankapitalet påverkar finansieringen av bolagen och om detta i sin tur också påverkar 

bolagens verksamhet. Bates (ibid) studie av över fyratusen småbolag påvisar ett tydligt 

samband mellan välutbildade entreprenörer och hur sannolikt det är att verksamheten 

överlever. Ägarnas utbildningsbakgrund spelade också en stor roll i hur den finansiella 

kapitalstrukturen såg ut i startups. Oaktat för endogenitet var företag som var välfinansierade 

och förfogade över ett stort startkapital, överrepresenterade bland de långlivade bolagen. 

Bates påvisar också att en hög grad av beroende av lånat kapital inte är förknippat med någon 

högre risk för att bolaget ska misslyckas. Detta kan sammanfattas som att välutbildade 
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personer som startar välfinansierade företag har en större chans att driva ett livskraftigt och 

långlivat bolag till skillnad från lågutbildade personer med dålig tillgång till finansiering. 

Utbildningsnivå som en del av begreppet humankapital påverkar med andra ord både hur 

långlivade företagen i studien blev och hur kapitalstrukturen såg ut. 

 

I likhet med Bates (ibid) undersöker Cressy (1996) humankapitalets påverkan på 

entreprenörskap. I kontrast till Bates använder han sig dock av Humankapitalteorin (Mincer, 

1958; Becker, 1964, 1993; Gardner, 1973; Schultz, 1961). Författaren undersöker hur 

sambanden mellan humankapital, entreprenörskap och finansiering påverkar framgången i en 

startup. Cressy (ibid) lanserar något som han kallar för ‗Humankapital – modell för 

överlevnad‘. I modellen teoretiserar han över hur det kommer sig att ägarens humankapital 

avgör om företaget överlever, något som forskaren själv initialt tycker verkar osannolikt. Han 

ställer upp ett antal antaganden som på ett naturligt sätt leder till en sådan modell. 

Antagandena som Cressy (ibid) gör kan sammanfattas med att humankapitalet påverkas 

positivt av utbildning, erfarenheter, kunskaper och ålder. Modellen pekar på att 

humankapitalet för en individ initialt är ackumulativt över tid eftersom man utbildar sig och 

samlar på sig erfarenheter men den uppåtgående trenden kan stagnera desto äldre man blir, då 

den fysiska hälsan försämras. Humankapital blir då en konkav funktion av åldern. Slutligen 

konstaterar författaren att humankapitalet har ett positivt samband med verksamhetens 

överlevnad. Förutom ålder kan Cressy identifiera tre andra faktorer som påverkar nyttan av 

egenföretagande, vilka är att antalet ägare korrelerar positivt med företagets totala 

humankapital och således med chansen till överlevnad. Humankapitalet för ägarna blir ett 

mått på dels arbetslivserfarenhet inom samma område som bolaget och dels genom 

yrkesmässiga kvalifikationer vilket förbättrar chansen till överlevnad. Förvärv av bolag 

medför ‗fruset humankapital‘ och överlever bättre än helt nystartade företag. Cressys studie 

kommer fram till att möjligheten för nystartade företag att finansiera sig inte korrelerar med 

hur framgångsrika företagen blir eller hur sannolikt det är att de överlever. Istället drar 

författaren slutsatsen att det är humankapitalet som är den avgörande faktorn för hur det går 

för företaget. 

 

1.2.2 Humankapital – ett verktyg för investerare att hantera risk?  

I en miljö där asymmetrisk information råder – kan en investerare minska riskerna genom att 

bedöma entreprenörer eller företagsledningens humankapital? Gartner och Birley (2002) 

menar att kvalitativa metoder är underrepresenterade inom entreprenörskapsforskning; ett 

påstående som stämmer även inom kvalitativ forskning om investerares syn på humankapital i 

en investeringsprocess. Det råder sålunda ett forskningsgap med ett begränsat antal studier 

som genom kvalitativa metoder går på djupet med att undersöka humankapitalets roll och 

betydelse i investeringsprocesser utifrån investerarens perspektiv. Studier som gjorts i ämnet 

med kvantitativ metod går inte på djupet med att undersöka humankapitalfaktorers betydelse 

ur ett efterfrågeperspektiv. Ett närmast sällsynt exempel på studier som använt sig av 

kvalitativ metod är Haines, Madill och Riding (2003), som använde sig av intervjuer i 

fokusgrupp. Även Paul, Whittam och Wyper (2007) pekar på ett forskningsgap och uttrycker 

att majoriteten av studierna på investeringsprocesser generellt sett har ett disaggregerat 

förhållningssätt och har fokuserat på specifika steg från ett efterfrågeperspektiv; av den 

orsaken förväntas vår studie bidra till kunskap inom området. 

 

1.3 Problemformulering 
Vilken roll och betydelse har humankapitalet i ett företag som beslutsunderlag för 

investerare? 
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1.4 Forskningsfrågor och Hypoteser 

 

1.4.1 Forskningsfrågor 

 

1. Hur beskriver investerare humankapitalets roll som en del av investeringsprocessen? 

2. Spelar humankapitalet en avgörande roll då investerare utvärderar ett företag? 

3. Vilka egenskaper hos entreprenörerna i ett företag tar investerare hänsyn till vid 

investering i företaget? 

4. Väger entreprenörens ålder in som del av beslutsunderlaget och i så fall hur? 

 

1.4.2 Hypoteser 

 

1. Humankapitalet spelar olika roller och har olika betydelse för olika investerare i en 

investeringsprocess. 

2. Entreprenörens humankapital används som ett verktyg av investerare för att 

överkomma asymmetrisk information i en investeringsprocess. 

3. Investeraren beaktar att ägarförhållandena mellan investerare och entreprenör har en 

påverkan på entreprenörens humankapital. 

 

1.5 Syfte 
Huvudsyftet med studien är att, på ett deskriptivt sätt, undersöka humankapitalets roll i 

investeringsprocessen. Studien syftar även till att undersöka vilken betydelse humankapitalet 

har för beslutsunderlaget i utvärderingsprocessen, vid investeringar i företag. 

 

1.6 Avgränsningar 
Studien avgränsades till att omfatta intervjupersoner som besitter personlig erfarenhet av 

direktinvesteringar i aktiebolag, privat eller å en uppdragsgivares vägnar. Intervjupersonerna 

besitter erfarenhet i samtliga delar av en investeringsprocess. 

 

1.7 Disposition 
I kapitel två presenteras den teoretiska referensramen samt teorigenereringsprocessen. Efter 

teoridelen följer kapitel tre som innefattar studiens metod, metoddiskussion samt kritisk 

granskning av vald metod. I kapitel fyra presenteras studiens resultat. Kapitel fem består av de 

intervjusvar respondenterna givit som ansetts svara direkt på forskningsfrågorna tillsammans 

med en efterföljande analys av dem. Kapitlet avslutas med en övergripande analys. I kapitel 

sex presenteras studiens slutsatser. I kapitel sju förs en avslutande diskussion där reflektioner, 

implikationer, tankar och förslag på vidare forskning hanteras.  
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2 Teoretisk referensram 

Studiens teoretiska referensram är uppdelad efter de ämnesområden som forskningsfrågorna 

och hypoteserna berör. Under varje ämnesområde presenteras den teoretiska referensram 

som tillsammans med empirin ska svara på studiens forskningsfrågor. I slutet av kapitlet 

presenteras den abduktivt genererade teoretiska referensramen.      

 

2.1 Humankapitalets roll i investeringsprocesser 
Humankapitalets roll som del av en investeringsprocess har tidigare behandlats av bland annat 

Hsu et al. (2014) och Mason och Stark (2004). Mason och Starks (ibid) studie visar skillnader 

i investeringskriterier mellan banker, riskkapitalbolag och affärsänglar. Studien visade att 

affärsänglar lade större vikt vid relationen mellan investerare och entreprenör än vad banker 

och riskkapitalbolag gör. Banker fokuserade främst på investeringens finansiella aspekter och 

mindre på marknaden och entreprenören. Affärsänglar och riskkapitalbolag lade lika stor vikt 

på marknaden som på finansiella aspekter.   

  

Hsu et al. (2014) undersökte affärsänglars och riskkapitalbolags beslutspolicys gällande 

investeringar i unga bolag. Studien visade att affärsänglar prioriterar investeringens 

strategiska beredskap att finansieras samt entreprenörens känslomässiga passion, medans 

riskkapitalbolag prioriterar den ekonomiska potentialen. Båda typer av investerare värderar 

dock humankapitalet hos entreprenörerna på liknande sätt.  

  

Hsu et al. (ibid) samt Mason och Starks (ibid) studier kommer användas som underlag för 

analysen av resultatet genom att jämföra studierna med vår studies resultat. Till skillnad från 

Hsu et al. (ibid) samt Mason och Starks (ibid) studier använder sig denna studie av en annan 

metodologi för att undersöka humankapitalets roll i investeringsprocessen för olika typer av 

investerare. I motsats till Hsu et al. (ibid) samt Mason och Starks (ibid) studier, som har 

kvantitativa datainsamlingsmetoder, går vår studie på djupet genom att använda sig av en 

kvalitativ metod innefattande semistrukturerade intervjuer.  

  

2.2 Investerares syn på humankapital för värdeskapande i företag 
Humankapitalteorin behandlar humankapital, ett begrepp som rymmer flera olika definitioner 

och innebörder och därför existerar ingen enhetlig syn på vilka egenskaper som ingår. Jacob 

Mincer (1958), Gary Becker (1964, 1993), Howard Gardner (1973) samt Schultz (1961) 

skapade ett ramverk för teorin genom att precisera humankapital att innefatta människors: 

utbildning, vanor, personliga och sociala attribut, kreativitet, kunnande samt kunskaper och 

hur dessa faktorer spelar en betydande roll i att skapa ekonomiskt värde. 

  

Cressy (1996) innefattar entreprenörens ålder som en betydande faktor för företags 

överlevnad. Cressy (ibid) tillskriver ålder till begreppet humankapital och förklarar att 

sambandet mellan ålder och humankapital syftar på hur erfarenheter och utbildning inhämtas 

kontinuerligt under en livstid, vilket innebär att ju äldre en person blir desto högre 

humankapital besitter hen; dock upp till en nivå då åldern tar ut sin rätt i form av sämre hälsa, 

vilket medför att ackumuleringen av humankapital totalt sett avtar. Cressy (1996) menar även 

att det förekommer ett positivt samband mellan utbildning, arbetslivserfarenheter och 

framgångsrika företag, samt att det humankapital entreprenörer besitter är den viktigaste 

faktorn för ett företags överlevnad, men likaså för att öka möjligheterna till att säkra 

företagsfinansiering.  
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Med grund i Cressys (ibid) teori om hur ålder påverkar humankapitalet och överlevnaden för 

företag, ämnar denna studie undersöka betydelsen av åldern som del av humankapitalet sett 

från investerarens perspektiv; om och i vilken omfattning investeraren tar åldern i beaktande 

vid en investering. 

  

Landström (1998) pekade i sin studie om informella investerare på viktiga egenskaper hos 

entreprenörerna i företag som beslutskriterier för en investering. Studien visade att 

entreprenörens förmåga att vidta åtgärder och realisera ideer var betydelsefullt för 

investerarna. De tre viktigaste kriterierna för investerarna var entreprenörens egenskaper, 

säljförmåga samt entreprenörernas track record, i.e. entreprenörernas tidigare erfarenheter. 

Landströms (ibid) studie visar att investerare snarare investerar i entreprenörerna än i själva 

företaget. Kriterierna som framkommer i Landströms (ibid) studie kommer att bidra till att 

analysera resultaten i vår studie.  

 

Vår studie utgår från investerarnas perspektiv och ämnar, utifrån kunskap i etablerad 

forskning kring humankapitalets betydelse, undersöka vilken roll det spelar för en investerare 

för att sedan kunna dra paralleller med den teoretiska referensramen i syfte att analysera vår 

studies resultat.  

 

2.3 Humankapitalets avgörande betydelse i investeringsprocesser 
Mason och Harrison (1996) studerade de vanligaste orsakerna till varför affärsänglar avvisar 

investeringsmöjligheter i företag och kom fram till flera slutsatser. De konstaterar att de flesta 

investeringarna avvisas på grund av endast en eller två orsaker. Vidare konstaterar forskarna 

att de vanligaste orsakerna för avvisning är associerade med entreprenören eller 

företagsledningen, marknads- och marknadsföringsfaktorer eller ofullständiga finansiella 

projektioner. Mason och Harrisons (ibid) undersökning är av betydelse för vår studie då den 

är en av få undersökningar som behandlar orsakerna till varför investerare avvisar 

investeringar, istället för att undersöka faktorer till varför investeringar genomförs. I syfte att 

analysera vår studie kan således Mason och Harrisons (ibid) undersökning bidra till att 

jämföra och analysera resultaten. 

 

Tidigare forskning av bland andra Mason och Stark, 2004; Mason och Harrison, 2003; 

Landström, 1998 samt Hsu et al., 2014 pekar på att investerare använder sig av en omfattande 

förteckning med kriterier som de sedan värderar brett i investeringsprocessen även kallat the 

compensatory model (Maxwell, Jeffrey & Lévesques, 2011). Empirin som framkommer i vår 

studie antyder dock att detta är en sanning med modifikation och med inspiration av Maxwell, 

Jeffrey & Lévesques (ibid) slutsatser har analysen i vår studie använt sig av dels den tidigare 

forskningen men även Elimination-by-aspect (EBA) för att tolka resonemangen i empirin.  

  

EBA är en generell förklaringsmodell för investerares beslutsprocess när de värderar och 

resonerar kring vilka de avgörande faktorerna är för en potentiell investering. Modellen delar 

upp alternativ i flera aspekter. För varje steg i beslutsprocessen väljs en aspekt som viktigast 

och de alternativ som inte inkluderar aspekten sorteras bort. Processen fortsätter sedan tills 

endast ett alternativ återstår (Tversky, 1972) (Fig 1).   
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Figur 1. Elimination-by-aspect modellen 

 

2.4 Delägarskap, förtroendegap och asymmetrisk information 
Hur investerare resonerar kring sitt delägarskap och hur det påverkar entreprenörens 

incitament och motivation samt hur investeringsbeslut fattas i en miljö med asymmetrisk 

information samt kunskaps- och förtroendegap hanteras i tre framstående teorier i ämnet: 

Agentteorin, Market for lemons och Pecking Order teorin.  

  

Agentteorin utgår från ett antagande som ämnar förklara relationen mellan uppdragsgivare 

och ombud i företag samt problemen som kan uppstå när ombuden har möjlighet att fatta 

beslut å huvudmannens vägnar, i situationer när målen eller riskaversionen inte stämmer 

överens dem emellan (Jensen och Meckling, 1976; Fama, 1980). I denna studie studeras 

investerares syn på relationen mellan intressenten, i.e. investerare och företagsledare, i.g 

entreprenörerna och analyseras utifrån antaganden gjorda i agentteorin och hur investerare 

agerar för att minimera agentkostnader och risker.     

  

Pecking Order teorin grundar sig på forskning av bland andra Donaldson (1961) samt Myers 

Majluf (1983). Teorin utgår från att entreprenörer, e.g. företagare, söker externt kapital från 

investerare utifrån en preferensordning. Ordningen beror på hur stor del av företaget 

entreprenörerna är villiga att ge bort i utbyte mot externt kapital. Teorin utgår ifrån att det 

råder informationsasymmetri mellan entreprenörer och investerare och menar vidare att 

investerare tar med i beräkningen att entreprenörer medvetet utnyttjar 

informationsasymmetrin för att övervärdera bolaget vilket resulterar i att investeraren ger 

verksamheten en lägre värdering än entreprenören gör. Teorin menar att humankapitalet inte 

används som ett verktyg för att överbrygga informationsasymmetri. Istället nämns det enbart i 
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form av den kunskap entreprenören besitter om verksamheten, samt att investeraren är 

medveten om att entreprenören besitter mer kunskap om verksamheten, vilket teoretiskt kan 

påverka investerarens resonemang kring storleken på delägarskapet. 

  

Resonemangen väcker frågeställningar kring humankapitalets roll i en investeringsprocess 

och hur denna roll kan användas som ett verktyg för investerare att överbrygga kunskapsgapet 

mellan investerare och entreprenör. Kunskap kring investerarnas resonemang gällande 

kontrollaversion i en investeringsprocess är något som studien ämnar undersöka närmare med 

stöd av pecking order teorin. Särskilt intressant är om och hur investerare tar hänsyn till 

entreprenörens kontrollaversion när de resonerar kring delägarskapet.       

  

Att hantera olika typer av risker och osäkerhet mellan parter är något som både investerare 

och entreprenörer behöver handskas med. Huruvida riskbedömningen alltid utgår från 

rationella metoder kan och bör ifrågasättas. George A. Akerlof (1970) menar att obalanser 

gällande informationsmängd mellan köpare och säljare – i denna kontext investerare och 

entreprenör – kan utgöra hinder för att en transaktion kan genomföras. Akerlof (ibid) bidrog 

genom artikeln Market for lemons till att skapa en teori om informationsasymmetri. Teorin 

säger att det råder obalans mellan köpare och säljare gällande informationsmängden och 

kunskapen om transaktionsobjektet. Vid en försäljningssituation, som exempelvis vid handel 

av en begagnad bil, har säljaren av bilen mer information om bilen än vad köparen har vid 

säljtillfället, vilket försätter köparen i underläge. Då köparen inte har samma kunskap om 

produkten, leder detta enligt teorin till att köparen är mindre benägen att betala ett högre pris. 

Enligt teorin drivs de bra bilarna bort från begagnatmarknaden tills det bara finns så kallade 

lemons, vilket innebär dåliga bilar, kvar. 

 

Teorin (Akerlof, ibid) bidrar till studien i form av ett stöd för att förklara 

kunskapsförhållandena i en investeringsprocess, samt hur investeraren försöker lösa 

underläget som uppstår i och med snedvridningen av förhållandet till information. Om teorin 

tillämpas i kombination med Pecking order teorin, skulle det kunna innebära att de bästa 

investeringsmöjligheterna sällan skulle finansieras genom externt ägarkapital, då de dels 

borde kunna finansiera sig genom intern finansiering eller extern lånefinansiering och dels 

ifall de är tvungna att söka finansiering genom externt ägarkapital skulle de undervärderas 

kraftigt – vilket hämmar incitamenten att göra så. 

  

Med hjälp av studiens insamlade empiri och stöd från de teorier som beskrivits ovan, vill vi 

analysera hur investeraren resonerar kring humankapitalet under investeringsprocessen. 
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Figur 2. Visualisering av den abduktiva teoretiska referensramen 
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3 Metod 

Uppsatsens tillvägagångssätt, forskningsmetod, forskningsdesign samt kritisk granskning av 

dem är grundade på ambitionen att den insamlade empirin ska hålla så hög trovärdighet som 

möjligt, samtidigt som metoden på lämpligt sätt ska kunna generera adekvata förklaringar för 

att svara på studiens forskningsfrågor och pröva hypoteserna. För att åstadkomma detta 

presenteras och diskuteras först alternativa metoder som har valts bort till förmån för andra 

mer lämpade sådana, sedan presenteras och argumenteras för den metod som uppfyller 

studiens krav. Det iterativa arbetssättet förtydligas, sedan behandlas den kunskapssyn studien 

vilar på. Etiska aspekter, trovärdighet och replikerbarhet behandlas i det efterföljande 

stycket, följt av en avslutande metoddiskussion samt källkritik 

 

3.1 Möjliga metoder 
För att finna lämpliga angreppssätt på de tidigare nämnda forskningsfrågorna utvärderades ett 

antal möjliga metoder varav vissa av olika skäl valdes bort. Dessa skäl diskuteras och 

motiveras utifrån deras möjlighet att ge svar på de angivna forskningsfrågorna.   

  

Kvantitativ innehållsanalys av den brittiska versionen av Tv-programmet Dragons‘ Den. 

Denna metod prövades i en mindre omfattande pilotstudie där ett kodningsschema, inspirerad 

av Harris (2001), upprättades och användes för att koda fyra avsnitt. Ambitionen var initialt 

att undersöka hur affärsänglar agerar i en verklig investeringssituation. Syftet med denna 

metod var att försöka ge svar åt forskningsfrågorna genom att tillföra ytterligare en aspekt till 

undersökningen samt för att urskilja potentiella sambandsmönster mellan olika variabler i en 

investeringssituation. 

  

Efter att ha utvärderat pilotstudien framkom brister i dess validitet samt att detta skulle 

komma att innebära en behandling av sekundärdata, vilket generellt ej är att föredra framför 

primärkällor (Cowton, 1998, s. 430).  

  

Strukturerade observationer av affärsänglar kunde ha betraktats som ett alternativ om studien 

ämnade att iaktta deras beteende likt Mintzbergs (1973) undersökning av chefsarbete som var 

en ingående analys av vilka slags uppgifter chefer konkret sysselsätter sig med. Denna metod 

hade kunnat studera investerare utifrån ett brett spektrum och skulle fånga upp kategorier som 

på förhand hade identifierats som del i en investerares arbetsuppgifter. Då vår studie fokuserar 

på en specifik del av dessa uppgifter vilket är arbetet som rör utvärderingen av 

investeringsalternativ och hur humankapitalet spelar in i denna process så ansågs denna metod 

vara bristfällig. Det spekulerades runt möjligheten att utföra strukturerade observationer under 

en investeringsprocess när investerare träffar entreprenörer som söker investeringar men detta 

alternativ valdes bort av två anledningar. Efter att ha frågat ett flertal respondenter klargjordes 

att det skulle komma att bli svårt att hitta investerare som dels kunde närvara på en sådan 

presentation under utsatt tidsperiod som studien skulle fortlöpa och dels fanns det anledning 

att tro att det skulle bli svårt att få ett medgivande att närvara under ett sådant tillfälle på 

grund av sekretess. 

  

Innehållsanalys av sekundärdata i form av artiklar och intervjuer i tryckt form, om och med 

affärsänglar, var ett alternativ som diskuterades men som ratades. För att öka studiens 

trovärdighet föreslår Graneheim & Lundman (2003, s. 109) att metoden innehållsanalys 

kräver att forskaren utvärderar studien i relation till procedurerna som används för att 

generera data. Utifrån författarnas resonemang samt egna reflektioner ansågs att även om 
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metoden teoretiskt hade varit användbar för att svara på forskningsfrågorna bedömdes 

underlaget bristfälligt då det kunde konstateras att tillgången på relevanta artiklar och 

intervjuer som berörde de aktuella frågeställningarna var alltför få till antalet för att 

innehållsanalys av sekundärdata i form av artiklar och intervjuer skulle vara användbar. 

 

Strukturerade intervjuer med investerare hade begränsat den flexibilitet som studien behövde 

för att kunna följa upp svaren från intervjufrågorna. Formen passar bättre för kvantitativa 

surveyundersökningar likt Berg och Frosts (2005) telefonsurvey, där syftet var att studera 

vilka faktorer som påverkade de anställdas upplevelser av värdighet i arbetet. Då vår studie 

utgår från mycket öppnare frågeställningar ansågs inte den strukturerade intervjun vara en 

metod som kunde fånga upp den efterfrågade informationen. Av samma anledningar som den 

ovan beskrivna avvisades även enkäter som metod. 

 

Fokusgrupper skulle kunna vara ett alternativ till metod ifall syftet hade varit att utforska hur 

respondenterna resonerar i grupp, samt hur de definierar olika problem och hur dessa kan 

lösas som grupp (Hutt, 1979). Då denna studie inte fokuserar på att utforska gruppdynamiken 

bland respondenterna, utan istället syftar till att undersöka beslutsfattande på individnivå, 

förefaller metoden ej optimal för denna studie. Logistiska skäl är en annan aspekt då 

fokusgrupper förutsätter att flertalet objekt från urvalet har möjlighet att träffas under en viss 

tid på ett specifikt datum för att diskutera i grupp. Detta var omöjligt att samordna i praktiken. 

  

3.2 Kunskapssyn 
Studien utgår från ett hermeneutiskt förhållningssätt som möjliggjort ett tolkande synsätt för 

att skapa förståelse och mening. Den har även inspirerats av interpretivismen för att försöka 

fånga subjektiva företeelser som sker i sociala situationer. Ur en ontologisk ståndpunkt har 

studien inspirerats av konstruktionismen som ämnar undersöka sociala fenomen genom 

synsättet de skapats på samt genom sociala konstruktioner som är i oavbruten förändring 

(Flick, 2009). 

  

3.3 Vald metod och tillvägagångssätt 
Studien genomfördes utifrån en abduktiv ansats och använde sig av en tvärsnittsdesign där 

sex fall undersöktes vid olika tidpunkter. En kvalitativ forskningsstrategi applicerades och 

undersökningsmetoden utfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer som genom en 

iterativ arbetsprocess genererade empiri. 

  

3.4 Motiv för val av metod 
Valet att använda semistrukturerade intervjuer syftade till att på ett effektivt tillvägagångssätt 

gå på djupet av en respondents kunskaper och erfarenheter inom det specifika 

forskningsområdet. Samtidigt fanns möjligheten att styra intervjun i önskad riktning för att 

kunna inhämta relevant information utan en alltför stor påverkan på respondenternas svar 

(Rabionet, 2011). Således kunde insamlad kvalitativ data bidra till olika perspektiv och svar 

på forskningsfrågorna. Rabionet (ibid) menar att den semistrukturerade intervjuformen ger en 

möjlighet att kunna föra ett samtal som kan anpassas och ta form efter intervjupersonens svar, 

reaktioner, motfrågor etcetera. De semistrukturerade intervjuerna möjliggjorde en interaktion 

mellan intervjuare och intervjuperson, där följdfrågor blev till en naturlig del av samtalet och 

där intervjupersonen tilläts skapa mening av sina erfarenheter. Samtidigt bidrog användandet 

av en intervjuguide, vilket innebar några på förhand skapade ämnesområden designade att 

lotsa intervjun i önskad riktning, till att möjliggöra en sondering av relevant information.  



15 

 

Abduktivt resonemang styr hypotesgenerering och problemformulering. Konsekvenserna av 

det abduktiva förhållningssättet kan förklaras med att problemframställning och hypoteser 

skapats både logiskt – genom ett deduktivt resonemang och empiriskt – genom ett induktivt 

resonemang (Eriksson och Lindströms, 1997; Jacobsen, 2002). Den abduktiva ansatsen gav 

möjlighet att generera frågeställningar och problem som skulle svara på 

problemformuleringen genom dels en deduktiv ansats – där studiens teoretiska referensram 

genererat empiri, samt en induktiv ansats – där den insamlade empirin använts för 

teoribildning. Den abduktiva ansatsen har resulterat i att frågeställningar och hypoteser har 

kunnat ställas som inte hade kunnat formuleras utifrån enkom deduktiv eller enkom induktiv 

ansats. 

  

Med inspiration av Glaser & Strauss (1967, 2006) har ett iterativt förhållningssätt använts för 

att skapa en växelverkan och ett samspel mellan insamling och analys av data som sedan 

användes för att knyta samman forskningsfronten med studiens perspektiv, samt härleda hur 

uppslaget till forskningsfrågorna tillkommit. Att analysera empirin genom ett samspel mellan 

befintliga teorier, som på förhand hade fastställts, i kombination med teorier genererade post 

insamling av empiri, hade för avsikt att tillämpa ett öppet förhållningssätt till analysen av 

data. Forskningsfronten och valda teorier användes sedan för att placera resultatet i ett 

sammanhang för att kunna visa aktualiteten med studien samt hur den givit upphov för vidare 

forskning.     

 

 
Figur 3. Visualisering av den iterativa arbetsprocessen 
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3.5 Urval 
Urvalet består av sex investerare som på bästa sätt skulle återspegla populationen. 

Populationen utgjordes av investerare som investerar riskkapital i företag, oavsett om 

kapitalet som investeras är investerarens privata eller tillhör en fond eller ett 

riskkapitalbolags. Populationen möjliggjorde att urvalet skulle komma att bestå av investerare 

som var affärsänglar eller investerare i riskkapitalbolag. Dock, begränsades urvalet till att ej 

innefatta investmentbanker på grund av information från tidigare forskning och en intervju 

som genomfördes med en anställd på en av världens största investmentbanker, baserad i 

London. Tidigare forskning (se kapitel 2: Teoretisk referensram) visar på att 

investmentbanker inte beaktar humankapitalet vid investeringar i samma grad som 

affärsänglar och riskkapitalbolag gör. Intervjun gav stöd till beslutet att exkludera 

investmentbanker då deras huvudstyfte är att bistå riskkapitalister under en 

investeringsprocess med råd och kunskap vilket intervjupersonen bekräftade (se bilaga 3). 

Urvalet består ändå av respondenter med olika investeringsbakgrunder, vilket för vår studie 

ansågs ge fördel till att besvara studiens problemformulering samt syfte.  

  

Med hjälp av författarnas personliga kontakter kunde första intervjun bokas och sedan kunde 

intervjupersonen förmedla kontakter genom deras personliga nätverk. På så sätt skedde 

urvalet dels genom ett handplockat urval som klassificeras som ett bekvämlighetsurval – 

genom kontakter ur författarnas personliga nätverk, samt genom ett så kallat snöbollsurval 

(Venter, Boshoff, Maas, 2005). 

  

Målsättningen var initialt att kunna genomföra minst fem stycken unika intervjuer. Antalet 

intervjuer motiverades utifrån Baker och Edwards (2012). Att det till syvende och sist blev 

totalt sex intervjuer var ett resultat av hur många intervjupersoner som fanns att tillstå under 

perioden för studiens genomförande. 

 

3.6 Tillvägagångssätt 
Intervjuguiden utformades till att vara övergripande, se bilaga 1. Intervjupersonerna fick 

därigenom utrymme att tolka och svara på frågorna utan att de skulle krävas på specifika svar. 

Dock förekom det tillfällen då frågorna var tvungna att förtydligas eller omformuleras på 

grund av att respondenten begärde att få frågan förklarad på ett tydligare sätt. Vid behov 

ställdes även följdfrågor. Intervjuerna spelades in auditivt med hjälp av två mobiltelefoner för 

att säkerställa verbatim dokumentation samt för att möjliggöra transkribering av materialet 

och på så sätt kunna extrahera data (Venter, Boshoff, Maas, 2005). 

  

Intervjuerna skedde i mars och april 2017, tog mellan 22 och 55 minuter att genomföra och 

utfördes på förutbestämd plats som antingen var på ett café, i intervjupersonens hem eller på 

deras arbetsplats. Vid intervjutillfällena deltog båda författarna; en ansvarade för att 

genomföra intervjun genom att ställa och svara på frågor, medan den andre ansvarade för att 

inspelningen fungerade korrekt. Emellanåt ställde även författaren som inte ansvarade för 

intervjun följdfrågor om denne ansåg det föreligga behov att komplettera eller kunde tänkas 

vara av betydelse för studien.  
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Nedan redovisas intervjupersonerna och relevant information om deras roll som investerare 

samt information om intervjun. En utförligare presentation av intervjupersonerna återfinns i 

resultatet i kapitel 4. 

 

Intervjuperson 

Typ av 

investerare 

Uppdragsgivare Intervjuplats  Intervjutid 

(minuter) 

Person 1 Riskkapitalist  Familjeägd fond Café  25:43 

Person 2 Affärsängel Privat kapital Hemmet 49:07 

Person 3 Affärsängel  Investmentbolag Mötesrum 27:31 

Person 4 Riskkapitalist Privat fond Hemmet 29:20 

Person 5 Riskkapitalist Riskkapitalfond Mötesrum 54:56 

Person 6 Riskkapitalist Riskkapitalfond / 

Investmentbolag 

Mötesrum 22:43 

  

3.7 Bearbetning av data 
De inspelade intervjuerna transkriberades gemensamt för att minimera risken för 

missuppfattningar och feltolkningar som potentiellt skulle kunna leda till felaktiga slutsatser. 

Utifrån det transkriberade materialet kunde teman, nyckelord och nyckelmeningar 

identifieras. Detta skedde av författarna individuellt för att få ytterligare perspektiv på 

underlaget. Sedan sammanställdes relevant data i förutbestämda teman tillsammans med 

utdrag av relevanta citat för att underlätta redovisningen i resultatdelen av studien.  

  

 
Figur 4. Visualisering av bearbetningen av empiri 

 

3.8 Etiska aspekter 
Varje intervju föregicks av en icke inspelad del av intervjun där det förklarades för 

intervjuobjektet att intervjun var frivillig, att informationen behandlas konfidentiellt samt att 

de kan välja att avbryta när helst de önskar. Även hur de ska gå tillväga ifall de hade några 

frågor samt hur resultatet ska publiceras gavs det information om. Dock förtäljdes inte 
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studiens fulla syfte och ämne mer ingående än att den skulle komma att handla om investerare 

och investeringsbeslut. För att minimera risken att påverka respondenten, dess resonemang 

och svar förklarades det mot slutet av varje enskild intervju, efter det att frågorna ställts, om 

studiens syfte i detalj och att den skulle komma att fokusera på humankapitalet. De etiska 

aspekterna gentemot respondenterna bedöms vara uppfyllda med utgångspunkt från Murphy 

& Dingwalls (2001) kriterier: Forskare ska undvika att skada respondenterna; Forskning på 

mänskliga objekt ska producera positivt mervärde snarare än att endast ske för sakens skull; 

respondenternas värderingar och beslut ska respekteras; Alla människor ska behandlas lika. 

  

3.9 Studiens trovärdighet 
Studiens trovärdighet har analyserats med inspiration av och med begrepp från Lincoln och 

Guba (1985) som delar upp trovärdighet i fyra delkriterier som undersöker en studies: 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering. Begreppen menar Granheim och 

Lundman (2003, s. 109) även är vanligt förekommande vad gäller kvalitativ forskning och 

ersätter begrepp som validitet, reliabilitet samt objektivitet. 

  

 Intervjupersonerna som medverkar i studien bedöms ha gedigna meriter och 

kunskaper inom forskningsområdet. Meriterna kan bekräftas genom offentlig 

information som inhämtats om intervjupersonerna i form av tidningsartiklar, offentliga 

intervjuer i dagstidningar samt via bolagsverket. Respondenterna har även tagit del av 

resultatet från både sina egna samt övriga respondenternas resultat, vilket medför att 

studiens tillförlitlighet stärks. Dock kan tvivel resas då studien endast består av en 

metod för datainsamling och kan således inte bekräftas med hjälp av andra metoder, 

e.g. triangulering.  

  

 Överförbarheten till en annan social miljö, vida skild från den undersökta, bedöms 

vara problematisk, på grund av att den specifika miljön inte återfinns i alla aspekter av 

samhället. Att intervjua personer i en annan miljö skulle således minska chansen för 

givande svar. Vad gäller överförbarheten i samma kontext men vid en senare tidpunkt, 

anses denna vara stark då intervjupersonernas åsikter är ett resultat av deras 

livserfarenheter inom detta specifika yrkesområde.  

  

 Vad beträffar studiens pålitlighet bedöms denna vara svag då pålitligheten handlar om 

studien skulle generera samma resultat om studien skulle upprepas. Om samma 

respondenter intervjuades utifrån samma övergripande semistrukturerad intervjuform, 

utifrån samma teman, skulle ändå resultatet skilja sig på grund av att 

datainsamlingsmetoden innefattade ett samtal mellan respondent och intervjuare, 

vilket inbegrep flertalet följdfrågor som konstruerades av intervjuaren vid behov, 

utifrån vilket svar respondenten gav. Således skapar metoden problem gällande 

pålitligheten samtidigt som den möjliggör ett mer djupgående och utforskande 

förhållningssätt för insamling av empiri. 

  

 Författarna av studien anser att de ej besuttit några, för studien, väsentliga 

uppfattningar som på ett otillbörligt sätt påverkat studiens genomförande. Ej heller har 

incitament funnits till att snedvrida studiens resultat till förmån för till exempel 

påtryckningar från företag, organisationer etcetera. Följaktligen bedöms 

konfirmeringen vara hög.   
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3.10 Replikerbarhet 
Kritik har riktats mot kvalitativ forskning gällande svårigheterna med att replikera en 

studie.  Kvalitativa studier av detta slag är beroende av forskarens egna tolkningar av den 

insamlade empirin (Bryman, 1994). Utifrån detta synsätt bör denna studies replikerbarhet 

anses vara låg. 

  

Ytterligare kritik mot studiens replikerbarhet kan härledas till urvalet; vilket utgörs av en 

specifik och unik grupp personer som får anses svårt att replikera. Unika investerare med 

unika erfarenheter, ålder, bakgrund, uppfattningar och kunskap bidrar till komplexiteten och 

svårigheten i att repliker studien exakt. Det är möjligt att ett annat urval ur populationen 

skulle bistå med delvis, eller helt annorlunda, svar på intervjufrågorna då frågorna dels kan 

tolkas annorlunda och dels att deras erfarenheter; ålder, bakgrund, uppfattningar och kunskap 

kan skilja sig åt. 

  

3.11 Metoddiskussion 
Forskning som enkom är kvalitativ och som inte kompletteras med kvantitativ forskning 

bemöts inom vissa forskningsfält med tvivel. Kvalitativ forskning har till fördel att den 

möjliggör studier av ett ämne eller en företeelse på djupet, men kan samtidigt brista i att ge 

förklaring i ett bredare perspektiv då den ofta är mer tidskrävande, vilket kan medföra att ett 

färre antal respondenter kan studeras. I och med att empirin utgörs av intervjuer och att 

urvalet består av ett handplockat urval, i.e. bekvämlighetsurval, föreligger risk att den 

insamlade datan inte representerar populationen. Att som i vår studie definiera begrepp som 

tenderar att vara tvetydiga på grund av att begreppen förekommer i olika sammanhang 

beroende på vad som studeras, kan vara problematiskt då det kan ge upphov till att begreppen 

är inkommensurabla i jämförelse med tidigare forskning (Flick, 2009).  

  

Ett exempel på hur ett begrepp kan ge upphov till problematik är hur uppsatsen behandlar 

begreppet investerare – ett begrepp som i vår studie innefattar både affärsänglar och 

riskkapitalister – men inte banker. Att försöka analysera resultaten utifrån begrepp som 

riskerar att skilja sig från tidigare forskning kan skapa en uppfattning om att det råder 

diskrepans mellan empirin i vår studie och tidigare forsknings empiri.  

  

Samtidigt som kvalitativ metod kan ge upphov till metodologiska problem gällande validitet 

och reliabilitet (Flick, ibid) så finns det andra som belyser de positiva aspekterna med 

kvalitativ forskning – inte minst som verktyg för att studera entreprenörskap. Kvalitativa 

metoder är ett utmärkt sätt att ge förklaring åt komplexa hermeneutiska frågeställningar som 

förekommer inom entreprenörskapsforskning. Då vår studie behandlar entreprenörskap och 

utforskar komplexiteten i dynamiken mellan investerare och entreprenörer bedömdes ett 

kvalitativt förhållningssätt vara ett lämpligt tillvägagångssätt (Gartner & Birley, 2002). På 

grund av att vår studie har ett begränsat urval har det uppkommit svårigheter att dra generella 

slutsatser, som kan appliceras på den totala populationen. Ett mer omfattande urval, som 

istället för att baseras på stickprov, baseras på en slumpmässig urvalsteknik hade kunnat göra 

resultaten mer generaliserbara (Flick, ibid).   

   

3.12 Källkritik 
Arbetet med att finna relevant tidigare forskning, till grund och stöd för studiens teori- och 

referensbas, har varit omfattande och källorna har under hela arbetsprocessen utvärderats 

utifrån kriterierna: auktoritet, tillförlitlighet, relevans och aktualitet. Frågor som ställts för att 

utvärdera källor är: Vem eller vilka står bakom informationen? Är forskaren/forskarna 
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välciterade? Är forskningen relevant för vår studie? Är forskningen aktuell ur både ett tids-, 

men också ämnesperspektiv, finns det annan forskning som är mer aktuell för det studerade 

området? Processen att få fram de mest lämpade referenserna för studien har skett genom att 

göra en helhetsbedömning av det potentiella materialet (Umeå Universitetsbibliotek, 2017).  

 

Källkritiken tar även i beaktande Torsten Thyréns (2013; 2010) fyra kriterier för att kritiskt 

granska en källa. 

 

Äkthet: Källan ska vara korrekt i avseende att den ska vara det den utger sig för att vara. 

 

Tidssamband: Källan bör ha ett så minimalt tidssamband som möjligt mellan händelsen till att 

den dokumenterades; ett långt tidssamband mellan händelse och dokumentation/iakttagelse 

försvagar källans trovärdighet. 

 

Oberoende: Källan bör vara oberoende av andra källor och ska inte vara exempelvis en 

sekundärkälla eller ett referat. 

 

Tendensfrihet: Källan bör inte, på något sätt, indikera att den bär ett dolt budskap, är ett 

förhärligande av verkligheten, eller på annat sätt ge en falsk bild av verkligheten som ett 

resultat av särskilda intressen. (Thyrén, 2013; 2010) 

 

En kartläggning av de mest välciterade vetenskapliga artiklarna inom forskningsfältet 

resulterade i provisorisk förteckning av potentiella referenser som under arbetets gång 

sållades för att resultera i en slutversion av de använda referenserna. Kritik kan riktas mot att 

vissa källor och forskning som använts som referenser är skapade för ett flertal år sedan och 

kan således betraktas som daterade - dock har det i så pass stor mån som möjligt eftersträvas 

att använda den senaste forskningen i varje delområde. Ett fåtal läroböcker har använts som 

referens i de fall läroböckerna bedömts vara det bästa alternativet att tillstå. Dock, har 

läroböcker undvikits att användas i någon större utsträckning då de inte är vetenskapligt 

granskade.  

  

Kritik mot Humankapitalteorin har riktats främst genom Marxistisk teori – som ifrågasätter 

den positivism som omhuldat begreppet humankapital och dess samhälleliga effekter. Bowles 

& Gintis (1975) hävdar att humankapitalet är ofullkomligt i sitt sätt att förklara hur tillväxt 

kan gynnas med hjälp av utbildning, vilket är en viktig beståndsdel i begreppet humankapital. 

Författarna skriver att humankapital är en slags förskönande ursäkt för ekonomisk tillväxt 

som varken tar hänsyn till ojämlikheter i samhället eller det faktum att humankapital i sig inte 

ger någon vidare förståelse för människors olika förutsättningar till att skapa mervärde i 

samhället.   
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat i sitt sammanhang i anslutning till de teman som 

används för att direkt och indirekt, svara på studiens forskningsfrågor och hypoteser. Syftet 

är att redovisa empirin i sin kontext för en lättare förståelse av intervjusvaren.   

 

4.1 Resultatet i sitt sammanhang 

 

4.1.1 Intervjuperson 1 

Respondenten har arbetat som investerare åt en familjefond där respondenten utvärderade 100 

business case om året. I arbetet som investerare utvärderades investeringsmöjligheter i 

familjeföretag som stod inför generationsskiften och då med fokus på tillverkningsbranschen.  

 

Investeringsprocessen 

Respondenten talade om att hen använt sig av en tydlig investeringsstrategi som innebar att 

investeringsfokus låg på välmående, ägarledda bolag som stod inför ett generationsskifte.  För 

att en potentiell investering ska kunna genomföras användes en förteckning över kriterier som 

delades in i endera: måste vara uppfyllda eller borde vara uppfyllda, som ett verktyg för att 

underlätta investeringsbeslut. Strategin innefattade en hävstång i form av att en del av 

köpeskillingen var lånefinansierad av banker. Investeringskriterierna var därför delvis 

influerade av bankens krav på investeringen för att de skulle känna sig trygga att 

tillhandahålla finansiering. Exempel på kriterier i utvärderingsmodellen som respondenten 

nämnde var:  

  

 Värderingen av bolaget, detta i och med att investeringsstrategin innefattade 

investeringar i bolag som värderades mellan 50 till 100 miljoner (SEK). 

  

 Kassaflödeshistoriken var av betydelse; det var viktigt att det var positivt och att 

företaget genererat detta kassaflöde under några år.   

  

 Bolaget skulle vara unikt i fråga om verksamheten; att det inte skulle vara enkelt att 

kopiera och gärna i en bransch som växer.  

 

 Ägarledda bolag som stod inför ett generationsskifte, gärna inom tillverkande industri 

med en kompetens inom familjen som det går att bygga vidare på. Befintliga ägarna 

skulle alltid jobba kvar i minst två år och så tillämpades en ‘earn out‘ som innebar att 

den förre ägaren fick en del av betalningen omgående, samt en del när deras prognoser 

uppfyllts. 

  

“En person som har drivit bolaget har bäst koll på det, det är jättesvårt att komma in och 

förstå allting. Då har man en period som man som aktiv investerare kan lära sig en del om 

bolaget.” 

 

Respondenten fortsätter med att förklara att fonden alltid hade en plan om att tillsätta en ny 

VD men att det gjordes tillsammans med den gamla för att säkerställa att den nya VD:n var 

kompatibel med den unika kultur som fanns på arbetsplatsen. 
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Att överbrygga asymmetrisk information 

Angående tillvägagångssätt vid investeringssituationer där asymmetrisk information är 

påtaglig svarar respondenten: 

 

“Först och främst skulle jag kolla på teamet bakom, finns det någon historik, vad har de gjort 

tidigare, enskilt eller såklart helst i den här grupperingen, så teamet är superviktigt” 

 

Hen fortsätter med att betona information angående grupperingens tidigare projekt samt att ta 

reda på om deras kompetenser kompletterar varandra och är tillräckliga för att driva projektet 

vidare. Vikten av att produkten eller tjänsten löser ett problem för konsumenten som den är 

beredd och villig att betala för påpekas. Även marknadsstorleken och konkurrensbilden är 

enligt respondenten viktig att beakta. 

 

Gradering av investeringskriterier 

Respondenten graderar teamet som ett, problemet som de löser som nummer två och 

marknaden som nummer tre. 

 

Resonemang kring delägarskap 

I bolagen som respondenten är passiv ägare i äger hen 20%. Skulle nya investeringar göras, 

skulle en andel på 10% vara önskvärt förklarar respondenten och säger vidare att detta beror 

på dels insynskrav men också för att känna att man som investerare är delaktig.   

 

Kritiska faktorer för investeringsbeslut  

På en fråga om vilka dealbreakers som respondenten har inför en potentiell investering ges 

svaret att: 

 

“...allting som har med teamet att göra, om jag upptäcker att det finns problem där.” 

 

Respondenten betonar att personer som inte kommer jobba så mycket som krävs, eller andra 

problem som har med människorna att göra, är jobbigast att hantera. Tror man inte att teamet 

kan driva bolaget så investerar hen inte så allting handlar om människorna och att det finns en 

bra dynamik bland dem. 

 

Humankapitalet hos entreprenörerna 
Respondenten poängterar att den tittar på teamet som en helhet och att det ska finnas en tydlig 

rollfördelning samt att alla de roller som företaget behöver bör finnas, men det är också av 

vikt att människorna inte kliver varandra på tårna – att de inte avbryter varandras arbete. 

Sedan menar respondenten att det krävs en orädd säljare som är jätteduktig på sitt område. 

Något som framgick som mycket betydelsefullt var entreprenörens tidigare erfarenheter. Det 

kunde handla om att denna varit med och byggt bolag och team samt försökt sälja någonting 

så man byggt upp erfarenheter kring hur det är att driva bolag.  

 

Ålder som en del av beslutsunderlaget 
På frågan huruvida ålder har betydelse svarar intervjupersonen att vid investeringar handlar 

mycket om erfarenheter, men om man kommit upp i en viss nivå så kan en mättnad uppstå. 

Respondenten fortsätter: 
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“Det måste finnas en hunger där, man måste vilja åstadkomma någonting. Det måste vara 

människor som överhuvudtaget har det drivet. Det är vanligare att unga människor har det.” 

 

4.1.2 Intervjuperson 2 

Respondenten investerade och var aktiv i några lyckade projekt där personen byggt upp och 

sålt vidare ett antal företag. Vinstmedlen har sedermera användes till att investera i nya bolag 

i egenskap av affärsängel. Respondenten beskriver sig som en ängelinvesterare som 

kontinuerligt investerar i företag. 

 

Investeringsprocessen 
Respondenten säger att det saknas en röd tråd gällande investeringsstrategi. Vinster från 

tidigare investeringar har återinvesterats i nya projekt. Respondenten tar upp ett exempel på 

hur denne investerade i en digital mediaaffär tillsammans med några vänner på grund av att 

hen tyckte idén var attraktiv samt att hen gillade personen som drev bolaget samt hade tagit 

fram konceptet. På en fråga angående vilka branscher respondenten föredrar eller känner sig 

trygg att investera i svarar hen med glimten i ögat:  

  

“Mina kompisar brukar reta mig för det, att jag är totalt odisciplinerad som investerare. Jag 

har några killar som jag brukar ta hjälp av, sedan gör jag tvärtom vad de rekommenderar 

mig att göra.” 

 

Gemensamt för de case som investeraren valt att investera i har varit att hen tyckt att det varit 

bra folk involverade. Hen förklarar att något som attraherar är så kallade ‗blue-horizon-

projekt‘ som innebär att det föreligger stor potential i det, eller att det varit tilltalande på annat 

sätt. Respondenten nämner investeringen i kaffebaren som ett exempel på hur en ide får stå 

primärt i fokus och prioriteras. Även om det också visade sig vara en god affär, kom det i 

andra hand. Tillvägagångssättet för att utvärdera case beskrivs som att det baseras till stor del 

på att det är bra folk bakom projekten, men även att bolaget befinner sig på rätt plats och att 

de som driver bolaget förstår var de ska – vart de är på väg. När det kommer till siffror säger 

respondenten att det nästan aldrig är något som tas med i beräkningen. Respondenten nämner 

även värderingen som något hen tittar på vid en investering, där målet är att gå in och 

investera i bolag väldigt tidigt. Investeraren har som riktlinje att aldrig investera i ett bolag 

som värderar sig själva till över 35 miljoner (SEK). Detta är ingen uttänkt gräns berättar 

investeraren, utan hen har funnit maxbeloppet vara en rimlig gräns i förhållande till vad hen är 

villig att investera i med tanke på att en alltför hög värdering, initialt, kan signalera att 

grundarna har bedömt bolaget vara mer värt än vad det de facto är. Investeraren förklarar det 

med att: 

  
...jag ser många case där folk som knappt börjat som säger att ‗vi tror att det här är en marknad som är värd så 

här pass mycket och vi värderar bolaget till 100 miljoner‘ [...] Jag skulle kunna investera i sådana case jag också, 

men då vet jag att jag måste vara en annan typ av investerare, för jag vet vad som kommer att hända. Då gör jag 

det och jag vet att de här bolagen kommer att få problem; de kommer att bli slaktade på vägen. Så fort pengarna 

tagit slut kommer jag. Om de tycker att det är ett sådant spel man ska spela i en investering, då kan jag spela det 

spelet och veta att – okej, här har ni er första sudd med pengar. Om två år kommer ni ha slut med pengar. I värsta 

fall om ett år eller sex månader, det kan jag se. Ni kommer då ha jävligt svårt att resa pengar och ni kommer 

absolut inte kunna resa pengar på den här nivån. Och var kommer det vara enklast att komma och be om pengar? 

Jo, från era tidigare ägare. Då kommer jag säga så här: jag kan investera vidare i ert bolag men då ska jag ha 50 

procent av bolaget. 
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Hen förklarar sedan att denna typ av situation är vanlig hos misslyckade entreprenörer för att 

de har en alltför hög värdering, vilket kan leda till att relationen mellan investerare och 

entreprenör försämras.  

 

“Det är ju så också; har du inte en bra relation med dina investerare, då kommer det till slut 

vara den som har mest med pengar som vinner. Om du får det jobbigt [ekonomiskt] det vill 

säga. Och alla får det jobbigt.” 

 

Kritiska faktorer för investeringsbeslut 
Intervjupersonen förklarar att det i andra fall kan handla om att teamet har orealistiska 

förväntningar på en ide som knappt ligger i startgroparna. Ibland handlar det om att hen inte 

känner för personerna som driver bolaget. Ofta tar intervjupersonen inspiration från hens 

kollegor som också gör investeringar i bolag. Om de inte tycker om en ide så finns det chans 

att hen inte gör det heller.  

 

Att överbrygga asymmetrisk information 
På frågan om hur respondenten går till väga för att överbrygga asymmetrisk information i 

syfte att fatta välgrundade investeringsbeslut blir svaret:  

 

“Jag fattar inga välgrundade beslut utan jag accepterar att det inte finns, det är en osäker 

terräng som man befinner sig i om man ska gå in i ett tidigt skede.”      

 

Intervjupersonen säger sig knappt ta notis till affärsplanen utan förlitar sig på en 

handskakning om att detta är en bra person som har investerarens förtroende att klara av att 

hitta rätt i vad hen beskriver som ett möjlighetsmoln. Anledningen till förkastandet av 

affärsplan utvecklar hen resonemanget: 

 

“Jag har ju själv suttit på andra sidan och skrivit sådana här affärsplaner, jag vet ju att det 

bara är bullshit.” 

 

Resonemang kring delägarskap 

Respondenten har inga specifika krav på ägarandel men uttrycker en förståelse för att en 

alltför stor andel av ett företag innebär ett alltför stort åtagande som kan vara svårt att svara 

upp mot. Investeraren eftersträvar främst en rimlig värdering och betonar risken som finns i 

och med att det är ett så tidigt stadium för projektet och därför bör värderingen inte vara 

alltför hög.  

 

“Jag vill ha en rimlig värdering men inte en alltför stor stake. [...] Det måste finnas en 

tillräckligt stor stake för de som driver bolaget för att de ska vara motiverade att göra det” 

 

Något minimikrav har respondenten inte men det brukar ligga på mellan 5–10 procent men 

det kan vara mindre också, förklarar hen.   

 

Humankapitalet hos entreprenörerna 
Respondenten menar att viktiga egenskaper hos entreprenörer är nyfikenhet, att de känner att 

projektet och det de vill åstadkomma är viktigt. Då betyder det att de kommer att orka med att 

driva projektet även under påfrestande perioder. Erfarenhet kan vara av betydelse säger 

respondenten, men att brist på erfarenhet inte per automatik behöver betyda någonting 

negativt, utan att det är lika viktigt att entreprenörerna kan visa att de orkat med att 
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överkomma andra saker som kanske inte har med det rådande projektet att göra. På frågan 

ifall erfarenhet av samma bransch är viktigt, svarade respondenten:  

  

“Nej, som ni hör, det kokar ner till mycket magkänsla” 

  

Ålder som en del av beslutsunderlaget 
Gällande entreprenörens ålder förklarar respondenten sin syn på saken med att säga:  

  

“Jag investerar aldrig i gamla personer. Aldrig.” 

  

Vad som investeraren uppfattade som gammal framkom inte mer explicit än ett exempel där 

investeraren menar att en person som är 45 år gammal skulle hen aldrig investera i, såvida det 

inte finns andra unga krafter i bolaget som skulle kunna komplettera och bidra med en slags 

naiv drivkraft, något som krävs för att vara entreprenör.    

 

4.1.3 Intervjuperson 3 

Intervjupersonen är delägare i ett bolag som hjälper techbolag att bygga digitala 

tjänsteprodukter. Bolaget tar antingen betalt för sina tjänster monetärt eller i andelar, det vill 

säga aktier, och de blir således delägare i företaget. 

 

Investeringsprocess 

Respondenten beskriver en eventuell investeringsprocess som att entreprenörer kommer till 

dem med sina idéer och vill antingen få hjälp genom kapital eller med utvecklingen av 

produkten eller tjänsten. När det handlar om en investering i bolag där de blir delägare så 

tittar de på personen som driver bolaget först, som även klassas som det viktigaste att ta i 

beaktande vid en investering. Det är även viktigt för respondenten att denne får förtroende för 

entreprenören som någon som kan driva bolaget och göra det lönsamt. Sedan utvärderar 

respondenten affärsmodellen, som benämns som det näst viktigaste; vad ska de tjäna pengar 

på och hur marknaden ser ut. Utan en affärsmodell skulle det vara svårt att investera menar 

respondenten men utesluter inte en investering vid avsaknad av en adekvat sådan. 

Respondenten menar då att investeringen blir mer av ett välgörenhetsprojekt och det har hänt 

att de gjort sådana satsningar. Sedan är tidsplanen och affärsmodellen och övriga delar av 

affärsplanen av stor vikt vid en utvärdering. Respondenten beskriver sin investeringsstrategi 

som agil och att den saknar fasta ramverk och kriterier. Istället görs en bedömning från fall till 

fall, vilket intervjupersonen menar är viktigt vid denna typen av investeringar, speciellt då det 

handlar om mindre bolag med ofta unika affärsidéer. 

 

Kritiska faktorer för investeringsbeslut 
Respondenten förklarar att den vanligaste anledningen till att de tackar nej till en investering 

brukar vara att det inte finns en väl genomtänkt affärsmodell. Detta tyder på att entreprenören 

inte riktigt har klart för sig hur de ska tjäna pengar och inte kan bevisa att det går att göra på 

det sättet som de tänkt sig. Det måste även vara en driven entreprenör men investeraren vet 

inte spontant om det är entreprenörens driv eller affärsmodellen som är viktigast. Efter en 

diskussion angående dealbreakers förklarar hen dock:  

 

“Det svåra är att ta [affärsmodeller] från en powerpoint-presentation och få det att hända. 

[...] För att det ska hända så krävs det en otroligt duktig och driven entreprenör eller 

bolagsordning. Utan det så spelar det ingen roll hur bra affärsmodellerna är.”  
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Att överbrygga asymmetrisk information 

Respondenten förklara att i brist på företagshistorik då bolagen är nya fokuserar hen istället på 

entreprenörens historik och erfarenheter. Till exempel om de startat bolag tidigare samt hur 

det gått för dem, men även vilket förtroende man får generellt för personen samt att blicka 

framåt – hur ser planen ut och är den realistisk? Istället för att göra kassaflödesanalyser eller 

värderingsmodeller tycker respondenten att man kan använda en slags modell som utgår från 

särskilda milstolpar. Till exempel, har företaget uppnått tre milstolpar värderas de kanske till 

5 miljoner och har man uppnått tre punkter till blir värderingen 10 miljoner.  

 

Hen försöker skapa sig en uppfattning och känsla om personen eller personerna bakom 

företaget, i.e. entreprenörerna och lära känna dem, för att på så sätt försöka bilda sig en 

uppfattning om dem. Detta väger sedan in i investeringsbeslutet. Respondenten uttrycker att 

om magkänslan indikerar att entreprenörerna inte är tillräckligt kompetenta så görs inte en 

investering.  

 

Resonemang kring delägarskap 

Till en början nöjer sig investeraren med att göra en mindre investering på mellan 5 till 10 

procent. Det viktigaste är dock att entreprenören som ska driva bolaget behåller majoriteten 

och således incitamentet att göra det.  

 

“Skulle vi ta 80 procent av bolaget och entreprenören 20 procent då har de inte incitament 

att driva det, då måste istället vi driva det. Det är en superviktig grej som jag förstått under 

mina år här, att det är den som sitter på aktieposterna som har den tunga säcken på sin rygg 

att dra skeppet framåt” 

 

Tanken när respondenten investerar är att  de ska hjälpa till med utvecklingen, inte att ta över 

och tvingas driva hela bolaget. 

 

Humankapitalet hos entreprenörerna 
Då respondenten berättar om vilka egenskaper som är betydelsefulla hos en 

entreprenör  nämns passion för det man gör och den branschen som centrala egenskaper Att 

vara driven, målmedveten och dedikerad samt innebörden av att entreprenören förstår att detta 

inte är ett konventionellt arbete, beskriver respondenten som ytterligare viktiga egenskaper. 

En entreprenör slutar inte arbeta kl 17 som på ett mer konventionellt arbete – då kommer 

företaget aldrig att lyckas. Erfarenhet från branschen man vill ge sig in i är meriterande säger 

intervjupersonen. 

 

Ålder som en del av beslutsunderlaget 
Respondenten kommenterar angående en entreprenörs ålder och nämner att det är svårt att se 

ett driv i någon som är till exempel 50 år gammal och ser lite halvtrött ut. Kommer däremot 

någon som är 20 år gammal som verkar väldigt engagerad och detta är personens dröm och 

även om den saknar högskoleutbildning så investerar respondenten mycket hellre i en sådan 

person. Det optimala, spekulerar intervjupersonen, är en 30–35 årig person som har byggt 

några bolag tidigare och som åtminstone har viss erfarenhet från startups, kanske en högre 

utbildning samt arbetserfarenhet. 
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4.1.4 Intervjuperson 4 

Respondenten har både startat egna företag samt förvärvat uppemot 50 bolag. Idag sker 

investeringar genom ett familjeägt fondbolag som fokuserar på investeringar inom 

techbranschen. Fonden förvaltar tiosiffriga belopp och har investerat i många framgångsrika 

och välkända techbolag. 

 

Investeringsprocessen 

Fonden fokuserar på bolag inom IT-sektorn men även har det skett investeringar inom både 

disruptive technologies och inom sjukvården -  som till exempel i företag som arbetar med att 

digitalisera vården. Respondenten förklarade att fonden initialt prioriterade att investera i 

bolag i ett tidigt skede men att den nu väljer att investera i ett senare skede. Respondenten 

understryker vikten av att det finns en affärsidé som är begriplig, en affärsmodell som är 

förståelig och transparent och sedan ska det gå att föreställa sig att verksamheten kan växa 

och bli tio gånger så stort. I teorin måste det här finnas, betonar investeraren, och tillägger att i 

verkligheten är hen medveten om att det inte alltid blir så. Respondenten fortsätter sitt 

resonemang med att betona att även marknaden är viktig; Sverige, gärna Europa och gärna 

andra delar av världen ska vara potentiella marknader och det måste vara en produkt eller 

tjänst som folk vill ha. Respondenten börjar sedan prata om hur viktigt människorna bakom 

företaget är och säger: 

 

“Sedan tar jag väldigt stor hänsyn till teamet och särskilt alltså den som är VD, men också 

glömmer jag aldrig bort CFO:n. De två gör det helt enkelt och min devis är alltså att en bra 

VD gör guld av skit och en dålig VD gör skit av guld.”   

 

Investeraren berättar om realiseringen att då affärsidén sällan blir det man trodde från början 

så är en bra VD något essentiellt. Det man trodde att det skulle bli i början är oftast inte så 

som resultatet ser ut när det är klart och därför är det viktigt att det finns en ledning som är 

villiga att arbeta väldigt många timmar. Därför är det viktigt att man gillar entreprenören. En 

investeringsprocess beskrivs som att man först läser affärsplanen som sedan leder till att det 

bokas ett möte med ledningen och sedan är det beroende på ledningen man träffar om man går 

vidare. 

 

Att överbrygga asymmetrisk information 
På frågor om hur asymmetrisk information påverkar investeringsprocessen och hur den kan 

överkommas så påpekar respondenten att det idag sällan kommer entreprenörer med 

undermåligt material, utan de tillhandahåller oftast tillfredsställande affärsplaner och bra 

presentationer. Ibland tackar hen dock nej på grund av att materialet inte är tillräckligt bra och 

säger att entreprenörerna måste förstå vad de ska göra tillräckligt mycket för att kunna 

konkretisera och formulera det. Sedan säger respondenten: 

 

“Om de inte förstår var och hur och när [...], hur mycket pengar [det behövs], så ska man 

inte hålla på med det här. [...] Det är inte jag som ska driva det hela.” 

 

Respondenten förtydligar att en investering inte ska innebära att det är hen som ska driva 

bolaget, hjälp kan istället fås i form av kunskap, erfarenhet, sitta med i styrelsen och 

kompetent personal. Respondenten menar att hen kan peka på problemen men att en 

investerare aldrig ska behöva driva bolaget. 
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Resonemang kring delägarskap 
Hur respondenten resonerar kring sin ägarandel är inte helt klart men beror mycket på hur 

mycket engagemang som måste finnas, ett större engagemang kräver en större andel. Andra 

faktorer som kan påverka kan vara storleken på bolaget. Fonden går idag in senare i bolag där 

de kommit lite längre och då brukar en investering ligga på mellan 5 till 10 procent av 

aktieposterna.  

 

Kritiska faktorer för investeringsbeslut 
Den vanligaste anledningen till att respondenten tackar nej till en investering är att de inte 

kommit tillräckligt i arbetet med att utveckla affärsplanen eller andra viktiga komponenter. Då 

brukar respondenten trots det skriva ner vad entreprenörerna kan utveckla och tänka på och att 

de sedan är välkomna tillbaka när de åtgärdat det. Förutom det nyss nämnda så kan det även 

vara så att investeraren inte tycker om personen. Respondenten förklarar att det inte går att 

investera i bolag om man inte har ett förtroende för att människorna klarar av att driva 

bolaget. Teamet som presenterar affärsplanen måste man tro på – det är otroligt väsentligt, 

tillägger respondenten. 

 

Humankapitalet hos entreprenörerna 
Ett flertal egenskaper existerar som respondenten tar hänsyn till och förklarar sedan: 

 
  ...ett är att det finns ett driv, jag brukar försöka förstå människan bakom det hela, ta reda på vad du gjorde, hur 

pluggade du, jobbade du under tiden, har du varit utsatt, haft det jobbigt, ju mer skitarbete man har haft, 

gatsopare eller vad som helst, tycker jag är bra, för att inte tro att man är världsbäst bara för att man tagit någon 

examen alltså. Jag letar efter dem här människorna som har arbetat i sitt liv, som har gjort saker och sen hur dem 

tänker, om dem brinner för det här och sen naturligtvis hur dem tänker logiskt, hur dem tänker. Då kanske dem 

kan förklara sin affärsidé. Varför dem ska rädda världen. 

 

Ålder som en del i beslutsunderlaget 
Respondenten säger att åldern inte spelar in när hen tar investeringsbeslut men konstaterar att 

de flesta är yngre än 30 år gamla. Det är nog ingen slump då det är mycket ny teknik inom 

den branschen som fonden fokuserar på och det är den yngre generationen som är bäst på det. 

Inom industrin kan det mycket väl vara äldre som kommer på något revolutionerande, 

fortsätter respondenten. Däremot förklarar hen att det ofta är så att man blir lite latare när man 

blir äldre och är man runt 40–45 år gammal är det vanligare att du föredrar att njuta av livet 

istället för att sitta och jobba på en lördagskväll. Intervjupersonen avslutar med att konstatera 

att detta är generella tankar men att hen själv inte per automatik tar åldern i beaktande i en 

investeringsprocess.   

 

4.1.5 Intervjuperson 5 

Intervjupersonen har jobbat som investerare i närmare två decennier på ett riskkapitalbolag 

med ansvar för avdelningen som hanterar fonderna med fokus på företag som är verksamma 

inom läkemedel, medicinteknik och vård. Fonderna hanterar mångmiljardbelopp och är en av 

Sveriges största bolag inom private equity.        

 

Investeringsprocessen 
Riskkapitalbolaget investerar i både noterade och onoterade bolag och på en fråga angående 

om i vilken typ av bolag det är störst tillgång på information vid ett förvärv svarar 

investeraren att det är störst tillgång på information i onoterade bolag på grund av att 

onoterade bolag har, till skillnad från börsnoterade bolag, möjlighet att delge information. 

Respondenten förklarar hur riskkapitalbolaget går till väga: Genom att först skapa en fond 

med kapital från pensionsstiftelser, banker och universitet som har stiftelser, eller andra 
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aktörer med kapital som de förvaltar. Sedan investerar fonden, utifrån den fondens, på 

förhand bestämda förutsättningar. Tidshorisonten för investeringarna är mellan fem till sju år. 

Intervjupersonen fortsätter beskrivningen med att hen helst sitter ner och diskuterar med 

ledningen i företaget de är intresserade av att investera i utan mellanhänder, men att det nu för 

tiden ofta är så att företaget i fråga anlitar en eller flera investmentbanker som hjälper 

hanteringen av försäljningen åt dem. Dessa investmentbanker arbetar så att de tar in uppemot 

tio intressenter, som till exempel intervjupersonens fond, eller det kan även vara andra företag 

som de tror kan vara intresserade av att investera. Sedan ges ett material med information om 

företaget samt investeringsmöjligheten. Sedan möts investeraren och ledningen i form av en 

så kallad management presentation, där man får följa dem i en eller två dagar. Detta följs upp 

av en due diligence som fonden utför själva vilket innebär att de försöker få tag i all möjlig 

väsentlig information om företaget. Informationen kommer dels från företaget i fråga, dels 

från egna analyser, men även från externa aktörer såsom revisionsfirmor som går igenom alla 

befintliga siffror för att kontrollera att de är rimliga samt att det inte finns stora dolda 

kostnader eller att de på något sätt förskönat siffrorna från försäljningen. Ett krav för 

respondenten är att använda sig av en advokatfirma som är specialiserad på denna typ av 

affärer och som hjälper till att undersöka legala strukturer, eventuella stämningar eller 

konflikter med andra, rättigheter till sina produkter och miljö så det inte förekommer dolda 

kostnader i form av till exempel en sanering av ett helt fabriksområde. Respondenten pekar ut 

legala aspekter som något som, om de inte upptäcks i tid, eventuellt kan leda till negativa 

effekter och höga kostnader. Ett annat viktigt verktyg beskrivs vara att anlita en extern 

marknadskonsult som bidrar med råd och expertis. Efter en budgivningsprocess återstår cirka 

tre intressenter. Dessa får sedan träffa ledningen för att därigenom kunna fördjupa 

kunskaperna om företaget i fråga. Due diligence-processen är även av betydelse för de banker 

som är med och finansierar förvärvet genom att låna ut en del av det investerade beloppet. 

Processen avslutas med att en så kallad sales purchase agreement (SPA), där detaljer gällande 

köpet finns med. 

  

Gradering av investeringskriterier  
Respondenten berättar att det viktigaste underlaget för en investering är att marknaden som 

företaget befinner sig på verkar lovande med utsikter om långsiktig tillväxt. Idén, produkten 

eller tjänsten ska vara svår att kopiera samt att det inte bör föreligga risk för teknikskifte som 

kan påverka bolagets produktförsäljning negativt. Respondenten anser att efter marknaden så 

är det näst viktigaste underlaget för investeringsbeslut, ledningen och förklarar det med att:  

  

“Nummer två för mig och det här är personligt, det är inte alla som tycker så, det är att 

ledningen är bra eller rättare sagt att du blir på det klara med vad du tycker om ledningen.” 

  

Respondenten förklarar att det har hänt att VDn har behövts bytas ut redan första dagen efter 

att investeringen, i.e. uppköpet, gjorts. Anledningen till att detta är viktigt är att investeringen 

utvärderas med hjälp av internränta (IRR). Om man inte upptäcker att VDn eller 

ledningsgruppen inte är bra så kan detta medföra att räntabiliteten på investeringen försämras 

i och med att tidsperspektivet riskerar att förlängas. På tredje plats är att inga dolda avgifter 

ska finnas som kan komma att ha negativ inverkan på företaget.   

 

Att överbrygga asymmetrisk information 
Respondenten utvecklar resonemanget angående tillgången på information i 

investeringsobjekten: På grund av att fonden som investeraren arbetar med en tidsgräns för 

hur länge fonden ska vara verksam, medför det att investeringarna som görs behöver vara av 

en viss monetär storlek. Fonden hanterar tiosiffriga belopp och förväntar sig en viss 
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avkastning vilket leder till att investeringar sker i bolag som omsätter stora belopp. Om 

mindre investeringar skulle göras kan det innebära att fler skulle behöva utföras för att nå 

samma totala investeringsbelopp. Respondenten menar således att det saknas tid att 

genomföra investeringar i bolag som har en alltför låg omsättning. För att klara 

investeringshorisonten och effektivisera arbetet så görs investeringar i bolag som oftast har en 

historik som sträcker sig minst tre år tillbaka. 

 

Resonemang kring delägarskap 
Respondenten poängterar att fonden alltid har som mål att äga majoriteten av det förvärvade 

företagets aktier. Det förekommer investeringar där säljaren av företaget behåller sin 

position som ägare med 10 till 15 procent av aktiekapitalet. Det varierar från fall till fall, 

förtydligade respondenten; ibland stannar de befintliga ägarna kvar med 30 procent av 

aktierna och det förekommer oftast ifall det är en ägarfamilj. Att låta säljaren av bolaget 

stanna kvar som ägare används som ett sätt att motivera ledningen till att fortsätta utföra ett 

gediget arbete. 

 

Kritiska faktorer för investeringsbeslut   

Investeraren sade att det område som företaget befinner sig i det vill säga sektorn och 

produkten, är den mest förekommande anledningen till att investeraren tackar nej till en 

investering. Nästa dealbreaker är försäljningspriset eller att företaget i fråga har en felaktig 

uppskattning av företagets omsättning och resultat de närmaste åren. På en specifik fråga om 

ett förvärv ej genomförts som en direkt anledning av brister hos den befintliga ledningen i 

prospektet, svarar respondenten bestämt nej och förklarar sedan att det viktigaste är att det 

finns en uppfattning om vad inställningen till ledningen är. Respondenten förklarar att när det 

handlar om stora investeringsbelopp är det alltid värt att byta ut en ledning som inte har 

förtroende vad gäller att lyckas genomdriva affärsplanen under utsatt tid med 

tillfredsställande resultat. Efterföljer ledningen ej tidsplanen är risken stor att kalkylerna för 

investeringen brister. 

 

Humankapitalet hos entreprenörerna 
Det är många egenskaper som ska till för att ledningen ska vara bra i ett företag, konstaterar 

investeraren. En ledning ska vara affärsmässiga, de måste kunna sin marknad, veta vad 

kunderna vill ha, utveckla produkter så företaget har en långsiktig överlevnad och hela tiden 

ligga i framkant i sin bransch, sedan måste ledningen besitta ledaregenskaper samt kunna 

arbeta ihop med andra människor. 

 

“Vi vill ju inte ha någon tok. Det finns många tokar i ledningar, otroligt energiska och liksom 

driver som galningar men långsiktigt så tappar dem folk för det är ingen som orkar jobba 

med dem, det är komplicerat att vara en bra VD och en bra ledning” 

 

Ålder som en del av beslutsunderlaget 
Respondenten konstaterade att åldern spelar en roll, även om frågan om hur man resonerar 

kring åldern i ett investeringsbeslut är både är komplicerad och svårt. Att tidsaspekten för en 

investering som fonden genomför sträcker sig över minst fem år, innebär att funderingar kan 

förekomma huruvida VDn i ett förvärvsobjekt, som är mellan 59 till 62 år gammal, besitter 

tillräckligt med motivation och energi för att lyckas göra ett bra arbete. Investeraren har aldrig 

varit med om att ledningen ansetts vara för unga och förklarar att det sannolikt beror på att 

den typen av företag som fonden fokuserar att investera i, generellt är etablerade sedan ett 

flertal år tillbaka, det vill säga är det inga nystartade bolag som fonden investerar i. 
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Övrigt   

Hen förtydligar resonemanget kring vikten av en bra ledning och en bra VD: 

 

“Det är den gamla klyschan, bra folk rekryterar bra folk och dåliga VD:ar rekryterar dåligt.” 

 

Respondenten menar att under en due diligence-process så är humankapitalet ett område som 

bör fokuseras på i större utsträckning än vad som sker idag. Respondenten tillägger att det är 

lätt att bli vilseledd av en VD som är retoriskt skicklig och som gör övertygande 

presentationer. Det behöver inte betyda att VDn är skicklig på att leda ett företag. 

Förekommer tveksamheter kring en ledning är det alltid bättre att ersätta ledningen 

omgående.  

 

4.1.6 Intervjuperson 6 

Respondenten har arbetat som utvärderare åt fonder där fokus initialt låg på investeringar 

inom clean-tech, för att sedan arbeta som ansvarig för en fonds IT-portfölj. Idag investerar 

personen sitt och sin affärspartners privata kapital med fortsatt fokus på IT-branschen.   

 

Investeringsprocessen och investeringskriterier 
Intervjupersonen riktar in sin investeringsstrategi mot bolag med potential att generera tillväxt 

utan att företaget är beroende av att tillföra fler människor. Strategin beskrivs som en IT-

hävstång. Investeringsprocessen är begränsad av investeringskapaciteten, vilket förklaras med 

att investeringskapitalet endast består av riskkapitalbolagets balansräkning. Tidigare, när 

investeringar gjordes via en fond, kunde fonden investera 100 miljoner (SEK), men idag sker 

en investering oftast på mellan 20 till 30 miljoner kr. Kriterierna som respondenten beskriver 

som viktiga att ta i beaktande vid investeringar är: investeringsstorleken, totala mängden 

kapital innan företaget beräknas bli lönsamt samt människorna i bolaget. Respondenten 

kommenterar vikten av människorna i ett bolag med att ställa frågan: tror vi på dem, tror vi 

det är rätt sammansatt team? Respondenten säger sedan: 

 

“Människorna är absolut det viktigaste. [...] Människorna ska vara rätt och man ska ha 

förtroende för dem. Även personkemin ska fungera.” 

 

Investeringshorisonten behandlas på ett agilt sätt, där det kan förekomma både långsiktigt och 

kortsiktigt ägande. Respondenten berättar att ett bolag inte behöver vara lönsamma för att 

väcka intresse; dock bör bolaget genererat ett kassaflöde. Viktigt är att entreprenörerna har 

mer än endast en idé i en powerpointpresentation; de ska kunna bevisa att de kommit igång. 

 

Att överbrygga asymmetrisk information  
Vid en potentiell investering i företag som har bristfällig information, utvärderar 

intervjupersonen balansräkningen; att företaget inte har några lån eller skulder som ännu inte 

framgått.   

 

Resonemang kring delägarskap 
En ägarandel på 10 procent eller mer ger vissa rättigheter enligt aktiebolagslagen och av den 

orsaken är en vanligt förekommande ägarandel mellan 10 till 20 procent. Respondentens 

uppfattning är att desto större ägarandel, desto mer motivation skapar det hos en investerare 

att arbeta aktivt med bolaget där investeringen gjorts. En större ägarandel medför ett större 

emotionellt åtagande och bidrar till ett ökat inflytande i företagande. 
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Kritiska faktorer för investeringsbeslut 

Det första respondenten svarar när frågan om det förekommer några eventuella dealbreakers 

är:  

 

“...att man inte tror på grundarna, personkemin fungerar inte eller bara får inte en 

trovärdighetskänsla.” 

 

En annan anledning som är en dealbreaker är en allt för hög värdering av bolaget, fastställer 

respondenten.       

 

Humankapitalet hos entreprenörerna 
Teamet måste vara komplett så att det kan ge varandra stöd under tunga perioder men även att 

personerna i teamet kompletterar varandras kunskaper. Personkemin ska vara rätt och sedan 

undersöker respondenten vad entreprenörerna gjort tidigare samt personreferenser. Mot slutet 

av intervjun återkommer samtalet till entreprenörernas egenskaper och respondenten nämner 

då fler som är viktiga för hen som investerare: 

 

 Duktiga säljare, använder de intermediärer för att sälja in affärsidén är det ett minus 

 Trovärdiga, genuina och ärliga 

 Kunskap inom marknadsföring 

 Analytisk 

 

På frågan om respondenten kan tänka sig att investera i företag där affärsidén är 

investeringsbar men där hen ser brister i entreprenörerna förklarar hen: 

 

“Det finns säkert gånger och historier då man har investerat ändå och det får man alltid 

ångra bittert så jag försöker att hålla mig borta från det. [...] En gemensam faktor för många 

fallerande case är personen bakom.” 

 

Ålder som en del av beslutsunderlaget 
Respondenten förklarar att åldern inte är någon avgörande faktor vid investeringar men att en 

person som är 20 år gammal och utan någon erfarenhet av företagande så är hen lite mer 

försiktig än om det är en person som är 40 och redan har erfarenhet av det. På en fråga om det 

är möjligt att entreprenörerna är för gamla för att de ska investera blir svaret nej. Anledningen 

har aldrig varit åldern utan istället är det inställningen till entreprenörskap som inte 

överensstämt med investerarens syn på detsamma.   
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5 Analys 

  

Här presenteras de intervjusvar respondenterna givit som ansetts svara direkt på 

forskningsfrågorna tillsammans med en efterföljande analys av dem. Kapitlet avslutas med en 

övergripande analys. 

5.1 Analys av intervjusvaren kopplat till forskningsfrågorna 

 

5.1.1 Hur beskriver investerare humankapitalets roll som en del av 

investeringsprocessen? 

Investerare 1 

Riskkapitalist 

 

 

  

Humankapitalet i befintliga ledningen konstateras vara av värde för 

investeringen. Målet är att efter förvärv behålla ledningen under en period för 

att lära sig av den, samt att den befintliga VDn bistår vid rekrytering av den 

nya VDn, när det är aktuellt för att den ska passa in i verksamheten. 

Investerare 2 

Affärsängel 

 

 

Gemensamt för alla investeringar är att respondenten tyckt om personerna 

som varit involverade i företaget. Förtroende mellan investerare och 

entreprenör är viktigt för alla potentiella investeringar. 

Investerare 3 

Affärsängel 

Personerna bakom bolaget är det första som tas i beaktande i en investering 

och samtidigt det viktigaste att ta hänsyn till. Förtroende för entreprenörerna 

är viktigt – det är de som ska driva och göra bolaget lönsamt. 

Investerare 4 

Riskkapitalist 

Tar stor hänsyn till teamet, särskilt VD och CFO – det är de som ska 

operationalisera idéerna. Viktigt att ledningen är arbetsvilliga och kan 

spendera mycket tid på arbetet. Efter en godkänd affärsplan handlar det till 

stor del om att ledningen är tillräckligt kompetent att genomföra den. 

Investerare 5 

Riskkapitalist 

Företagsledningen utvärderas för att undersöka om de besitter de kompetenser 

och den arbetsvilja som krävs för att genomföra affärsplanen, för att sedan 

antingen ta ett beslut om de ska behållas eller bytas ut. Motivationen bakom 

utvärderingen är att minimera riskera att tidshorisonten förlängs för 

investeringen, vilket försämrar räntabiliteten. 

Investerare 6 

Riskkapitalist 

Människorna i företaget är absolut det viktigaste – tror vi på dem? Är det ett 

rätt sammansatt team? Förtroende ska finnas för människorna likaväl som 

personkemin ska fungera mellan investerare och entreprenör.  

  

Analys 

Resultatet pekar på flera skillnader mellan respondenterna i hur de resonerar kring 

humankapitalet i en investeringsprocess, dock är gemensamt för samtliga respondenter att de 

resonerar kring det, vilket är ett faktum som anses intressant då empirin insamlades utan att 

det ställdes en direkt fråga om humankapitalets roll, utan frågorna var som tidigare beskrivits 

allmänna frågor om hur en investeringsprocess går till. Empirin tyder på att investerarna har 

både förutfattade meningar om humankapitalet och dess roll samt att de medvetet och aktivt 

granskar humankapitalet som en del av beslutsunderlaget. Vilken roll humankapitalet spelade 
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skiljde sig dock väsentligt mellan de olika investerarna, även mellan respondenter som klassas 

som samma typ av investerare. Tendenserna i resultatet stämmer generellt överens med 

slutsatserna i Mason och Stark (2004) där det konstateras att affärsänglar lägger större vikt vid 

relationen mellan entreprenör och investerare, något som kan tolkas som förtroendet dem 

emellan, medans riskkapitalister lägger större fokus på finansiella aspekter och marknaden. 

Även slutsatserna i Hsu et al. (2014) pekar på samma tendenser, där affärsänglar fokuserar på 

investeringens strategiska beredskap att investeras i samt entreprenörens känslomässiga 

passion, medans riskkapitalister prioriterar den ekonomiska potentialen, även om båda typer 

av investerare utvärderar humankapitalet efter samma kriterier. Investerare 2 och 3, som 

agerar i egenskap av affärsänglar, lägger stor vikt vid att de i sin roll som investerare får 

förtroende för entreprenörerna bakom ett case. Investerare 1, 4 och 5 nämner däremot 

humankapitalets roll i termer av kunskap och arbetsvilja snarare än förtroende. Investerare 1 

var även tydlig med att uttrycka de tidigare ägarnas betydelse vid en investering, då det är 

viktigt att de stannar kvar så investeraren har möjlighet att ta del av de unika kunskaper de har 

om verksamheten. Investerare 6 påminner i sitt svar om studiens affärsänglar svar då hen även 

lägger stor vikt vid förtroendet till entreprenörerna men lägger även stor vikt vid kunskaperna 

i teamet bakom caset och de kompletterar varandra. Analysen visar som sagt, att precis som i 

Mason och Stark (ibid) och Hsu et al. (ibid), att de som är affärsänglar i investeringsprocessen 

lägger större vikt vid relationen till entreprenörerna och förtroende för att entreprenörerna har 

den känslomässiga passionen att genomföra det som överenskommits. Resultatet går att tolka 

som att en del investerare använder humankapitalet som ett verktyg för att överkomma 

asymmetrisk information vilket investerare 2, 3 och 6 ger stöd för. Investerare 1, 4 och 5 

resonerar olika med hänsyn till humankapitalet, även om de är riskkapitalister. Investerare 4 

tolkas använda humankapitalet för att överkomma asymmetrisk information likt investerare 2, 

3 och 6. Investerare 1 och 5 anser båda att humankapitalet är något utbytbart och använder 

snarare det som något som de ska få en uppfattning om så beslut om utbytbarheten kan tas. 

Humankapitalets roll som verktyg vid asymmetrisk information analyseras närmare senare i 

kapitlet.     

 

5.1.2 Spelar humankapitalet en avgörande roll då investerare utvärderar ett 

företag? 

Investerare 1 

Riskkapitalist 

Om teamet inte uppfyller kraven så kan det vara av avgörande betydelse vid 

en investering. 

Investerare 2 

Affärsängel 

Avgörande i beslutet angående en investering kan vara att magkänslan för 

entreprenören inte känns rätt. 

Investerare 3 

Affärsängel 

Bristfällig affärsplan kan tyda på bristande kunskaper hos entreprenören. Utan 

en duktig och driven entreprenör spelar affärsplanen ingen roll.  

Investerare 4 

Riskkapitalist 

Om affärsplanen inte är bra kan det tyda på brister hos entreprenörerna vilket 

kan skada förtroendet. Det går inte att investera i bolag där förtroende saknas 

för entreprenörerna/teamet. 

Investerare 5 

Riskkapitalist 

Det viktiga är att ha en klar uppfattning om ledningen; ifall den ska bytas ut 

eller inte. Ledningen är ingen avgörande faktor för investeringsbeslut.  

Investerare 6 

Riskkapitalist 

Om förtroende för grundarna saknas samt ifall personkemin mellan 

investerare och entreprenör inte stämmer överens. 
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Analys 

Resultatet visar att fyra av sex investerare uttrycker att humankapitalet hos entreprenörerna 

spelar en avgörande betydelse för en investering i ett företag. Empirin pekar på att 

humankapitalet är en dealbreaker för samtliga investerare utom investerare 1 och 5. 

Investerare 5 går så långt som att uttrycka att humankapitalet inte alls påverkar beslutet att 

investera, medans investerare 1 säger att det kan vara av avgörande betydelse men att det inte 

måste vara det. Båda dessa investerare är riskkapitalister vilket kan vara av betydelse vid en 

jämförelse med Mason och Harrisons (1996) slutsatser som genom att studera affärsänglar 

pekar på att entreprenörerna tillsammans med marknads- och marknadsföringsfaktorer samt 

ofullständiga finansiella projektioner, är av stor betydelse när de tackar nej till en investering i 

ett företag. Noterbart är att investerare 4, som också klassas som en riskkapitalist, uttryckte 

precis det som Mason och Harrisons (ibid) slutsatser konstaterar. Investerare 3 och 4 pekar på 

att en bristfällig affärsplan kan vara ett tecken på att entreprenörerna i fråga inte besitter 

tillräckligt hög kompetens och kunskap för att driva företaget till framgång. Detta leder i sin 

tur till att förtroendet för entreprenörerna kan sjunka och tror hen inte på dem så sker ingen 

investering. Investerare 2, 3, 4 och 6 svar stämmer väl överens med beslutsfattarmodellen 

elimination-by-aspect (Tversky, 1972) där humankapitalet uttrycks som absolut avgörande 

ifall en investering ska ske eller om den avvisas. Investerare 1 och 5 tolkas istället följa the 

compensatory model (Maxwell, Jeffrey, Lévesque, 2011) där alla investeringskriterier ingår i 

beslutsunderlaget och betyder att kriterier som är bristfälliga kan vägas upp av andra kriterier 

som bedöms vara extra bra. 

  

5.1.3 Vilka egenskaper hos entreprenörerna i ett företag tar investerare hänsyn 

till vid investering i företaget?  

Investerare 1 

Riskkapialist 

Respondenten analyserar teamet som en helhet och att det ska finnas en tydlig 

rollfördelning samt att samtliga roller som företaget är i behov av bör finnas. 

Människorna i företaget ska ha goda sociala färdigheter. Det krävs en orädd 

säljare som är mycket kompetent på sitt område. Entreprenörens tidigare 

erfarenheter var en viktig egenskap; att entreprenören tidigare byggt bolag och 

team samt försökt sälja en produkt eller tjänst.   

Investerare 2 

Affärsängel 

Viktiga egenskaper hos entreprenörer är nyfikenhet och ihärdighet, att de 

kommer att orka att driva projektet även under påfrestande perioder. 

Erfarenhet kan vara av betydelse, men brist på erfarenhet behöver inte per 

automatik betyda någonting negativt, det är lika viktigt att entreprenörerna 

kan visa att de orkat med att överkomma motgångar som inte nödvändigtvis 

har med det rådande projektet att göra.  

  

―[...] som ni hör, det kokar ner till mycket magkänsla.‖ 

Investerare 3 

Affärsängel 

  

Entreprenörens passion, målmedvetenhet; att vara driven och dedikerad samt 

ha kunskap om branschen som företaget är verksamt inom.  

 

 

Investerare 4 

Riskkapitalist 

Entreprenören ska vara driven och ha tidigare livserfarenheter. 

   

―(...) jag brukar försöka förstå människan bakom det hela, ta reda på vad du 

gjorde, hur pluggade du, jobbade du under tiden, har du varit utsatt, haft det 

jobbigt, ju mer skitarbete man har haft, gatsopare eller vad som helst, tycker 
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jag är bra, för att inte tro att man är världsbäst bara för att man tagit någon 

examen alltså. Jag letar efter de här människorna som har arbetat i sitt liv, som 

har gjort saker och sen hur dem tänker, om dem brinner för det här och sen 

naturligtvis hur dem tänker logiskt, hur dem tänker. Då kanske dem kan 

förklara sin affärsidé. Varför de ska rädda världen?‖ 

 

Investerare 5 

Riskapitalist 

En ledning ska vara affärsmässiga, de måste kunna sin marknad, veta vad 

kunderna vill ha, utveckla produkter så företaget har en långsiktig överlevnad 

och hela tiden ligga i framkant i sin bransch. Sedan måste ledningen besitta 

ledaregenskaper samt kunna arbeta ihop med andra människor. 

 

―Vi vill ju inte ha någon tok. Det finns många tokar i ledningar, otroligt 

energiska och liksom driver som galningar men långsiktigt så tappar dem folk 

för det är ingen som orkar jobba med dem, det är komplicerat att vara en bra 

VD och en bra ledning‖ 

Investerare 6 

Riskkapitalist 

Teamet måste vara komplett så att det kan ge varandra stöd under tunga 

perioder men även att de kompletterar varandras kunskaper. Personkemin ska 

vara rätt och sedan undersöker respondenten vad entreprenörerna gjort 

tidigare samt personreferenser. Teamet ska bestå av duktiga säljare, de ska 

vara trovärdiga, genuina och ärliga, med kunskap inom marknadsföring och 

besitta analytisk förmåga. 

 

Analys 

Entreprenörernas tidigare erfarenheter och meriter benämns som en viktig aspekt i resultatet 

för fem av de sex intervjuade investerarna. Endast investerare 5 hade ett avvikande svar då 

hen betonade ledaregenskaper, kompetenser och sociala färdigheter som de viktigaste 

egenskaperna som ledningen i ett företag bör besitta. Just ledaregenskaper är respondenten 

ensam om att ta upp som en viktig aspekt. Resultatet kan tolkas ha en koppling till att 

respondenten även stack ut i sin syn på humankapitalets roll i en investeringsprocess, vilket 

kan bero på att processen skiljer sig på många sätt från övriga investerares, även bland de som 

också klassas som riskkapitalister. Ledaregenskaperna som en viktig egenskap för 

företagsledningen går i linje med Landströms (1998) förteckning över viktiga kriterier som 

investerare beaktar. Enligt Landtröm (ibid) graderas ledaregenskaper som det mest 

betydelsefulla kriteriet. Investerare 6 värdesätter teamets kunskap vilket kan tolkas som att 

innefattas av kriterierna ‗kunskap om marknaden och säljfärdigheter‘ som är nummer två i 

Landströms (ibid) förteckning. Sociala färdigheter tas inte upp separat av Landström (ibid) 

men kan tolkas ingå under ledaregenskaper, speciellt då respondenten utvecklar sitt 

resonemang med ett citat som styrker att sociala färdigheterna är en del av ledaregenskaperna. 

Som tidigare nämnts tog resterande investerare upp erfarenheter och meriter som viktiga 

aspekter som bedöms inför en investering vilket också tas upp i Landströms (ibid) studie som 

nummer tre i hans förteckning över viktiga kriterier som beaktas. Gemensamt för investerare 

1, 2, 3, 4 och 6 är att humankapitalet antas spela en viktig roll för att överbrygga asymmetrisk 

information i en investeringsprocess, vilket kunskaper om tidigare meriter och erfarenheter 

kan tolkas göra. För dessa investerare förekom dock små nyansskillnader i deras svar också 

då investerare 1 och 6 betonar att egenskaperna som entreprenörerna besitter i företaget ska 

komplettera varandra och det är av betydelse att viktiga egenskaper som kunskap om sälj och 
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marknad täcks upp inom gruppen, men även här gav respondenterna lite olika svar då 

investerare 6 tog upp analytisk förmåga som hen var ensam om att benämna som en viktig 

egenskap. Analytisk förmåga tas inte upp specifikt av Landström (ibid) eller av 

Humankapitalteorin men kan liknas vid andra aspekter som till exempel ‗förmåga att lära sig 

av tidigare misslyckanden‘ och ‗förmåga att lösa affärsrelaterade konflikter‘ hos Landström 

(ibid) och ‗personliga förmågor‘ i Humankapitalteorin. Investerare 2, 3 och 4 fokuserade 

däremot deras svar på personliga egenskaper för en enskild entreprenör vilket kan bero på hur 

frågan i intervjun tolkades. Investerare 2 betonade ihärdighet och nyfikenhet samt ork att 

driva projektet som viktiga egenskaper. De återfinns inte specifikt i tidigare forskning men är 

egenskaper som tolkas grundläggande för andra egenskaper inom Humankapitalteorin som 

färdighet eller förmåga och i Landströms (ibid) förteckning som förmåga att starta och driva 

företag eller ‗kreativitet att definiera lösningar till problem‘. Investerare 3 svarar att 

entreprenören ska ha passion, vara målmedveten samt driven och dedikerad vilket återfinns i 

Landströms (ibid) förteckning över nödvändiga egenskaper. Investerare 4 fokuserar på 

entreprenörens erfarenheter och betonar förmågan att överkomma svårigheter samt bevisa att 

man jobbat hårt i livet, vilket tolkas som erfarenheter och meriter.   

 

5.1.4 Väger entreprenörens ålder in som del av beslutsunderlaget och i så fall 

hur? 

Investerare 1 

Riskkapitalist 

Det handlar om entreprenörens erfarenheter, men om entreprenören kommit 

upp i en viss erfarenhetsnivå kan en mättnad uppstå.  

 

―Det måste finnas en hunger där, man måste vilja åstadkomma någonting. Det 

måste vara människor som överhuvudtaget har det drivet. Det är vanligare att 

unga människor har det.‖ 

Investerare 2 

Affärsängel 

―Jag investerar aldrig i gamla personer. Aldrig.‖ 

  

En person som är 45 år gammal skulle respondenten aldrig investera i såvida 

det inte finns andra yngre krafter i bolaget som skulle kunna komplettera och 

bidra med en slags naiv drivkraft, något som respondenten hävdar krävs för 

att vara entreprenör.      

Investerare 3 

Affärsängel 

  

Det är svårt att se ett driv i någon som är till exempel 50 år gammal och ser 

lite halvtrött ut. Kommer däremot någon som är 20 år gammal som verkar 

väldigt engagerad samt att detta är personens dröm och även om denna saknar 

högskoleutbildning så investerar respondenten mycket hellre i en sådan 

person. Det optimala är en 30–35 årig person som har byggt några bolag 

tidigare och som åtminstone har viss erfarenhet från startups, kanske en högre 

utbildning samt arbetserfarenhet. 

Investerare 4 

Riskkapitalist 

Åldern spelar inte in i investeringsbeslut men hen konstaterar att de flesta är 

yngre än 30 år gamla. Dock är det ofta så att man blir latare när man blir äldre 

och är man mellan 40–45 år gammal är det vanligare att du föredrar att njuta 

av livet istället för att sitta och jobba en lördagskväll men respondenten själv 

tar inte åldern i beaktande i en investeringsprocess.   

Investerare 5 Respondenten konstaterade att åldern spelar en roll. Tidsaspekten för en 
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Riskkapitalist investering som fonden genomför sträcker sig över minst fem år vilket 

innebär att funderingar kan förekomma huruvida VDn i ett förvärvsobjekt, 

som är mellan 59 till 62 år gammal, besitter tillräckligt med motivation och 

energi för att lyckas göra ett bra arbete.  

 

Investerare 6 

Riskkapitalist 

Respondenten förklarar att åldern inte är någon avgörande faktor vid 

investeringar men om personen är 20 år gammal och utan någon tidigare 

erfarenhet av företagande så är hen lite mer försiktig än om det är en person 

som är 40 år och redan har erfarenhet av företagande. Entreprenörerna kan 

inte vara för gamla för att investeraren ska investera, utan anledningen har 

istället varit deras inställning till entreprenörskap som inte överensstämt med 

investerarens syn på detsamma.   

  

Analys 

Fem av sex respondenter svarar att åldern har betydelse även om det inte framkommer 

specifikt i svaren. Cressys (1996) teorier kring ålder fokuserade på att erfarenheter och 

kunskaper ökar generellt med åldern men vi kan konstatera att tre investerare (2, 4 och 5) inte 

nämner åldern som en något som påverkar erfarenheter men två av dem (2 och 5) uttryckte 

åldern som viktig när caset utvärderades. Fem investerare (1, 2, 3, 4 och 5) nämnde specifikt 

en aspekt av åldern vilket var driv, motivation och ork att genomföra det som 

överenskommits. Respondenterna resonerar kring deras förutfattade meningar att en högre 

ålder medför ett sjunkande driv, motivation och ork att arbeta så hårt och med den passion 

som krävs. Detta är tankar som inte fångas upp av Cressy (ibid) men som vi anser borde ingå 

som en faktor gällande ålderns påverkan på humankapitalet. Även om tre av respondenterna 

ger stöd till Cressys (ibid) teori om åldern genom att uttrycka resonemang som hanterar 

ålderns positiva effekt på erfarenheter och kunskap, så uttryckte ingen av de sex 

intervjupersonerna någon tanke gällande att hälsan är en faktor som beaktas. Även om det 

logiskt borde vara så att en högre ålder successivt ökar risken för sämre hälsa, samt att åldern 

de facto förr eller senare tar ut sin rätt, uttryckte ingen investerare detta när de utvärderar 

investeringar i företag. Vi anser att teorin borde hantera det faktum att åldern kan ha en 

mental påverkan på entreprenörerna, vilket medför en ökad risk för försämrad motivation, 

minskat driv samt sjunkande ork. Åtminstone är det en aspekt investerarna anser viktigare att 

beakta som något negativt med en högre ålder istället för hälsan. Cressy (ibid) genomförde 

inga studier angående ålderns påverkan på företags överlevnad utan studerade endast 

entreprenörernas utbildning i förhållande till det. Åldern som en aspekt av humankapitalet och 

som något som ökar företags överlevnad ingick endast i hans teoretiserande angående 

humankapitalet och borde således även logiskt innefatta vår studies rön. Dock är det viktigt 

att nya studier genomförs i ämnet innan det kan konstateras att sambandet mellan ålder och 

drivkrafter korrelerar med varandra både teoretiskt och i praktiken. 
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5.1.5 Entreprenörens humankapital används som ett verktyg av investerare för 

att överkomma asymmetrisk information i en investeringsprocess. 

Investerare 1 

Riskkapitalist 

Respondentens tillvägagångssätt vid investeringar där asymmetrisk 

information råder: 

 

―Först och främst skulle jag kolla på teamet bakom, finns det någon historik, 

vad har de gjort tidigare, enskilt eller såklart helst i den här grupperingen, så 

teamet är superviktigt‖ 

 

Teamets tidigare projekt betonas samt vikten av att ta reda på om deras 

kompetenser kompletterar varandra och är tillräckliga för att driva projektet 

vidare.  

Investerare 2 

Affärsängel 

―Jag fattar inga välgrundade beslut utan jag accepterar att det inte finns, det är 

en osäker terräng som man befinner sig i om man ska gå in i ett tidigt 

skede.‖      

 

Intervjupersonen förlitar sig på en handskakning om att detta är en bra person 

som har respondentens förtroende att klara av att hitta rätt i vad som beskrivs 

som ett möjlighetsmoln.    

Investerare 3 

Affärsängel 

  

Fokuserar på entreprenörens historik och erfarenheter. Till exempel om de 

startat bolag tidigare samt hur det gått för dem, men även vilket förtroende 

investeraren får generellt för personen. Respondenten försöker skapa sig en 

uppfattning och känsla om personen, eller personerna bakom företaget, för att 

på så sätt bilda sig en uppfattning om dessa. Respondenten förklarar att om 

magkänslan indikerar att entreprenörerna inte är tillräckligt kompetenta så 

görs inte investeringen.  

Investerare 4 

Riskkapitalist 

Otillräcklig eller dålig information om företaget och affärsplanen kan tyda på 

att entreprenörerna inte förstår materialet tillräckligt mycket för att kunna 

konkretisera och formulera det.  

 

―Om de inte förstår var och hur och när [...], hur mycket pengar [det behövs], 

så ska man inte hålla på med det här. [...] Det är inte jag som ska driva det 

hela.‖ 

 

 

Investerare 5 

Riskkapitalist 

Respondenten nämnde inte humankapitalet som ett verktyg som kan användas 

för att överkomma asymmetrisk information i en investeringsprocess.  

Investerare 6 

Riskkapitalist 

Respondenten nämnde inte humankapitalet som ett verktyg som kan användas 

för att överkomma asymmetrisk information i en investeringsprocess.  
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Analys 

Resultatet visar att fyra av sex respondenter studerar humankapitalet i fall då det råder 

asymmetrisk information. Även om det nämndes andra aspekter av en investering som kunde 

studeras så tolkar vi det som att investerare aktivt använder sig av humankapitalet som ett, av 

ibland flera, verktyg till att minimera asymmetrisk information och i förlängningen risken. 

Hur effektivt humankapital är som verktyg för det nämnda syftet hanterar inte denna studie, 

men faktum är att endast en respondent, investerare 5, inte alls resonerar kring humankapitalet 

som ett verktyg för att hantera asymmetrisk information. Investerare 6 nämnde förvisso inte 

humankapitalet på frågan om hur asymmetrisk information kan överkommas, men det är ändå 

tydligt att investeraren resonerar kring humankapital som något viktigt att beakta, samt att hen 

undviker att investera i företag där humankapitalet är undermåligt, vilket vi tolkar som att 

humankapitalet är viktigt för att överkomma asymmetrisk information. Bland investerarna 

som uttryckligen nämnde humankapitalet som något som skulle utvärderas i syfte att 

överkomma asymmetrisk information ansåg två, investerare 1 och 3, att aspekter som 

entreprenörernas erfarenheter och/eller meriter var viktiga att beakta. Investerare 2 och 3 

ansåg att magkänslan eller förtroende för entreprenörerna var viktiga aspekter att beakta 

emedan investerare 4 betonade att bristen på information i en investeringsprocess kan tyda på 

att entreprenörerna saknar kompetens och det tolkas som en förtroendefråga. Vare sig 

investerare nämnde förtroende eller erfarenheter, eller både och, syns tydliga paralleller till 

Agentteorin och Market for lemons. I grunden försöker investeraren belysa humankapital som 

ger stöd för att entreprenörerna dels är kapabla och besitter kunskap att genomföra vad de 

hävdar men även att, vad de säger stämmer överens med verkligheten. Båda kriterierna 

försöker bygga en grund där det går att göra affärer. Om köparen av en bil i teorin Market for 

lemons har förtroende nog, eller anser att säljaren av bilen har kunskap nog för att övertyga 

köparen om bilen är en peach istället för en lemon, så skapas en fördelaktig grund för att göra 

affärer. Liknande resonemang gäller i agentteorin där förutsättningar för att göra affärer ökar 

om investeraren har förtroende för företagsledningen samt/eller anser att de har tillräckliga 

kunskaper för att lyckas. Då minskar investerarens uppfattade risk för en dålig investering och 

chansen för affärer ökar. Investerare 2 hade egna erfarenheter av en investering som gjordes 

på grund av att entreprenören var förtroendeingivande men investeringen visade sig vara en 

förlustaffär vilket tyder på att detta inte är ett verktyg som garanterar lyckade investeringar. 

Icke desto mindre konstaterar empirin att investerare använder sig av humankapital för att 

hantera den asymmetriska informationen och på så vis minska känslan av risk. Investerare 5, 

som inte uttryckte humankapitalet som ett verktyg för att överkomma asymmetrisk 

information, sticker ut i studien. En förklaring till det kan vara att investeringarna som hen 

genomför fokuserar på bolag som omsätter omkring en miljard svenska kronor där 

investeringsprocessen innefattar informationsinsamlande som sker av en stor skara konsulter 

och kan kosta uppemot femtio miljoner svenska kronor. Således kan det vara så att 

investeraren inte upplever det som att investeringarna görs i en miljö av asymmetrisk 

information då due diligence-processen är omfattande. Resterande respondenters erfarenheter 

rörde investeringar som var avsevärt mindre i storleken av kapital och utan en lika omfattande 

informationsinsamling.    
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5.1.6 Investeraren beaktar att ägarförhållandena mellan investerare och 

entreprenör har en påverkan på entreprenörens humankapital. 

Investerare 1 Respondenten nämner inte entreprenören som en faktor när 

ägarförhållandena beaktas. 

Investerare 2 ―Jag vill ha en rimlig värdering men inte en alltför stor andel. [...] Det 

måste finnas en tillräckligt stor stake för de som driver bolaget för att de 

ska vara motiverade att göra det‖ 

  

Investerare 3 

  

Det viktigaste är att entreprenören som ska driva bolaget behåller 

majoriteten och således incitamentet att driva bolaget.  

 

―Skulle vi ta 80 procent av bolaget och entreprenören 20 procent då har de 

inte incitament att driva det, då måste istället vi driva det. Det är en 

superviktig grej som jag förstått under mina år här, att det är den som sitter 

på aktieposterna som har den tunga säcken på sin rygg att dra skeppet 

framåt‖ 

Investerare 4 Respondenten nämner inte entreprenören som en faktor när 

ägarförhållandena beaktas. 

Investerare 5 Det förekommer investeringar där säljaren av företaget behåller en position 

som ägare med 10 till 15 procent av aktiekapitalet och ibland stannar de 

befintliga ägarna kvar med 30 procent av aktierna. Att låta säljaren av 

bolaget stanna kvar som ägare används som ett sätt att motivera ledningen 

till att fortsätta utföra ett gediget arbete. 

Investerare 6 Respondenten nämner inte entreprenören som en faktor när 

ägarförhållandena beaktas. 

  

Analys 

Resultatet visar att hälften av respondenterna, investerare 2, 3 och 5, beaktar entreprenören 

vid resonemang kring hur stor ägarandel de vill förvärva. Pecking Order teorin nämner externt 

ägarkapital som det sista tillvägagångssättet som entreprenörer vänder sig till för att finansiera 

sitt företag samt att investerare förväntar sig att entreprenören övervärderar sitt företag. Dessa 

orsaker nämns inte av någon respondent som något de resonerar över när de funderar över sin 

ägarandel. Även om en av respondenterna nämner att företaget måste vara rimligt värderat så 

nämnde ingen av de sex investerarna att de krävde en större andel för att entreprenören 

övervärderar företaget eller att de resonerade kring entreprenörens kontrollaversion. 

Tolkningar kan göras att entreprenörers kontrollaversion gör att de är mer motiverade om de 

får behålla så mycket som möjligt av sitt företag, men det är osäkert hur Pecking Order teorin 

ställer sig till vilka konsekvenser en försäljning av en större andel än entreprenören är bekväm 

att ge bort har. Istället handlar investerarnas resonemang om andra faktorer, men för att 

analysera forskningsfrågan så konstaterar de investerare som beaktade entreprenören att de 

tog hänsyn till två saker: dels att en alltför stor andel i bolaget innebär ett större ansvar än de 

är beredda att ta och dels att en alltför liten andel kvar till entreprenörerna potentiellt hämmar 

deras motivation att driva bolaget. Investerarna formulerade svaren på så sätt att det tolkas 

vara en aktiv strategi och investerare 3 uttryckte även att detta resonemang växt fram av 

tidigare erfarenheter. Resultatet visar att Pecking Order eventuellt kan vara förlegad då 
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investerare resonerar angående andra faktorer än teorin beaktar vilket kan antyda på att vidare 

forskning om ämnet är nödvändigt för att komplettera teorin.                 

 

5.2 Övergripande analys  
Humankapitalets roll och betydelse i en investeringsprocess har angripits från olika 

perspektiv. Empirin ger ett adekvat underlag för en övergripande analys av ämnet och utifrån 

resultatet har tolkningar gjorts som inte alltid finner stöd i teorier samt en del empiri som kan 

komplettera befintliga teorier. Den kvalitativa ansatsen gav grundliga svar i ett ämne som i 

forskningsfältet generellt angripits med en kvantitativ ansats vilket gör paralleller svårdragna. 

Den kvantitativa forskningens behov att kategorisera och klassificera urval och empiri i syfte 

att kvantifiera och systematisera resultatet gör vår studie speciell då kvalitativa intervjuer 

belyst problematiken som klassificeringen av investerare som till exempel Hsu et al. (2014) 

och Landström (1998) använt sig av. Investerare är oftast inte antingen affärsängel eller 

riskkapitalist utan befinner sig på en gråskala där emellan. Problematiken har uppenbara 

brister i dagens forskning som kommer presenteras närmare i en avslutande diskussion i 

studien.  

 

Utifrån empirin och den efterföljande analysen kan ändå intressanta tolkningar göras. 

Humankapitalet spelar en roll i en investeringsprocess för alla respondenter även om rollen 

ser olika ut. Dels kunde rollen betyda att humankapitalet ingick i ett beslutsunderlag som låg 

till grund för beslut angående hur den befintliga ledningen i ett företaget skulle hanteras men 

för majoriteten av respondenterna var humankapitalet avgörande för om en investering 

överhuvudtaget genomfördes. Detta samband blev tydligare när respondenterna fick 

specificera vad som spelade en avgörande roll i en investering. Entreprenörerna eller teamet 

bakom företaget var något som beaktades som ett av de viktigaste kriterierna att undersöka 

innan beslut om en investering är möjlig. Resultatet finner stöd i Mason och Stark (2004), 

Hsu et al. (ibid), Cressy (ibid) och Mason & Harrison (1996) vilket tyder på att investerare är 

medvetna om humankapitalets betydelse för en lyckad investering. Investerarnas svar 

angående rollen som humankapitalet har, gav stöd åt studiens hypotes om att det används som 

ett verktyg för att överkomma asymmetrisk information. Samtliga respondenter använder 

humankapitalet som ett verktyg för att överkomma asymmetrisk information men motivet 

skiljer sig för två av respondenterna. En investerare var intresserad av att analysera ledningen 

i företaget i syfte att lära sig av dem samt ta hjälp i syfte att tillsätta en ny ledning då 

investeringsprocessen innefattade att ledningen skulle bytas ut. En annan investerare var 

intresserad av att analysera ledningen för att fatta ett välgrundat beslut om ledningen var 

kapabel att genomföra affärsplanen på utsatt tid, då just tiden som investeringen fick ta var 

grundläggande. 

  

Humankapitalets betydelse för investerarna ger stöd åt Cressys (ibid) slutsatser att 

humankapitalet är den avgörande faktorn för ett företags överlevnad. Gemensamt för de två 

sistnämnda investerarna gav, med ett induktivt förhållningssätt, svaret att båda utgår från en 

compensatory modell för sitt beslutsfattande. Investeringen analyseras utifrån flera kriterier 

där sämre kriterier kan vägas upp av bättre sådana vilket leder till att caset bedöms utifrån det 

sammanvägda resultatet. Sambandet har stöd i samtida forskning som utgår från denna modell 

men likt i Maxwell, Jeffrey och Lévesques (2011) studie gav empirin i vår studie mer stöd för 

elimination-by-aspect modellen (Tversky, 1972) då fyra av respondenterna beskrev en 

beslutsprocess som påminner om den. Humankapitalet angavs som en av de viktigaste 

aspekterna som måste vara uppfylld innan investeringsprocessen kan gå vidare. Affärsplanen 

var i många fall det första som beaktades men nummer två var entreprenörerna, där 

entreprenörerna beskrevs av en majoritet av investerarna som en dealbreaker.    
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En djupare analys av empirin, angående vilka aspekter av humankapitalet som beaktas, finner 

stöd i samtida forskning; dels i Landström (ibid) som bryter ner humankapitalet i många 

aspekter samt i Cressy (ibid) som talar om bland annat erfarenheter, meriter och ålder som 

viktiga komponenter. Studiens resultat fann stöd i Landströms (ibid) definitioner där till 

exempel driv och kunskaper är viktiga begrepp. Cressys (ibid) fick också stöd då erfarenheter, 

meriter och ålder var aspekter som de flesta respondenter värdesatte i en investeringsprocess 

även om resultatet angående åldern gav tvetydiga svar. Dels gavs det stöd åt Cressys (ibid) 

teoretiserande angående att erfarenheter och kunskaper ackumuleras med åldern men å andra 

sidan fick han inte stöd angående en högre ålderns negativa aspekter. Istället för att beakta en 

sämre hälsa och andra fysiska aspekter som något som är synonymt med en högre ålder 

nämndes ett sjunkande driv, sämre motivation och mentala aspekter som den vanligaste oron 

gällande en högre ålder.  

 

Utifrån investerarens perspektiv och utifrån vår hypotes om ägarförhållanden undersöktes 

även hur investeraren resonerar kring delägarskapet. Pecking Order teorins 

förklaringsmodeller fick delvis stöd i vår studie. Det går att dra paralleller till entreprenörens 

kontrollaversion och en minskad motivation att driva företaget om de blir tvungna att sälja ut 

en alltför stor del av företaget. Hälften av respondenterna nämnde entreprenörens motivation 

som något som beaktades samt en insikt att en stor andel för investeraren var synonymt med 

ett stort ansvar att driva företaget. Direkta paralleller till kontrollaversion gjordes dock inte, 

inte heller resonerade någon investerare kring Pecking Orders antagande att investerare 

resonerar kring att entreprenören ofta övervärderar sitt bolag.  

 

Analysen visar flera likheter med tidigare forskning och teorier men den åskådliggör även 

skillnader där empirin inte finner stöd i tidigare forskning samt även en del problematik 

angående begrepp och kategoriseringar som används inom forskningsfältet. I den avslutande 

diskussionen tas flera insikter och reflektioner upp som inte ryms inom syftet för denna studie 

men som ger upphov för vidare studier och diskussion.           
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6 Slutsatser 

Studiens slutsatser presenteras först utifrån varje forskningsfråga och hypotes. Därefter 

presenteras problemformuleringens slutsatser.  

  

6.1 Forskningsfrågor 
  

Hur beskriver investerare humankapitalets roll som en del av investeringsprocessen? 

 

Respondenterna använder sig av humankapitalet i två roller i en investeringsprocess: 

 Information som är avgörande för om investeringen genomförs. 

 Information som används till att utvärdera ledningen i syfte att antingen byta ut den 

eller lära sig så mycket som möjligt av den innan den oundvikligen byts ut.  

  

Spelar humankapitalet en avgörande roll då investerare utvärderar ett företag?  

 

 Det mesta talar för att humankapitalet spelar en avgörande roll för investerare när de 

utvärderar en potentiell investering i ett företag. 

  

Vilka egenskaper hos entreprenörerna i ett företag tar investerare hänsyn till vid 

investering i företaget?  

 

Egenskaperna som respondenterna tog hänsyn till var:  

 Tidigare erfarenheter 

 Meriter 

 Ledaregenskaper 

 Kompetenser 

 Sociala färdigheter 

 Områdesspecifika kunskaper 

 Analytisk  

 Ihärdig 

 Nyfiken 

 Passionerad 

 Dedikerad 

 Målmedveten 

 Driven 

 

Väger entreprenörens ålder in som del av beslutsunderlaget och i så fall hur? 
  

 Entreprenörens ålder väger in i beslutsunderlaget i investeringsprocessen. Åldern 

används som ett verktyg som underlättar utvärderingen av entreprenörens erfarenheter 

och meriter samt motivation och driv. 

 

6.2 Hypoteser 
  

Humankapitalet spelar olika roller och har olika betydelse för olika investerare i en 

investeringsprocess. 
  

 Studien ger stöd till hypotesen.   
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Entreprenörens humankapital används som ett verktyg av investerare för att 

överkomma asymmetrisk information i en investeringsprocess. 
 

 Studien ger stöd till hypotesen. 

  

Investeraren beaktar att ägarförhållandena mellan investerare och entreprenör har en 

påverkan på entreprenörens humankapital.  

 

 Det mesta talar för att studien ger stöd till hypotesen.  

 

Entreprenörens ålder påverkar investerares vilja att investera i företaget. 

 

 Den rimligaste tolkningen är att studien ger stöd till hypotesen. 

 

6.3 Problemformulering 
 

Vilken roll och betydelse har humankapitalet i ett företag som beslutsunderlag för 

investerare? 

 Humankapitalets spelar dels rollen av ett verktyg för att överkomma asymmetrisk 

information men även som ett verktyg för att utvärdera och lära av entreprenörerna.  

 Humankapitalet spelar en avgörande roll om en investering genomförs för majoriteten 

av investerarna.  
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7 Avslutande Diskussion 

Nedan diskuteras insikter, tankar, implikationer och förslag på vidare forskning som studien 

givit upphov till.   

  

Studier om humankapitalets påverkan på investeringsprocessen är mångtaliga och omfattande 

men med kraftig övervikt åt kvantitativ forskningsdesign, vilket sker på bekostnad av djupare 

insikter om resultaten. I studiens linda ansågs arbetet med studien vara välstrukturerad, 

målinriktat och med en tydligt utstakad väg framåt, men allt eftersom arbetet fortskred 

uppkom oförutsedda problem och frågeställningar som visar att både ämnet, men också 

kategoriseringen av studieobjekten, i praktiken är mycket svävande. Studien har på sätt och 

vis genererat fler frågor än den givit svar på. I takt med att arbetet med intervjuerna 

påbörjades, ökade insikten om att kategoriseringen av investerare, uppdelad i affärsänglar och 

riskkapitalister, e.g. riskkapitalbolag, inte ger en rättvis eller korrekt beskrivning av 

respondenterna. Insikterna talar för att studier som grundar sig utifrån ett urval av affärsänglar 

och riskkapitalister, med stor sannolikhet måste klumpa ihop investerare med vitt skilda 

tidshorisonter, storlek på kapital och strategier. Inom studiens urval förekommer 

riskkapitalister som tänker och förhåller sig till informationen om investeringen på samma sätt 

som studiens affärsänglar. Mönster som uppkommit i resultatet pekar på en korrelation mellan 

investeringsstrategi och investeringsobjekt, investeringskapital och investeringshorisont 

snarare än vilken kategori som investeraren tillhör. Insikterna medför att ytterligare studier 

behövs för att undersöka om en kategorisering efter typ av investeringsobjekt, storlek på 

investeringskapital och investeringshorisont genererar ett mer hermeneutiskt användbart 

resultat.  

 

Studien frambringar även resultat som går emot teorier som hanterar asymmetrisk information 

och humankapitalet. För humankapitalet visar resultatet på att Cressys (1996) teoretiserande 

kring humankapitalet behöver kompletteras. Cressys teori om ålder i förhållande till företags 

överlevnad får enbart delvis stöd av vår studies resultat. Respondenterna bekräftar att de 

förknippar åldern med en positiv påverkan på en persons tidigare erfarenheter, kunskaper och 

meriter men de gav inget stöd gällande att de förknippar åldern med en negativ påverkan på 

den fysiska och mentala kapaciteten. Istället framkom farhågor hos investerarna gällande 

psykologiska aspekter som entreprenörens driv och motivation. Resultatet ger fog för att fler 

studier gällande ålderns de facto påverkan på entreprenören samt investerares syn på 

entreprenörens ålder är nödvändiga innan slutsatser kan dras. 

 

Resultatet i studien gav inget stöd till Pecking Order teorins antagande för hur investerare 

hanterar asymmetrisk information vid en investering. Antagandet att investerare per 

automatik förutsätter att entreprenörerna övervärderar sitt bolag och att det ska påverka 

förhandlingen om investeringen vilket bland annat rör delägarskap fann litet stöd i resultatet. 

Ingen nämnde övervärdering i andra sammanhang än at de var positivt inställda till rimliga 

värderingar. Resultatet tyder istället på faktorer som antingen utgår från investeraren själv 

eller entreprenören som viktiga att beakta när delägarskapet hanteras. Storleken på 

investeringen begränsas istället av investerarens krav på att känna sig delaktig och för att få 

vissa rättigheter i bolaget, men också att åsikter och synpunkter väger tyngre om de äger en 

större andel av bolaget. Vidare tas entreprenörens motivation och driv upp av flera investerare 
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där de visar en förståelse att ägarfördelningen spelar in när ansvar att driva bolaget fördelas 

och påverkar även motivationen. Ytterligare studier i ämnet är nödvändiga för att eventuellt 

komplettera teorin gällande hur investerare hanterar asymmetrisk information i en 

investeringsprocess. 

 

Perspektivet som använts i studien; där vi utgår ifrån vad investerarna anser är viktigt att ta i 

beaktande i en invetseringsprocess, istället för att undersöka vad som i praktiken har en 

positiv eller negativ påverkan på en invetsering, anser vi vara underskattat inom 

företagsekonomisk forskning. Stor del av forskningen inom entreprenörskapsforskning 

undrsöker vad som faktiskt gör att företag blir framgångsrika utifrån kvantitativa data men 

faktum kvarstår att: i en investeringsprocess påverkas inte nödvändigtvis investerarnas beslut 

på vetenskapligt genererad empiri utan på vad de själva anser är viktigt. Investerare försöker 

minska sina fördomar genom att ackumulera så mycket hårda data som möjligt men speciellt 

när investeringar genomförs i mindre, nystartade företag – då de ofta agerar utifrån 

förutfattade åsikter och tidigare erfarenheter. Hur investerare tänker och tycker inför en 

invetsering är således av stor betydelse för entreprenörer som är intresserade av att finasiera 

sina ideér och företag. Den forskning som finns utgår från klassiska kategorier som till 

exempel affärsänglar och riskkapitalister, vilket vi anser är utdaterat och missvisande. För att 

studier som fokuserar på invetserarens perspektiv ska visa en så korrekt bild som möjligt 

menar vi att en omarbetning av dem är till fördel.          
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 Intervjuguide  
  

 

Intervjuguide 
 

Vi skriver en kandidatuppsats på Södertörns Högskola där urvalet består av personer som 

investerar i företag. Vi vill inte avslöja vad vi ämnar undersöka nu utan gör det efter intervjun 

för att inte påverka svaren. Intervjun kommer spelas in om det går bra för er och svaren 

kommer hanteras varsamt och konfidentiellt. Inspelningarna kommer transkriberas och 

raderas sedan raderas. Har ni några frågor eller synpunkter är det bara kontakta oss så ska vi 

bistå så gott vi kan så det blir bra för båda parter. Studien kan eventuellt bli föremål för 

publicering. 

 

 

 

 

Övergripande ämnen som intervjun ska hantera: 

 

 

 Investerarens bakgrund och tidigare erfarenheter som investerare 

 Investeringsprocessen och hur en investering utvärderas 

 Informationsasymmetri och hur det hanteras 

 Resonemang kring investerarens ägarandel 

 Avgörande dealbreakers för en investering 

 Resonemang kring investeringar när de ser brister i humankapitalet 

 Resonemang kring åldern hos entreprenörerna bakom en investering 

 Berätta vad uppsatsen ämnar studera och fråga om respondenten har några ytterligare 

synpunkter 

 

 

 

 

 

 

Vi vill tacka er för ert deltagande och vid eventuella frågor eller synpunkter så tveka inte att 

kontakta oss.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander Karagiannis 

Natanael Weitzberg 



55 

 

9.2 Bilaga 2 Transkribering av intervjuerna 
 

9.2.1 Intervjuperson 1 (14/3–2017) 

 

Intervjuaren Kan du berätta lite om din erfarenhet som affärsängel? 

  

Investeraren Jag kan inte titulera mig affärsängel. Skulle jag inte göra, men jag har ändå lite 

erfarenhet av lite olika anledningar. Dels jag e ju managementkonslut i botten, där jobbade jag 

delvis med att hjälpa entreprenörer att hitta finansiering osv. affärer. Och delvis jobbade jag åt 

investerare att hjälpa med att utvärdera investeringsmöjligheter. Och efter det så jobbade jag 

som investerare åt en familj. Jag och en annan kille drev en investeringsstrategi där vi köpte 

bolag som stod inför ett generationsskifte dvs barnen ville inte ta över föräldrarnas business. 

Och föräldrarna som hade ofta hade byggt upp den, var bundisar med alla anställda, var rädda 

att om nån annan kom in som ägare och tog över så liksom så kunde de flytta till chile. Då 

kunde vi komma in med ett bra varumärke som harmoniserade hur dem såg sitt bolag i 

framtiden. Och sen gjorde jag det ett år och nu har jag två privata investeringar som jag inte 

lägger tid i dagsläget där har vi anställt en VD i respektive bolag. Men sen så jobbar också nu 

9–5 med ett bolag där jag är delägare som vi drog igång för två år sen ungefär. Så affärsängel 

som bara cruisar runt och investerar lite här lite där, det är inte jag. Men jag tror ändå att jag 

har en bakgrund som kan vara relevant ändå. 

  

Intervjuaren Hade du varit investerare för en familj? 

  

Investeraren Exakt 

  

Intervjuaren Hade du kollat på olika case? 

  

Investeraren Vi utvärderade 100 case per år.  

  

Intervjuaren Hur gick du tillväga när du utvärderade dessa case? 

  

Investeraren Det var väldigt enkelt. Det var tio rader där jag hade en kolumn där det stod 

―need to have‖ och en där det stod ―nice to have‖ och alla need to have, dom var tvungna att 

vara förbockade och alla nice to have var bra om de hade som många som möjligt. Så jag hela 

tiden en ganska numerisk utvärderingsmodell. De här parametrarna kunde vara till exempel 

E.V. - Enterprice Value, mellan x och y, så värdet på bolaget, det var en viktig parameter, vi 

investerade inom ett speciellt spann och sedan var det viktigt med att kassaflödet var ungefär 

x miljoner och att de hade genererat de här pengarna under några år. Det här var inga startups 

som vi investerade i utan det var ganska välmående bolag som då stod inför ett 

generationsskifte.  

  

Intervjuaren Var det noterade bolag 

  

Investeraren Nej. det här var mindre privatägda bolag. När jag var där så tittade vi på bolag 

som var värda, eller där verksamheten var värd ungefär 50–100 miljoner. 

  

Intervjuaren När du skulle investera, blev ni delägare eller tog ni över bolagen? 

  

Investeraren Vi tog över hela bolaget. 
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Intervjuaren De här kriterierna ni pratade om, vilka olika kriterier var det då som ni 

utvärderade förutom bolagsvärdet, kommer du ihåg alla tio kanske? 

  

Investeraren Ja, vi får se vad jag kommer ihåg, vissa parametrar var numrerade, det var 

ganska enkelt, du kunde bara titta på siffrorna bakåt och se ifall är det här över huvud taget 

intressant? Då kunde jag sålla bort 80% av de förfrågningar vi fick. 

  

Intervjuaren Bolagshistoriken var väldigt viktig? 

  

Investeraren Siffrorna, är det så här stort, tjänar de så här mycket pengar? Och har de gjort 

det under ganska långt tid? Okej, då kunde vi gå vidare, och liksom utvärdera själva 

business:en, vad som var centralt för oss där, med den strategin, det var att det skulle finnas 

en väldigt tydlig unikitet i bolaget, det skulle liksom inte gå att kopiera. Till exempel den 

första investeringen var en fläktkåpetillverkare utanför Göteborg, som e så här, ett fint 

varumärke som funnits länge som har egen tillverkning, de adderar ett väldigt tydligt värde, 

förstår du vad jag menar - det är inte bara att köpa in någonting och sälja det vidare. De 

adderar ett tydligt värde liksom. Och sedan skulle det gärna var inom tillverkande industri för 

det var familjens legacy. Självklart sedan så skulle det gärna vara i en bransch som växer, 

man skulle gärna ha en stark position i sitt segment, vi visste tydligt varför kunden gick och 

köpte den här produkten och inte någon annan.  

  

Intervjuaren De olika kriterierna du pratade om, skulle man kunna gradera dem på något sätt, 

du har inte nämnt så många olika. Det viktigaste sa du var hur mycket de genererade och 

under långt tid. Och där sållade du, det var första ‘cuten‘ så att säga. 

  

Investeraren Ja, exakt. Det fanns två kategorier: den ena måste vara uppfyllda och den andra 

borde vara uppfyllda. De som måste vara uppfyllda var: Rätt storlek, är bolaget ett stabilt 

bolag med stabil liten tillväxt under lång period, har de tjänat pengar under många år. Det här 

är ju kriterier som sedan banken tittar på, vi finansierar bara en del av finansieringen så vad 

säger banken. De tycker det är viktigt att bolaget funnits länge, att de har haft stabila eller 

ökade intäkter, att de har tjänat pengar under en lång tid. Det banken gör är att de ger dig 20 

miljoner i lån, så har du ränta och amortering på det. Ju mer utrymme du har i det historiska 

kassaflödet för att kunna hantera amorteringarna och räntan desto nöjdare blir banken och ju 

bättre ränta kan de ge dig. Det finns liksom ett utrymme där. Om bolaget tjänar 10 och 

amortering och ränta är 5 så känner de sig ganska trygga för då har de 5 kvar. 

  

Intervjuaren Såg det här tänket olika ut beroende på vilken bransch ni kollade på? Var t.ex. 

mindre viktigt om det var någon ny teknik så kanske en aspekt viktigare än någon annan?  

  

Investeraren I den här konstellationen så var det inte så, vi hade en väldigt tydlig 

investeringsstrategi: Ägarledda bolag står inför generationsskifte, gärna tillverkande industri, 

storlek, stabila kassaflöden. Jag ska inte säga att det var tråkigt men det var det var  inget 

tillväxtbolag. Här handlade det om att bygga vidare på den kompetens som redan fanns inom 

familjen men också tjäna pengar och det här ett bra sätt att tjäna pengar på. 

 

 

Intervjuaren Jag är intresserad hur ni tänker på själva kunskapen att driva de bolagen vidare 

eftersom ni driver de här bolagen vidare. Bidrar ni själva med kompetens eller vill ni att 

bolaget i sig gärna sitter inne med kompetens och drivas vidare i samma regi med samma VD 

etc. 
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 Investeraren Bra fråga, normalt så var de här bolagen ägarledda, det var alltså ägaren som 

också drev bolaget så det vi sa då att de befintliga ägarna alltid skulle jobba kvar ett antal år, 

minst två. Ibland så tillämpade vi en så kallad ―earn out‖ det vill säga att du får tio nu så får 

du fem sedan också, men det förutsätter att inte bolaget störtdyker. Lite för att se till att deras 

prognoser uppfylls. En person som har drivit bolaget har bäst koll på det, det är jättesvårt att 

komma in och förstå allting. Då har man en period som man som aktiv investerare kan lära sig 

en del om bolaget. Sedan hade vi alltid en plan om att tillsätta en ny VD. Det gjorde vi ofta 

tillsammans med den gamla VDn för att det skulle funka kulturellt. Den gamla VDn fungerar 

ofta bra med organisationen så då måste den nya VDn fungera bra med den gamla VDn för 

den ska fungera bra. Men eftersom, som sagt, köpte upp hela bolagen så köpte vi ut ägarna så 

var vi tvungna att… 

  

Intervjuaren En teoretisk fråga. Eftersom ni bara investerade i bolag som hade en viss 

företagshistorik om du skulle fundera på att investera i ett nystartat bolag eller ett bolag med 

väldigt kort historik, hur skulle du resonera då, hur skulle du överkomma bristen på 

information? 

  

Investeraren Då finns det en grej man kan kolla på. Först och främst skulle jag kolla på 

teamet bakom, finns det nån historik vad har de gjort tidigare, enskilt eller så klart helst i den 

här grupperingen. Det e ju sällan det finns men vad fastnade dem på, varför funkade det inte. 

Och sen så klart, täcker det här teamet upp dem kompetenser som behövs för att driva det här 

vidare, kompletterar man varandra, finns det nån som kan själva produkten? Ofta handlar det 

om en ny tjänst finns det liksom en kodare med oss, frontaren, back end. UX blir viktigare 

och viktigare inte sant. eller jobbar man mot konsulter och hur ser det upplägget ut, där har 

jag några polare som det gått mindre bra för, konsulter som inte levererar. Så teamet är 

superviktigt. Sen så, en klyscha som fastnat hos mig, om det något nytt en ny tjänst, då gillar 

jag om man kan se ―monetising and pain‖, dvs är problemet som den här tjänsten löser, är det 

tillräckligt jobbigt för att man ska vara villig att betala för det. Det har liksom fastnat och det 

tycker jag e ganska bra. Så teamet och vad de gjort tidigare och den här liksom...vilket 

problem löser man och går det att betala för det. Och den så så klart, så måste man titta lite på 

marknad, alltså marknadsstorlek, gör lite beräkningar där och sen så konkurrensbilden, alltså 

hur, finns det andra som gör liknande grejer. Sen är det svårt att göra en numerisk analys 

där...marknad, konkurrens, produkten ‘monetise and pain‘, teamet. 

  

Intervjuaren Om du skulle gradera dem, som du nämnde där, från viktigast till minst viktig, 

hur skulle du gradera dem då? 

  

Investeraren Kanske team som ett, problemet som de löser två… 

  

Intervjuaren Så idén kan man säga? 

  

Investeraren Ja, exakt, marknaden är tillräckligt stor, liksom, man har ett bra team och bra idé 

men det finns inga pengar ändå. 

  

Intervjuaren Skulle du skilja på dem två punkterna, potentialen/marknaden och idén? 

  

Investeraren Aja, absolut, 100% olika. Sen är en sak som man inte ska förringa, hur ser 

planen ut framåt. I vilka steg ska ni realisera det här. Det är inte helt sällan som man tar på sig 

jättestora kostnader och gör ett jättestort arbete initialt utan att vet om det finns någon 

efterfrågan på just den här produkten eller tjänsten. Det är något, att man så tidigt som möjligt 
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i processen testar så mycket som möjligt. För det är jäkligt sällan som man kommer dit man 

siktar och det är ju därför som jag skulle säga att teamet kanske är viktigare än idén för idén 

kommer man sannolikt behöva slipa lite på när den möter verkligheten. 

  

Intervjuaren Du sa att du var delägare i tre bolag, hur resonerar du i de fallen då du inte 

skulle ta över hela bolaget? Hur stor ägarandel skulle du minst vilja ha? Brukar du vilja sitta 

som passiv eller aktiv ägare eller majoritetsägare kanske till och med? 

  

Investeraren I de två bolagen där jag har mer av en delägarroll eller styrelseroll och där jag då 

inte är operativt aktiv, i de två bolagen så äger jag 20 procent, det är för att jag grundat de 

bolagen och sedan lämnat över till andra människor. Om jag ska gå in och investera i bolag, 

om det är frågan, och hur stor del jag skulle vilja ha då… 

  

Intervjuaren Något minimikrav kanske? 

  

Investeraren Det beror på vad det är för bolag, vad man kan stoppa in. Men någonstans över 

tio (%) är bra för att någon slags ―corner‖ av insynsskäl också för att det ska kännas att man 

har… 

  

Intervjuaren Har du några andra specifika krav när du investerar? Förutom att du skulle t.ex. 

vilja ha minst 10 procent 

  

Investeraren Hur tänker du då? 

  

Intervjuaren Vissa kan ju t.ex. ha att de investerar inte om de inte får minst 10% eller t.ex. 

30% eller att. Ägarandelarna kan ju vara en viktig punkt men det kan ju finnas andra viktiga 

aspekter som du känner till som vi inte kanske har tänkt på? 

  

Investeraren Vi tog in pengar i det bolag som jag jobbar i idag, där tog vi in en 

investeringsrunda för några månader sedan. En av investerarna sa att ―- Ni skulle kommit till 

mig tidigare, när bolaget var värt mindre så kunde jag kommit in med 20 procent i alla fall‖. 

Men sedan slutade det med att investerade ändå och var nöjd med 3 procent. Jag tror inte att 

det är det absolut viktigaste parametern, ägarandel alltså. Jag tror inte det, det finns säkert 

någon som har krav på nivåer men… 

  

Intervjuaren En lite omvänd fråga. Om vi pratar dealbreakers istället. Vad är en dealbreaker 

när du går in i ett bolag? Om du håller dig till relevanta exempel. 

  

Investeraren Allts det skulle nog vara allting som har med teamet att göra om jag upptäcker 

att det finns något problem där. Någon som inte kommer kunna jobba så mycket som den har 

sagt att den kommer kunna jobba. Just dem problemet som har med människorna skulle jag 

säga är jobbigast...sen såklart om någon annan investerare drar sig ur som man har tytt sig till 

lite och det är ju ofta så att man går in några stycken. 

  

Intervjuaren Låt oss anta att du ser en jättebra tjänst, produkt eller idé men entreprenörerna 

uppfyller inte dina krav. Skulle du kunna investera i alla fall på grund av idén eller är det 

viktigt att du kan se ett framtida samarbete, ett friktionsfritt samarbete med… 

  

Investeraren Ja precis, du menar så, de kanske kan bygga produkten men jag kan inte jobba 

med dem, är det du menar? 
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 Intervjuaren Ja precis, teamet kanske inte verkar, av olika skäl kanske, som några som du kan 

samarbeta med. 

  

Investeraren Om teamet inte kan driva bolaget så investerar jag inte i bolaget men är det så 

att teamet säkert kan driva bolaget men sen att jag inte kan jobba med dem, men om inte de 

kräver att jag ska jobba med dem då kanske det är fine. Men jag skulle säga att allting handlar 

om till syvende och sist om människor och en bra dynamik bland människor. 

  

Intervjuaren Om vi kollar på entreprenörerna eller de som driver bolaget. Vilka egenskaper 

skulle du säga är viktiga inför ett samarbete inför en investering, vad är det du kollar på 

specifikt, förutom, du nämnde historiken för dem också, vad de gjort tidigare, deras track 

record kanske o så, men är det något mer, någonting utöver det? 

  

Investeraren Alltså egenskaper? 

  

Intervjuaren Det kan vara allt från ålder, de får inte vara för unga, för gamla, att det säger 

nånting. Deras personlighet, om de inte verkar drivna om de inte verkar sympatiska. Kan vara 

precis vad som helst nästan som du kan tänka dig. 

  

Investeraren Jag skulle säga att man tittar på teamet som helhet. Och liksom se att här finns 

det en tydlig rollfördelning, vem som ska göra vad. Så att alla roller som bolaget behöver 

finns och att dem är, att dem här människorna inte kliver varandra på tårna. Det skulle jag 

säga är nummer ett, men sen så krävs det en orädd jävla säljare bara dänger hål i huvudet, så 

är det. 

  

Intervjuaren Skulle du säga att åldern, tänker du, funderar du över åldern någonsin när det 

har med investeringar att göra, om VD:n är för gammal eller verkar vara för ung och 

oerfaren? 

  

Investeraren Det är snarare det då, erfarenheten. Om man kommit upp i en viss nivå, mättnad 

man får inte ha kommit för högt. Det måste finnas en hunger där man måste vilja åstadkomma 

någonting. Det måste vara människor som överhuvudtaget har det drivet. Det är vanligare att 

unga människor har det. 

  

Intervjuaren Har du någonting som du skulle vilja dela med dig av dina erfarenheter som 

investerare, något du skulle vilja belysa lite extra? 

  

Investeraren Något som har hänt mig i ett bolag det är, vi tog på oss för höga kostnader innan 

vi hade en tydlig produkt att sälja. Säljansvarig, VD:n (otydligt va han säger), vi hade inte 

definierat tjänsten tillräckligt tydligt så han försökte sälja en version där och lite annorlunda 

där och det blev liksom ganska rörigt. Konsekvensen var den att utvecklaren fick liksom sitta 

och lägga till och ändra av och fixa och dona. Och så kanske lite för tidigt, ta in sälj och 

marknad, för det kostar mycket pengar. Ta inte in det för tidigt liksom. Ta in det när man har 

en ganska tydlig produkt att sälja. Det är många som säger att nu har ni en MVP (minimum 

viable product), ut och sälj det här. Aha men vad är en MVP då. Man ska inte sitta och 

finputsa för länge, men det måste finnas någonting att sälja innan man tar på sig kostnader för 

sälj och marknad för då sinar kassan ganska fort och då kan man hamna i en jobbig sits. 
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Intervjuaren Jag kom på en extra fråga av intresse, du pratade om historiken, du pratade lite 

om vad de gjort innan det här teamet eller entreprenörerna, hur viktigt är det att det är i och 

med samma bransch, samma område som företaget är? 

  

Investeraren Det är inte superviktigt, det viktiga är att man varit med i ett bolag och byggt 

team och försökt sälja någonting och sett hur marknaden tagit emot det och anpassat sig och 

lärt sig. 
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9.2.2 Intervjuperson 2 (16/3–2017) 

  

Intervjuaren Berätta lite om dina erfarenheter som investerare? 

  

Investeraren Jag är relativt färsk som investerare, min bakgrund är som entreprenör där jag 

byggt upp några bolag och sedan sålt av delar av dem och sedan använt de pengarna till att 

investera i nya bolag. Efter Handels gjorde jag en post doc på Harvard i USA, men insåg att 

jag inte skulle bli nobelpristagare. Som tut var hade jag före resan till USA startat ett bolag 

xxx, som är ett litet materialutvecklingsbolag och det startade jag tillsammans med två 

kemister och en annan ekonom. Detta blev så småningom två bolag. Jag slutatde sedan som 

VD och sedan blev xxx börsnoterat på aktietorget. Det var kärnan i min verksamhet då. 

Parallellt startade jag lite andra verksamheter. Gemensamt är att det egentligen inte finns 

någon röd tråd i det jag gjort utan det är i en mängd olika bolag. Har varit med och 

exempelvis varit med och startat en kaffekedja xxx och ett klädmärke xxx. 2009, tror jag, 

sålde jag xxx och återinvesterade omgående pengarna i ett litet digital media store, en 

plattform för att sälja ‘digitalt content‘ på nätet. Jag investerade i det och även några utav 

mina polare och vi plöjde in ganska mycket pengar, några miljoner, och det blev aldrig 

någonting. Sedan hoppade jag av och sålde min del till en av mina kompisar som fortsatte 

plöja in en del pengar i det där, men det blev aldrig någonting. Så det är min första erfarenhet 

som ängelinvesterare. Då investerade jag i ett område som jag egentligen inte visste någonting 

om. Jag tyckte att iden var attraktiv, jag gillade den killen som drev bolaget och som hade 

tagit fram konceptet. Vi fick inte ordning på utvecklingen så det blev aldrig en färdig produkt 

av det. 

  

Intervjuaren Okej, spännande. 

  

Investeraren Det var väl ett case där man försökte övertänka och göra allting klart innan man 

lanserade, så det här lean-startup-tänket hade inte fått något brett genomslag, även om vi i xxx 

och de bolagen som jag varit involverad i har haft mycket av ett lean-startup-tänk i det vi har 

gjort. Vi har varit våldsamma opportunister där vi har prövat vitt och brett och sett ifall vi kan 

få hugg någonstans och sedan driftat vidare i den riktningen där vi har sett att här verkar det 

finnas ett intresse. I xxx började vi egentligen bara med att vi hade tagit fram en ny metod för 

att göra mesoporösa material vilket gjorde att man kunde göra en hel familj med nya 

mesoporösa metalloxider , men vi hade ingen färdig tillämpning så där fick vi liksom söka oss 

fram.Vår bästa produkt var att vi hade skrivit en affärsplan som gjorde att vi kunde vinna lite 

affärsplanspengar från mjuka aktörer såsom Vinnova och Innovationsbron, det var liksom 

startskottet, det var det vi började med. Ingen tog ut någon lön, vi hade inget externt kapital 

överhuvudtaget. Sedan sprang vi runt och träffade en jävla massa bolag och sade: Vi har det 

här och vi tror att det skulle kunna passa er industri och om de var intresserade fick vi dem att 

betala för utveckling då mot applikation. Det var så vi drev bolaget. 

  

Intervjuaren Okej, ja, vad spännande. Var det bolaget som noterades på aktietorget. 

 

Investeraren Ja. 

  

Intervjuaren Du var inne på att det var många olika branscher du varit engagerad i; tänker du 

likadant när du kollar på investeringar, att det inte spelar någon roll vilken bransch eller är det 

vissa specifika branscher där du känner dig trygg? 
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Investeraren Mina kompisar brukar reta mig för det, att jag är totalt odisciplinerad som 

investerare. Jag har några killar som jag brukar ta hjälp av, sedan gör jag tvärtom vad de 

rekommenderar mig att göra. Så om de säger att ―det här är bra‖ då brukar jag inte investera 

och vice versa. Det som har varit gemensamt för de case jag har investerat i har varit att jag 

tyckt det varit bra folk i det och liksom jävligt...Det är liksom blue horizons-projekt tycker 

jag, där det finns en fantastisk möjlighet, eller att det varit jävligt kul och coolt. xxx är ju 

liksom vansinnigt egentligen men det är egentligen en jävligt bra affär, kaffe, men det 

kommer i andra hand. Det började med att liksom fan, att vara i New York och sälja kaffe, jag 

älskar Manhattan, fan coolt liksom. Men sen har vi lärt oss och förstått den businessen bättre 

på vägen och nu betraktar jag mig, även om jag var med och grundade bolaget, som 

investerare i det caset än operativt. 

  

Intervjuaren En passiv ägare? 

  

Investeraren Ja, halvpassiv. Okej, summa summarum, det har inte funnits någon disciplinerad 

inriktning i mina investeringar fram till idag. Däremot tror jag från och med nu, nu har jag 

hittat ett område som jag tycker att jag att jag förstår mig bättre på och här ser jag också en 

epic opportunity, så här vill jag liksom rikta in mig från och med nu och framåt, i alla fall för 

några år framåt. Och det är inom hälsoområdet, det är ett område som jag tror att jag dels har 

en god förståelse vart den marknaden är på väg, tror jag själv, och sedan så tror jag att det är 

en, som jag sade, en epic opportunity - om man kan vara med där nu så… 

  

Intervjuaren Är det allt som har med hälsa att göra? 

  

Investeraren Nä inte allt, men det finns element där som jag tror på. Kring förflyttning kring 

reaktiv till mer proaktiv och preventiv ansats till hälsa och det tror jag är en marknad som 

kommer kapitaliseras som ännu inte är kapitaliserad idag. Och dessutom har vi haft hela den 

här kapitaliseringsvågen som vi är mitt uppe i nu, som är okonsoliderad idag och där kommer 

det finnas stora möjligheter att konsolidera det som idag är ganska vildvuxet. Jag tror på några 

års sikt så finns det en jätteintressant möjlighet inom det området. 

  

Intervjuaren Spännande, från och med idag och framåt, när du ska kolla på olika 

investeringsalternativ har du ett speciellt tillvägagångssätt som du använder dig av? 

  

Investeraren För att exponeras för case eller för att fatta beslut om att det här är något jag vill 

investera i? 

 

Intervjuaren För att fatta ett beslut. Vad kollar du på, vad är det som väger in i ditt beslut? 

  

Investeraren Det viktigaste för mig är bra folk, det låter klyschigt men det är det jag tittar på. 

Sedan att de befinner sig på rätt plats, att de förstå var de ska, jag kollar nästan aldrig på 

siffror. 

  

Intervjuaren Okej, förutom folk och siffrorna nämnde du också, är det några andra faktorer 

som kan påverka dig? 

  

Investeraren Värdering är en sådan där grej som jag är ganska anal på. För mig är det jävligt 

viktigt att vara inne tidigt i bolaget, jag vill vara inne jävligt tidigt. 
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Intervjuaren Du har svarat redan på vad som är viktigast och du svarade att människorna är 

viktigast. När man går in så tidigt som du säger så finns det inte så mycket tillgänglig 

information om bolaget; hur hanterar du den bristen på information för att kunna fatta ett 

välgrundat beslut? 

  

Investeraren Jag fattar inga välgrundade beslut utan jag accepterar att det liksom inte 

finns…det är en osäker terräng som man befinner sig i om man ska gå in i tidigt skede. Det 

handlar inte om att vi gör en handshake på att det här...jag kollar ju knappt på affärsplan...vi 

har en handshake om att du är en bra person, du befinner dig i ett möjlighetsmoln där vi vet 

att det går att plocka hem några vinster och våran handshake är att vi ska göra allt vi kan med 

den liksom runway som den här finansieringen ger att göra ett så bra jobb som möjligt i det 

möjlighetsmolnet. Jag ser bara de här investeringarna i tidigt skede som en överenskommelse 

om en runway i tid sedan vart vi är påväg har vi bara en vag bild av, men jag tror liksom att 

du som person kommer klara av att hitta rätt i det här möjlighetsmolnet. 

  

Intervjuaren Spännande att du sade, att du kollar på deras ekonomi. 

  

Investeraren Jag har ju själv suttit på andra sidan och skrivit sådana här affärsplaner, jag vet 

ju att det bara är bullshit. 

  

Intervjuaren Hur resonerar du kring din andel; har du några krav att du vill äga en viss andel, 

om du inte kollar på ekonomin… 

  

Investeraren Nej men jag har en förståelse för att en för stor andel innebär ett för stort 

åtagande för mig som investerare, ett åtagande som jag inte har möjlighet att svara upp mot. 

Jag vill ha en bra värdering. I och med att jag är inne så pass tidigt förstår jag hur stor risk det 

finns i projektet, men därför vill jag ha en bra värdering men inte en för stor ―stake‖. Förstår 

du vad jag menar, det finns en balansgång där; det måste finnas pengar kvar på bordet för 

andra; det måste finnas tillräckligt store stake för de som driver bolaget, för att de ska vara 

motiverade och göra det. Men det är ju alltid från case till case. Men jag investerar, jag säger 

alltid nej till bolag som har en högre värdering än 35 miljoner om jag tittar på dem. Det är 

ingen uttänkt gräns. För jag ser så många case där folk som knappt börjat som säger att ―vi 

tror att det här är en marknad som är värd så här pass mycket och vi värderar bolaget till 100 

miljoner‖ bla, bla, bla. Jag skulle kunna investera i sådana case också, men då vet jag att 

måste vara en annan typ av investerare för jag vet vad som kommer att hända, då gör jag det 

och jag vet att de här bolagen kommer få problem - de kommer att bli slaktade på¨vägen. Så 

fort pengarna tagit slut kommer jag...Om de tycker att det är ett sådant spel man ska spela i en 

investering, då kan jag spela det spelet och veta att; ok, här har ni er första sudd med pengar, 

om två år så kommer ni ha slut med pengar, i värsta fall om ett år eller sex månader, det kan 

jag se. Ni kommer då ha jävligt svårt att resa pengar och ni kommer absolut inte kunna resa 

pengar på den här nivån, och var kommer det vara enklast att komma och be om pengar? Jo, 

från era tidigare ägare. Då kommer jag säga såhär: Jag kan investera vidare i ditt bolag men 

jag ha liksom 50% av bolaget.  Den typen av situationer är skitvanliga för entreprenörer som 

misslyckas för att de liksom ‗overshootar‘ i första hur man skapar relationen. et har till och 

med fått ett namn i min krets av invetserarvänner; de kallar det för, jag kommer inte på 

namnet nu men det är utrensningsrundor där man piskar ut de första entreprenörerna.  

Det är ju så också; har du inte en bra relation med dina investerare, då kommer det till slut 

vara den som har mest med pengar vinner. Om du får det jobbigt det vill säga. Och alla får det 

jobbigt.  
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Intervjuaren Tänkte på din andel som du nämnde där, du sa ingen procentsats, har du något 

minimikrav? 

  

Investeraren Nä, det är helt random, jag är helt random som investerare, men jag brukar ligga 

på mellan 5–10 procent, kan vara mindre också. Men det är svårt att säga. Vissa bolag äger 

jag mer i. 

  

Intervjuaren När du tackar nej till investeringar, vad brukar den vanligaste anledningen vara 

till att du tackar nej? 

  

Investeraren Att jag har slut på pengar, att jag är fullinvesterad i andra projekt. 

  

Intervjuaren Jag kan tänka mig att det finns intressanta ideer och att du måste sålla, även när 

du har pengar måste du tacka nej till vissa. 

  

Investeraren Jo, jo. Ofta är det att det finns orealistiska förväntningar, från teamet på en ide 

som knappt har kommit off the ground. Ibland är det att jag inte känner för personerna. Sedan 

är det en annan dynamik; jag tittar på case tillsammans med andra polare som jag investerat 

med tidigare. Om de inte känner sig så sugna så kanske inte heller går med. 

  

Intervjuaren Om du tittar på investeringsalternativ och du gillar iden och affärsplanen men 

gillar inte människorna, hur resonerar du då? 

  

Investeraren Då investerar jag inte 

 

Intervjuaren Oavsett hur bra idén verkar? 

 

Investeraren Ja. 

 

Intervjuaren Vilka egenskaper skulle du säga är viktigast hos entreprenörerna som driver 

bolagen du investerar i? 

  

Investeraren Jag tror det absolut viktigaste är att de är nyfikenhetsdrivna, att man får en 

känsla av att den här personen känner att det här är meningsfullt för mig. Det som vi vill 

åstadkomma, alltså the endgame, för det här projektet är meningsfullt. Om det är 

meningsfullt, då släpper man det inte då det är jobbigt, och det kommer vara jobbigt. Det här 

elementet att man klarar av att finna nya vägar framåt, vid hinder, det kallas när man läser om 

detta att ―pivot:a‖, åt olika riktningar. Någon som har förmåga för det och kan visa upp att 

man klarat det tidigare. 

  

Intervjuaren Kollar du ofta på vad de har åstadkommit tidigare? 

  

Investeraren Ja, det brukar jag göra. Men det behöver inte betyda att de åstadkommit något 

tidigare, det kan vara andra saker; vad har de här personerna orkat med. 

  

Intervjuaren Är det viktigt att de hållit på med samma bransch tidigare? 

 

 

Investeraren Nej. Som ni hör; Det kokar ner till mycket magkänsla. 
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Intervjuaren Brukar du ta hänsyn till åldern när du kollar på case? 

  

Investeraren På teamet? Jag investerar aldrig i gamla personer, aldrig. Det har varit något 

case där det kommit någon som burit in en ide som är VD och är 45 bast och gjort skitmycket 

grejer förut, varit chef på MTG - då har jag känt att det inte går att investera i sådana här 

personer. Men då hade den personen en jävligt ung CTO som var helt magisk så då 

investerade jag i alla fall. Men folk i min ålder (42 år) skulle jag aldrig investera i. 

  

Intervjuaren Hur resonerar du då, vad får dig att undvika sådana?  

  

Investeraren Man måste vara naiv om man ska orka vara entreprenör. Jag vet, idag, att det jag 

gjort tidigare inte går att göra, det är så jävla jobbigt, jag skulle aldrig orka. Man blir för 

bekväm liksom, så är det.  

  

Intervjuaren Tänkte höra med Natanael om jag missat någonting. 

  

Intervjuaren Nej. 

 

 

Intervjuaren En avslutande fråga: Är det någonting… 

  

Investeraren Jag kanske drar på lite för hårt där, men det är en känsla jag har som jag tror 

starkt på. 

  

Intervjuaren Jag har hört argumentet förut. 

  

Investeraren Sedan så har jag bekanta, mina polare, som är äldre än jag, som jag skulle 

investera i vilken dag som helst. Men de vet jag är så pass nyfikenhetsdrivna och tydliga 

sådana här continues learners, som jag alltid skulle satsa på. Det tror jag är en egenskap som 

kommer bli viktigare nu och framöver. Att vara nyfiken och att vara en continues learner. Det 

kommer gälla alla branscher. Det eller entreprenörer eller liksom folk som ska anställas; att 

förstå att man inte kan ha ett mindset där man känner att jag kommer att vara färdig - ett slags 

end game. Men det finns en sådan sorts kultur idag, i många branscher, som kommer vara ett 

problem. 

  

Intervjuaren End game - syftar du på att man gör sitt jobb och sedan ta det lugnt? 

  

Investeraren Att man tror att jag är fullärd, och jag kommer lära mig allt jag behöver lära mig 

genom att bara jobba och finnas i min verklighet som jag alltid funnits i. Det är skitbra med 

erfarenhet, men erfarenhet har ingenting med det specifika content:et som du tar till dig i den 

miljö som du är i. Utan det är de generella insikterna du får. Sedan måste du hela tiden hålla 

dig uppdaterad, läsa, utforska och försöka växa. Det är bara de människorna som man ska ha 

runt omkring sig. 

  

Intervjuaren Du har nästan svarat på min avslutande fråga men jag ställer den i alla fall. Är 

det något mer du vill tillägga? Angående investeringar, affärsänglar etc.? 

  

Investeraren Om det fanns ett SM i Sveriges sämsta ängelinvesterare så skulle jag vinna det. 

Men det får tiden utvisa. 
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Intervjuaren Du är ju framgångsrik hittills i alla fall och alla investerare kan ju inte vara 

jackpot. Men det vi ska skriva om är just vid investeringar; hur man resonerar kring 

humankapitalet. För de studier och teorier som vi läst, pekar på att humankapitalet är den 

enskilt viktigaste faktorn att beakta vid en investering. Är det bra människor som är 

välutbildade, drivna med rätt personlighet så är iden sekundär. De kommer bli framgångsrika. 

  

Investeraren Alla bolag jag varit bolag involverade i. Ingen av de bolag jag startat har landat i 

att de säljer det som vi skrev var planen för vårt bolag. Inte ens i närheten av branschen som 

vi tänkte från början. Ingenting har stämt av det vi lovade från första gången. Och då har det 

ändå blivit jävligt bra, några grejer har blivit riktiga hits. Det här solcellsbolaget har blivit en 

riktig hit. Vi använder inte ens den patentportfölj som var startskottet för bolaget. Det som vi 

tog in pengar i första omgången för att göra i det solcellsbolaget, det finns inte med på kartan 

att göra längre, utan det är idag något helt annat. 

 

Diskussion om solceller leder sedan in på respondentens intresse för hälsosektorn 

  

Investeraren Det är ett område jag verkligen kan, det är hälsoområdet, hälsotester. Jag har 

inte gjort någonting i det bolaget. De har tänkt fel, det kommer ta tid men de kommer själva 

att komma dit jag hade tänkt från början. Jag har inte behövt bekymra mig och det har blivit 

så bra. Han som jag investerade i från början, som då var VD, han har tagit en helt annan roll. 

Nu har de bra med finansiering. Jag var med också i en andra runda. Nu blir det en tredje 

runda och då kommer jag inte vara med själv.  

  

Intervjuaren Späder de inte ut då? 

  

Investeraren Jag går in tidigt. Nästa runda kommer vara på 750 miljoner, de kommer ta in 

200 miljoner.  

  

Intervjuaren Vill du inte ha din andel då? 

  

Investeraren Då är det inget problem med att vara utspädd, jag har ändå gjort en fantastisk 

investering. Mitt problem blir att ta mig ut, nu vill jag sälja. 

  

Intervjuaren Då kan ju börsen vara ett alternativ. 

  

Investeraren Ja precis, börsen kan ses som ett svaghetstecken men samtidigt ett effektivt sätt 

för investerare att ta sig ur. 

  

Intervjuaren Man brukar få bra multiplar på den affärsplanen man har, och man brukar få bra 

betalt på börsen. 

  

Investeraren Ja, vi får se hur länge det håller i sig. När jag satt och glömde bort att ni skulle 

komma satt jag och läste ―irrational ...‖ av Robert Schindler, som förutsåg den förra bubblan.  

 

Diskussion om respondentens studietid leder sedan in på samtal om investeringsportföljer 

 

 

Investeraren Jag har två helt olika portföljer, en med onoterade företag som har en så hög risk 

att det är löjligt, de mesta av mina pengar ligger. Sedan har jag en familjeportfölj, där är jag 

superkonservativ. Men det jag har gjort, jag har ju xxx, som är mitt bolag som jag investerar 
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med, mitt holdingbolag kan man säga. Där har jag gjort så att viktat över mot andra grejer; lite 

fasta tillgångar, ett fastighetsbolag i Thailand och lite andra grejer, så det är inte bara high 

tech, inget substansvärde, hot air, det är inte bara sådana kvar.  
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9.2.3 Intervjuperson 3 (28/3–2017) 

  

Intervjuaren Kan du berätta lite om din erfarenhet som investerare? 

  

Investeraren Vi har ett bolag som heter xxx consulting, som är en digital byrå/ en startup-

investerare som hjälper techbolag att bygga digitala tjänsteprodukter. Vi gör det genom att 

antingen ta betalt per timme, eller genom att ta betalt i aktier. Det kan jag gå in mer tekniskt 

på hur vi gör. 

  

Intervjuaren Kanske senare. 

  

Investeraren Vi jobbar med alla bolag som behöver någon form av digital tjänst eller produkt. 

Det är vi bra på. Vi är 10 anställda, varav 7 är utvecklare. Vi bygger appar, hemsidor, 

databaser, webbcallers, back-ends. 

  

Intervjuaren När ni kollar på investeringsalternativ. Vilka faktorer tittar ni på - hur utvärderar 

ni dem? 

  

Investeraren Oftast så kommer en entreprenör till oss med sin ide och säger att vi vill ha hjälp 

med pengar eller utvecklingstiden, bygga den här appen eller vad det kan handla om. Det är 

ett par grejer som vi tittar på. Är det ett vanligt konsultprojekt så kan vi göra det för rena 

kontanter, men är det en investeringsmöjlighet där den här entreprenören vill att vi ska ta risk; 

jag menar att det är vi som betalar om vi inte får något från dem, då blir det som en direkt 

investering. Eller så behöver de kontanter så kan vi gå in som delägare. Det viktigaste är 

personen - entreprenören. Är det en person som man får förtroende för, är det någon som man 

tror man kan få det här att hända, driva det här, lyckas med att göra det här till ett lönsamt 

bolag, eller är det någon som egentligen inte vet vad de pratar om som antagligen kommer att 

misslyckas om vi investerar pengar och tid. Det är nog det viktigaste. Det näst viktigaste är 

nog att titta på affärsmodellen: Med den här tjänsten eller med de här pengarna som ska 

investera - hur ska de skapa avkastning eller värde på detta? Hur fungerar det - vad tjänar de 

pengar på och finns det en marknad för det? Finns det några bevis på att det är någon som vill 

köpa det här eller vill någon använda den här tjänsten så satt säga. Finns det ingen 

affärsmodell på plats så är det väldigt svårt för oss att får tillbaka våra pengar som investerare. 

Då är det mer en fråga om ett NGO eller ett välgörenhetsinitiativ. Det är en annan grej, det har 

vi också gjort. Då vet man det att det är en helt annan typ av investering. 

  

Intervjuaren Du har redan graderat vilka faktorer som du beaktar vid investering men vill du 

lägga till några fler? 

  

Investeraren Förutom entreprenören, affärsmodellen så även på tredje plats affärsplanen, där 

man även sätter en tidsplan på det här. Övriga delar i affärsplanen förutom själva modellen 

och hur den ska fungera. 

  

Intervjuaren Har ni någon modell för hur ni sållar casen eller går ni mer på magkänsla, kan 

du beskriva processen? 

  

Investeraren Det är så olika case och så olika situationer och vi har ännu inte den typ av 

volym av ansökningar, utan vi tittar på varje enskilt case och gör först en subjektiv 

bedömning; tror vi att det är intressant vill vi träffa personen; ser vi själva någon potential i 

detta. Det finns ingen modell, det är svårt att sätta en modell som fungerar för alla case. Det 
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går säkert men då måste man tänka på jäkligt många olika aspekter. Ändå blir varje case på 

något sätt annorlunda, så att en modell kan missa...Jag är generellt skeptisk mot ramverk och 

processer, i alla fall inom den typen av bolag vi jobbar med. 

  

Intervjuaren I och med att det oftast är nya bolag utan record - hur hanterar du bristen på 

information som de är förknippade med? 

  

Investeraren Som du säger så finns ingen finansiell historik och det går inte att göra en 

bedömning på liksom hur bolaget gått tidigare och så vidare, så det man kan titta på är 

entreprenörens track-reckord.  Har entreprenören tidigare startat bolag och hur har det gått? 

Det kan man titta på. Sedan är det som du säger, det är bristfällig information. Det handlar 

mycket om att skapa förtroende och att titta på planen framåt - är den realistisk? Och fokusera 

framåt, och värderingsfrågor blir antingen helt omöjligt, för det finns ingen data, eller så gör 

man det enkelt för sig och värderar bolaget utifrån praxis, generell standard inom branschen, 

att om man nått vissa milstolpar, typ tre punkter, då är värderingen kanske 5 miljoner. Har 

man uppnått även dessa tre punkter blir värderingen 10 miljoner. I ställer för att göra 

kassaflödesanalyser och sådana typer av värderingsmodeller. 

  

Intervjuaren Hur resonerar du kring storleken på din ägarandel, om ni tar delar i ett bolag; 

några speciella preferenser? 

  

Investeraren Jag börjar gärna med att göra mindre investeringar, där vi äger ett par procent, 

kanske 5–10 procent. Det viktigaste är att entreprenören som ska driva det här har kvar 

majoriteten av incitamentet att driva detta. Skulle vi ta liksom 80% av bolaget och 

entreprenören 20 procent - då har de inte incitament att driva det, då måste istället vi driva det. 

Det är en superviktig grej som jag förstått under mina år här, att den som sitter på 

aktieposterna som har den tunga säcken på sin rygg som ska dra skeppet framåt. Det är så det 

fungerar. Om du ska sitta på en stor del av aktieposterna - då måste du vara beredd att dra 

bolaget framåt. Det vi vill göra som investerare, det är att hjälpa till lite grann och kanske med 

utveckling, vi vill inte ta över och vara tvungna att driva hela bolaget. 

  

Intervjuaren När du tackar nej till en investering, vad brukar de vanligaste anledningarna 

vara, några dealbreakers?  

  

Investeraren Den vanligaste anledningen då jag tackar nej till en investering brukar vara att 

det inte finns en väl genomtänkt affärsmodell. Den här entreprenören eller bolaget, de har 

liksom inte riktigt klart för sig hur de ska tjäna pengar och har inte bevisat att det går att göra 

det på det sättet de kanske har tänkt sig. Det är den vanligaste anledningen. 

  

Intervjuaren Skulle du säga att det är den viktigaste anledningen? 

  

Investeraren Ja. 

  

Intervjuaren Du nämnde entreprenören som den viktigaste tillgången vid bolagsbedömning. 

Tänkte att det kanske är affärsmodellen som det faller på, men skulle du investera i ett bolag 

om modellen är bra och ser bra ut men entreprenörerna verkar tvivelaktiga? 

 

Investeraren Nej det skulle jag inte. Det är liksom oftast det faller på att affärsmodellen är 

dålig, inte att entreprenören inte är driven. Men, det kanske är faktiskt så att...det är två grejer: 
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Entreprenören måste vara driven och det måste finnas en affärsmodell för att vi ska investera. 

Jag vet inte vilken som är viktigast. 

  

Intervjuaren Skulle du någonsin investera i ett bolag där entreprenörerna… 

  

Investeraren Nej, så här är det: Det finns mycket bra affärsplaner och affärsmodeller som jag 

tror på och som kan fungera och går att tjäna pengar på. Det svåra är att ta dem från en 

powerpointpresentation och få det att hända. Det är det absolut svåraste. För att det ska hända 

så krävs det en otroligt duktig och driven entreprenör, eller bolagsordning. Och utan det så 

spelar det inte någon roll hur bra affärsmodeller är. 

  

Intervjuaren Om man tittar på entreprenörerna - vilka egenskaper tycker du är viktiga hos en 

entreprenör? 

  

Investeraren Passion för det man gör och den branschen. Jag tror det är viktigt med driv, att 

verkligen vara målmedveten, driven och verkligen vilja...dedikerad liksom. Man kan inte se 

det som ett vanligt jobb: jag är entreprenör och mitt jobb är att försöka starta upp och driva 

det här bolaget och sedan efter kl 17 så är jag ledig - det går inte, det kommer aldrig lyckas. 

Sedan tror jag också en viktig faktor och ett stort plus, för att lyckas, är att ha erfarenhet från 

den bransch man vill ge sig in i. Det är inte så svårt att bygga en ny app eller liksom en ny 

digital tjänst. Det går att hitta affärsmodeller där man kan tjäna pengar; det svåra är att ifall du 

kan nå ut med detta, kan du sälja och har du distributionsvägar för det här? Hur ska folk få tag 

på den här tjänsten och hur ska du få folk att börja använda den? 

  

Intervjuaren Entreprenörens ålder, är det en faktor du tar hänsyn till och i så fall hur? 

  

Investeraren Jag vill säga att kommer det en 50-årig gubbe som verkar lite halvtrött sådär, då 

tror jag det är svårt han har tillräcklig drivkraft att driva det här. Kommer det en 20-årig tjej 

som är super-på det här och det här är dennas dröm. Trots att personen saknar 

högskoleutbildning så investerar jag mycket hellre i en sådan person. Sedan kanske det 

optimala är en 30–35 årig person som har byggt några bolag tidigare som har lite erfarenhet 

från startup-senhetektorn, kanske lite utbildning och lite arbetserfarenhet. 

  

Intervjuaren Vi kan avsluta den officiella intervjudelen med att fråga ifall det är något mer 

angående investeringar du önskar tillägga, som vi kanske inte berört som du tycker är viktigt 

att ta upp? 

  

Investeraren Ja, en aspekt är det här med etik och moral med sina investeringar. Att som vi 

gör, fundera på: är det här något vi kan och vill stå för och backa. Jag vill kunna i allt det jag 

gör kunna stå och berätta om i Breakit dagen efter. Det är en viktig aspekt.  

  

Intervjuaren Men detta är ingen aktiv strategi utan mer att det inte ska vara på ett negativt 

sätt… 

  

Investeraren Jag vill alltid göra den selektiva checken sedan är det inte en aktiv strategi.  

  

Intervjuaren Etiken och moralen - det hade ingenting att göra med entreprenörerna och så, att 

ni har någon typ av frågor som gäller etik och moral. Ingenting ni aktivt frågar efter? 
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Investeraren Nej, vi brukar inte aktivt göra en due diligence på entreprenörerna eller 

bolagsledningen, ifall de till exempel sysslat med penningtvätt eller så. Sedan är det på en 

sådan pass liten skala kanske för oss så är det större grejer så tror jag att många större 

investeringsmöjligheter gör sådana (D.D.) men vi gör inte sådana. Men däremot så skapar vi 

oss alltid en känsla om personerna bakom, träffar dem, sitter ner och lär känna dem. Och 

känns det inte bra så gör inte investeringarna.  

  

Intervjuaren Vi kan tacka så mycket, det här var de frågor vi förberett, vi behöver inte stänga 

av (inspelningen). Vi kan berätta om vad vi tänkte skriva om och det är en C-uppsats där 

frågeställningen just nu lyder: Vilken roll har humankapitalet för investeringssituationer för 

affärsänglar/investerare. Den forskning vi har kollat på, tyder på att framgångsrika bolag och 

hur enkelt de får finansiering så är humankapitalet den absolut viktigaste egenskapen. 

Utbildning, erfarenhet, personlighet, ens driv och även ålder är en del av humankapitalet och 

där finns det även tecken som visar på att ju äldre man blir desto erfarnare blir man vilket kan 

vara positiv. Andra som vi har intervjuat har nämnt att drivet kanske försvinner med åldern, 

så det finns en brytpunkt där, då den blir mindre intressant. 

  

Investeraren Jag kan verkligen bekräfta det. Min subjektiva åsikt är bara att jag stöder det, 

och kvalitativt så håller jag helt med: det är i personen man ofta investerar och inte i bolaget.  

Intervjuaren När de har kollat statistiskt på vilka som blir framgångsrika bolag så är det ofta 

de med högt humankapital, och då främst i form av utbildning, för det är svårt att kolla på 

personen. Ju högre utbildning desto mer framgångsrikt blir bolaget och det är en aspekt av 

humankapitalet. 

  

Investeraren Det är intressant och kanske inte vad jag hade trott utan jag hade trott att det 

handlade om drivet framför allt. 

  

Intervjuaren Det kan i vissa fall kan det kanske gå hand i hand, att utbildningen blir ett kvitto 

på att det här är en person som är driven. Ingen vi har frågat eller vad vi läst så måste 

utbildningen ha med företagets bransch att göra. Investeraren kan få ett kvitto på att den här 

personen klarar av… 

  

Investeraren Det du nyss sade det är ju en indikation att det kanske inte är just utbildningen 

som spelar roll utan det är kausaliteten; att utbildningen är ett tecken på att den här personen 

är driven. Det är drivet som spelar roll. Det tror jag. För att utbildning...Hade jag fått spola 

tillbaka tiden 10 år hade jag kanske startat min entreprenörbana direkt efter gymnasiet, i alla 

fall under studietiden, istället för att spendera 10 år på universitetet och i arbetslivet. Då hade 

jag skapat mycket mer värde och större bolag än vad jag gjort. 

  

Intervjuaren Har du haft nytta av din utbildning i karriären? 

 

Investeraren Det är svårt att säga, i karriären som anställd, absolut, sedan i min 

entreprenörsbana - lite grann, men det är ändå så att starta bolag och sedan investera är en helt 

ny skola på något sätt och lära från grunden i små bolag. Man lär sig inte så mycket om små 

bolag i skolan; man lär sig om stora bolag. Organisationer, processer. Det är liksom irrelevant 

i de här små bolagen. Processer behövs i Ericsson, men inte kanske i bolag med 20 anställda.  

  

Intervjuaren Hur ofta har du möten med nystartade bolag som är intresserade av ett 

samarbete med er? 

  



72 

 

Investeraren Varje vecka, ett par varje vecka. 

  

Intervjuaren Finns det möjlighet att sitta med vid ett sådant möte? 

  

Investeraren Tyvärr tror jag att entreprenörerna skulle vara rädda att tala om affärsiden, så det 

kan vara känsligt.  

  

Efter ett samtal där Dragon’s Den diskuteras avslutas intervjun 
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9.2.4 Intervjuperson 4 29/3–2017 

 

Intervjuaren Sådär, tack för att du tog dig tid och kunde träffa oss. Jag och Natanael skriver 

en uppsats som handlar om investeringar och investerare och jag har förstått att du har 

investerat en hel del och man kan nästan kalla dig en affärsängel. Jag skulle vilja att du kunde 

berätta lite om din bakgrund och dina erfarenheter som affärsängel. 

  

Investeraren Först och främst, om man vill tjäna pengar finns det inga änglar. Det liksom, det 

är vad jag har sagt i 20 år nu när folk säger om änglar. En ängel, i amerika har man änglar, det 

är sådana som hjälper till och inte får betalt utan de vill hjälpa till. Om man vill tjäna pengar 

så är man med och hjälper till men då är det ekonomi och man vill i slutändan tjäna pengar. 

Det är därför man gör det så i slutändan, det är så jag ser på det hela. Min bakgrund är att jag 

är ekonom och sen så har jag jobbat på, i xxx och sen har jag jobbat med xxx på xxx en gång i 

tiden och sen så blev jag VD ganska fort i ett IT-bolag, kan ingenting om IT, men är generell 

företagsledare och sen efter det så startade jag xxx som blev en stor stjärna på 

konsultmarknaden som vi börsnoterade 19xx jag var koncernchef där, jag sålde min del 19xx 

som hade 4000 anställda och hade fastigheter och mycket annat. Sen så har jag startat ett antal 

bolag till, jag tror jag har köpt 40-50 bolag, sen 1997 har jag inte haft nån lönecheck utan bara 

försökt mig på att aktierna säljs och har hållit på och investerat, för det tar ganska lång tid 

mellan 5-12 år innan ett bolag har fått ett värde som heter duga att sälja. Har man ett antal 

bolag, en del som säljs snabbare så vidare...så det har gått bra. Det är alltid lite vatten men det 

ska vara mer vin. Så vår verksamhet är dels att vi har en ganska stor aktieportfölj och sen har 

vi onoterade bolag för kanske, som vi har kanske lagt in 300 miljoner i 35 bolag som vi 

investerar mellan 5 och 30 miljoner i, onoterade bolag.    

  

Intervjuaren Det är alltså onoterade bolag ni fokuserar på. Är det några specifika branscher 

du fokuserar på?  

  

Investeraren Nej alltså, ja jag har råkat komma in på IT-sektorn utan att kunna en del men jag 

förstår vad man ska göra av det. Mina pengar har jag tjänat mycket på xxx och xxx och xxx 

alla då är onoterade som sen har sålts eller noterats. Sen dem pengarna har jag delvis lassat in 

på bara aktier så idag så är det nog 60% inom disruptive technologies som vi jobbar med mest 

i Sverige men också utomlands, jag har två bolag i USA, xxx och ett annat bolag. Sen är det 

allt möjligt, healthcare, stor tillverkningsenhet i Sverige och utomlands, vi har, min doktor är 

ett exempel som...digitaliserad vård. Där finns det lite grann, där vi tycker att vi hittar en 

entreprenör sen i princip har vi ett switchpot på det. 

  

Intervjuaren Skulle du kunna beskriva hur du går tillväga och hur du resonerar när du ska 

bedöma ett investeringsalternativ? 

  

Investeraren Ja, från början har det varit väldigt mycket early state, väldigt early alltså, på 

idé….nu går vi lite längre, lite längre senare. Vi har alltid, det ska finnas en affärsidé som vi 

förstår, det låter enkelt men det är så, det finns mycket konstiga saker som man inte fattar. Jag 

vill förstå det, jag vill försöka förstå affärsmodellen. Sen tänker jag kan det här bli tio gånger 

så stort. I teorin måste det vara så men sen blir det inte alltid så, men i teorin måste det, det 

vill säga det måste finnas en marknad väldigt ofta mer än Sverige, gärna Europa och gärna 

andra delar av världen också. Det ska finnas att det här vill folk ha. Det vill jag jobba med. 

Inte bara någon lokal grej. Sen så tar jag väldigt stor hänsyn till teamet och särskilt alltså den 

som VD men också glömmer jag aldrig bort CF:on, dem två gör det helt enkelt. Och min 

devis är alltså att, en bra VD gör guld av skit och en dålig VD gör skit av guld. Du kan ha en 
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bra affärsidé men en dålig (VD), så blir det riktigt dåligt. När man börjar med en affärsidé så 

är det väldigt sällan det är det som blir i slutet för det kan se ut såhär ska jag göra och i 

slutändan så kan det istället se ut så här (demonstrerar genom att visa på två vitt skilda saker 

på bordet framför). Och xxx är ett sådant exempel. Det tar ett antal år innan man har hittat 

exakt hur den här affärsidém ska passa in i den, marknadens syn på det hela, det är därför det 

är så viktigt att det finns en ledning som är villiga att jobba väldigt många timmar. Det är 

otroligt viktigt, man investerar lika mycket i...så det är en stor del att man gillar 

entreprenören, att det lyser över en som man kan se att den här personen kommer att strunta i 

allt och bara försöka få det här. 

  

Intervjuaren Du har nämnt lite olika faktorer som du kollar på inför en investering. kan du 

gradera dem, vad är viktigast? 

  

Investeraren Alltså ja, jag tror att det är för mig viktigt att, i första hand får man en teaser, 

den måste fånga en, jag måste förstå vad det är och det måste vara nånting i det hela, 

någonting som jag tycker att det här kan vara bra. Har man läst kanske två tre affärsplaner, 

teaser per vecka får man ganska snabbt en uppfattning, jag menar man missar saker men man 

får ganska snabbt en uppfattning att det här kan vara någonting och då träffar jag ledningen. 

Alternativt är det så att vilket också är ganska viktigt, ofta att jag känner någonting som säger 

att John, det här ska du titta på, den här personen är någon att hålla i handen och så vidare. Så 

har det varit med några av dem största. Dem kommer till mig för dem vet att här kan du hjälpa 

till, det här skulle vara bra, det här kommer du gilla. Då träffar man ledningen, då är det 

väldigt beroende på den ledningen man träffar. 

  

Intervjuaren När man går in tidigt i onoterade bolag så finns det inte alltid så mycket 

information att gå på. Du har snuddat lite vid det här svaret, men hur skulle du hantera den här 

bristen på information som sådana här unga bolag är förknippade med? 

  

Investeraren Jag tycker att det är en väldig skillnad mot 20 år tillbaka. Nu vet man hur det ska 

gå till. Nu har man läst på nätet hur man ska göra en pitch, elevator pitch eller vad dem kallar 

det för va. Det finns rätt bra hjälpmedel. Sen tycker jag det är, det kommer inte någon som är, 

bara vill prata, det måste finnas någonting. Då finns det ofta en produkt en affärsplan och vad 

de ska göra och ibland så tackar jag nej därför att det är inte tillräckligt bra material de måste 

själva vara så, förstå hur svårt det är, att kunna skriva ner det.  

  

Intervjuaren Är det att du inte riktigt, att du inte får förtroende för vad dem säger, att det 

stämmer? 

  

Investeraren Nä det är inte riktigt det, det är mera, det är inte jag som ska göra jobbet. Om 

dem inte förstår var och hur och när de ska göra, hur mycket pengar, så ska man inte hålla på 

med det här. Dem måste själva. Det är inte jag som ska driva det hela. Om jag sätter in pengar 

och kanske är med i styrelsen, är businesspartner så är inte jag, jag kan vara visa på 

problemen, jag kan sätta in folk, jag kan, med det erfarenheten jag har kan jag hjälpa till med 

alternativ med det så driver dem bolaget. Det är en fråga om att driva bolag, det kan inte en 

investerare göra, aldrig.  

  

Intervjuaren När du går in i ett bolag, hur resonerar du kring din ägarandel? Har du några 

krav där? 
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Investeraren Ja en bra fråga. det beror på. När jag varit inne själv och jobbat väldigt mycket 

och suttit i styrelsen då vill jag ha lite större ägarandel. Det beror lite på hur stort bolaget har 

varit. Då säger jag så här. Jag vill vara med här, jag köper aktier i det, jag vill ha en rabatt, sen 

vill jag inte ha något betalt tills det blir sålt, så är vi på samma sida. Då har folk ibland sagt 

såhär, är du värd den rabatten? Då har jag sagt, men ok, jobba med mig i ett år, tycker ni inte 

det är värt det så reverserar vi alltihopa, då får ni tillbaka aktierna, men det har aldrig hänt. 

Men det är när jag jobbar själv i det. Idag när vi går in och professionellt investerar då säger 

vi att vi ska, då ligger vi mellan 5–15 procent, då går vi in lite senare i större bolag som har 

kommit längre än bättre kopior. Och då vill vi inte vara lead...utan vi vill vara med och 

investera i bra grejer. Det är viss skillnad beroende på vad man ska göra, vilken roll man 

sätter sig i. 

  

Intervjuaren Om vi vänder på det, när du tackar nej till investeringar, vad är dem vanligaste 

anledningarna till det? 

  

Investeraren Att de inte kommit tillräckligt långt i sin tanke då tackar jag alltid nej genom att 

jag skriver ner vad jag tycker. Jag lämnar ifrån mig ett dokument där jag skriver ner, det här 

tycker jag ni ska tänka på, det här ska ni utveckla och välkommen tillbaka när ni har dem 

grejerna.  

  

Intervjuaren Skulle man kunna säg att det är affärsplanen då eller är det… 

  

Investeraren Ja det är det ju väldigt ofta sen kan det ju vara att jag inte tycker om personen, 

men såg ni draknästet någon gång? 

  

Intervjuaren Ja! 

  

Investeraren Jag har varit tillfrågad att vara ledare där men jag tackade nej för jag gillar inte 

att vara elak. Finns ingen anledning att vara dum mot folk som har en jätteidé och vill komma 

och...utan då försöker man hjälpa dem istället. Dem har en vision, dem vill göra något och då 

har jag förklarat att det här måste ni jobba mer på. Aldrig varit sådär, finns ingen anledning att 

var ohövlig mot sådana som har en idé tycker jag, bara för att det ska vara bra TV.  

  

Intervjuaren Nu när du kom in på draknästet, vi är lite intresserade av det sa TV-

produktionen någon gång att det är bra om man är det, hade dem hintat om att man skulle vara 

elak eller på nåt sätt överdriva sitt svar? 

  

Investeraren Det var en engelsk förlaga så tittade jag på det då. Det är för att det ska vara bra 

TV och min personlighet är inte sådan att jag är dum eller fientlig. Min personlighet är att, är 

det inte bra så försöker jag förklara varför.  

  

Intervjuaren Men det var inte dem som specifikt sa att… 

  

Investeraren Jag såg vad det var och så sa jag att jag inte vill vara med det och sen också så 

sa de att det där kan vara bra för dig för du kommer få många bolag som kommer. Jag har så 

mycket inflöde som kommer att den grejen, nån hall of fame, var jag inte intresserad utav.  

  

Intervjuaren En liten avstickare om draknästet här men skulle du säga att draknästet är på 

riktigt? 
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Investeraren Nej, det är inte, man gör inte så. Man lyssnar och sen säger man artigt nej. Och 

man säger kom tillbaka då. man kan säga att det här måste ni jobba mer på. I amerika där är 

de mycket tuffare, där får dem en pitch och sen säger de att, we don‘t believe in this, I don‘t 

have anymore time for you, sorry, dem är otroligt mycket snabbare. Men även dem, alltså nej, 

det går inte till så. Det finns ju alltid att dem här som man inte vill investera i att dem blir bra 

för att dem hittar den här grejen och då vill man ju att dem ska komma tillbaka att dem ska 

säga att; du gav mig ett gott råd, titta nu. Det händer ganska ofta faktiskt, att de kommer 

tillbaka när vi säger, när du uppnår det här och det här, kom tillbaka då. Att, vi gillar tanken 

men förstår inte riktigt vad ni tänker göra. 

 

Intervjuaren Jag förstår att man spelar över och det ska bli bra TV och så men dem svaren 

som ges och dem anledningarna...när man tackar nej till en investering, i programmet då. 

Skulle dem inte vara på riktigt? Jag förstår att dem spelar över, dem kanske är elakare än dem 

behöver vara. 

  

Investeraren Nä dem kan nog vara, de kan säkert ha åsikter, problemet är ju att de sitter och 

håller på saker. Alla dem investerarna, man ska veta att några av dem som satt där hade inte 

tillräckligt med pengar. Det var lite larvigt tycker jag. En del av dem, dem hade uppenbarligen 

inga pengar. 

 

Intervjuaren Nu är det svenska versionen du… 

  

Investeraren Ja, det var så, de hade kanske 20 miljoner, 10 miljoner det är ingenting om du 

ska hålla på med det här. Då kan de hålla på vissa grejer, att inte säga negativa saker för att 

sen i slutet själv….vet inte  

  

Intervjuaren Taktiskt? 

  

Investeraren Ja, sättet de gjorde det var också att de släppte in några för att de skulle komma 

och bli förnedrade. Nästan som förnedrings-tv. Däremot har vi gjort sådana saker inom bolag 

som jag kört, då har vi haft draknästet fast personalen själv ska hitta nya grejer. Då har vi lagt 

in ett system för det, för att få fram entreprenörerna som finns i stora bolag. 

  

Intervjuaren Vi kanske kommer tillbaka till det lite senare i intervjun om vi har tid. Ponera att 

du tycker om en produkt eller en tjänst eller en ny idé och den skulle vara investeringsbar och 

du gillar affärsplanen men du ser brister hos entreprenörerna eller laget bakom. Hur skulle du 

agera då? 

  

Investeraren Jag skulle nog säga att ni måste hantera det här, jag vill inte investera i ett bolag 

där jag inte känner att folket klarar av, att människorna inte klarar av det. Det går inte, det blir 

skit. Och då förklarar jag det att ni måste skaffa CFO ni måste bli bättre på dem här grejerna. 

Det är nog otroligt väsentligt att man har ett team som presenterar som man tror på. Och 

CFO:n, det beror ju på hur tidigt det är naturligtvis och jag går inte ju in på en där någon har 

en skriven handlapp, där jag har en idé. det går jag inte in i.                             

  

Intervjuaren Vilka egenskaper är det du värdesätter mest hos entreprenörerna? 

  

Investeraren Det finns ett antal egenskaper, ett är att det finns ett driv, jag brukar försöka 

förstå människan bakom det hela, ta reda på vad gjorde du, hur pluggade du, jobbade du 

under tiden, har du varit utsatt, haft det jobbigt, ju mer skitarbete man har haft, gatsopare eller 
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vad som helst, tycker jag är bra, för att inte tro att man är världsbäst bara för att man tagit 

någon examen alltså. Jag letar efter dem här människorna som har arbetat i sitt liv, som har 

gjort saker och sen hur dem tänker, om dem brinner för det här och sen naturligtvis hur dem 

tänker logiskt, hur dem tänker. Då kanske dem kan förklara sin affärsidé. Varför dem ska 

rädda världen. 

  

Intervjuaren Om man tittar på åldern hos entreprenörerna, brukar det spela in nån gång i 

beslutsfattandet? Tar du hänsyn till det? 

  

Investeraren Nej, det gör jag inte, men de flesta är ju yngre som har, alltså de är under 30, 

ungefär. 

  

Intervjuaren Är det en slump?  

  

Investeraren Nej det är nog mer att ungdomar tänker. Alltså ordet entreprenör för 20 år sedan 

var en grävmaskinist, det var dem som jobbade i byggsvängen. Fanns inte, det var ett fint ord. 

Tidigare var det så att man gjorde karriär man gick in i storföretag man riskera inte massa 

saker. Idag är det så många som har en fantastisk utbildning, vi har ett skifte i hela systemet, 

massa saker kan göras idag p.g.a att tillgängligheten, bredband och internet gör att man kan 

göra så saker som man aldrig kunnat göra förut. Som min doktor över nätet liksom fanns ju 

inte en möjlighet. Spelindustrin som jag in i väldigt tidigt fanns ju inte. Och då är det ju oftast 

unga människor som har tekniskt kunnande och förstår möjligheterna. Har du inte haft det 

här, då förstår du inte, det är ju väldigt svårt att en kille i min ålder ska hitta på någonting, 

man sitter fast i gamla grejer. man kommer på saker och ting, xxx som vi investera till 

exempel i. Dem killarna kom på en och tjänade inga pengar så ändra dem sin afärsidé för 

några år sedan och så började dem tjäna pengar igen. Det är ett exempel, dem håller på att gå i 

konkurs och har 200 miljoner användare. xxx som jag gick in i hade 3 miljoner användare, det 

är open source och inte en krona i intäkter och kom till mig och fråga vad kan man göra med 

det här? Och då satte jag ihop ett team, för jag tänkte det måste gå att tjäna pengar på det här, 

och det går ju. Det går att hitta en affärsmodell. Så det är inge slump att det normalt är yngre 

men sen har du då jag tror att om du går in i industrin och jobbar med dem grejerna, vilket 

inte är vårt sweet spot. Så finns det ju många som sitter och jobbar i industrin och kommer på 

någonting revolutionerande dem kanske kan vara äldre. Jag tror i allmänhet också att blir lite 

latare när man blir äldre. Vilket är naturligt för att, är du 40-50 år så har du börjat tycka att 

fredagsvinet är viktigt och så lördagen åker du landet med kidsen och sådana saker. Du sitter 

inte och jobbar på lördagen, på lördagskvällen. Det gör du i en tidigare del av ditt liv men du 

tycker att det är, man har rätt liksom och… 

  

Intervjuaren Om det kommer någon äldre och pitchar ett förslag… 

  

Investeraren Jag skulle lyssna absolut. 

  

Intervjuaren Du skulle inte bli, vad ska man säga, få någon negativ inställning direkt att 

brinner det verkligen i den här personen?  

  

Investeraren Nej verkligen inte, jag skulle absolut lyssna. Jag var mer generell, att det flesta 

ligger på 25, 20–30 i åldersspannet. 
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Intervjuaren Det var alla frågor vi hade. Däremot har jag en liten avslutande fråga, om det är 

någonting du skulle vilja lägga till och berätta om som vi kanske har missat att fråga om som 

du, som är relaterat till det vi frågat om innan? 

  

Investeraren Det beror lite på vad ert scoop är, vad ni är ute efter i slutändan. 

  

Intervjuaren Vi skulle kunna berätta vad vi ska skriva om. Vi undersöker humankapitalets 

roll och betydelse för investeringar. Att det kan vara ett sätt att överbrygga 

informationsasymmetri. För mycket utav den forskningen som vi har kollat på pekar på att 

humankapitalet är den absolut viktigaste komponenten för att ett företag ska bli 

framgångsrikt. 

  

Investeraren Så är det, jag var ju med och bilda tjänsteförbundet en gång i tiden. Jag har 

jobbat väldigt mycket med entreprenörskap och jag har skrivit en bok som heter xxx som är 

årets ledarbok ett år. Som handlar om att driva och utveckling och människans del i det hela. 

Så jag tror ju att idag är det så att människor inte går till ett nytt jobb, de går ifrån ett jobb. Det 

är ganska viktigt därför att om man trivs så vill de jobba för någon. Man vill att den där 

personen ser dig, de vill bli uppmärksammad och det är först när de upplever att det inte 

funkar då, då går de inte till ett nytt jobb utan man går ifrån ett gammalt jobb. Och det för att 

man, det är ett helt annat synsätt idag på hur man behandlar människor som inte fanns 

tidigare. Det är absolut så. Det finns en anledning till det, tittar man på andra världskriget så 

bombades stora delar av Europas industriproduktion, och Sverige hade inget sånt så i början 

var det så att vi i Sverige kom väldigt långt för vi hade en intakt industri och då blev dem som 

var civilingenjörer, det var dem man fråga efter. Det var bara att göra bättre produkter, det var 

allting, man behövde inte sälja, man behövde inte ta hand om personal. På 60 och 70-talet 

började det ändras, då kom ju dem länderna som hade byggt upp nya fabriker som Tyskland 

att komma ikapp svensk produktion och då blev det konkurrens och då kom då ekonomerna in 

och började jobba med marknadsföring som man inte behövde göra tidigare. Och sen efter 

marknadsföringen så kom ju nästa steg och det är tjänstesidan så det intressanta är om man 

tittar på hur det egentligen ser ut så agrage- samhället hade massor med jobb sen kom 

industriproduktionen till och då var det..minskade industrin, industrin gjorde att det fanns 

maskiner för att klara av agrage-samhället det betydde att dem halverade antalet anställda i 

bondesamhället men producerade mer, sen kom industrin och då växte industriproduktonen 

och sen kom automatiseringen via IT och andra saker. Då plötsligt minskade anställda i 

produktionen men dem producerar mer pga av IT och nu har vi nästa revolution när det är 

mycket som kommer försvinna pga robotisering och så att man jobbar klokare med internet. 

Alla dem här skiftena som man går från, bonde, teknik och nu till människan, den e ju helt 

klar alltså. Och där ligger Sverige otroligt långt fram, det finns en anledning till varför vi är så 

framgångsrika och det är ju att man satsat i Sverige på utbildning, studenten skulle alla ta 

även om du var bilmekaniker. Tidigare har det varit så att man inte fick vara selfemployed 

som man varit i andra länder, dvs tidigare om du var konsult måste du har 3, 4, 5 arbetsgivare 

nu kan du vara ensam och ha en enda arbetsgivare så man tar tillvara på det här på nåt sätt, 

skattesystemet har tidigare varit gjord för industrin. När jag läste redovisning så hela 

skattesystemet, hela bokföringssystemet allting var gjort för stora industriföretag. Nu har det 

skiftats om så man har väldigt mycket förutom ett flertal tillägg som är åt helvete tycker jag 

där man misstänkliggör entreprenörerna fortfarande. Jag tror svaret är att det är precis den 

vägen du ser i dem länder som du har där man är uppkäftig det är Sverige, Finland och 

Kalifornien där har du mest entreprenörer. Varför har du inte så mycket i Japan och Kina, 

därför att man vördar sina lärare sina föräldrar man säger inte emot dem, å andra sidan gör de 

bättre saker, de kopierar bättre. Jag brukar säga Sverige är bäst på att hitta på grejer, 
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Japanerna är bäst på att göra dem bättre, amerikanerna är bättre på att sälja skiten, de är bättre 

säljare. Så jo jag tycker att det är så. Det är så. 

  

Intervjuaren Tack så mycket för att du tog dig tid!   
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9.2.5 Intervjuperson 5 (6/4–2017) 

  

Intervjuaren Jag tänkte om du kunde berätta lite om din erfarenhet som investerare? Lite din 

bakgrund och din historia. 

  

Investeraren Ja, alltså min bakgrund är ju egentligen, ja alltså jag började sent i min 

affärsverksamhet som jag håller på med nu va. Jag har varit investerare i 17 år. Men jag 

började ju egentligen som, jag jobbade på ett läkemedelsbolag i xxx, xxx. I xxx och i xxx. Jag 

var i 20 år i läkemedelsbranschen och det var utifrån den kunskapen och plattformen som jag 

kom hit till det här företaget, xxx. Man ville liksom investera i hälsa och läkemedel så allting 

som har med läkemedel, medicinteknik, vård, ville man se om man kunde bygga upp en 

kunskap kring investeringar. Då började jag, jag var ju 50 bast när jag började, ganska sent, 

ofta när man kommer hit, ja du känner väl nån va. Som är på väg i alla fall, de kommer ju ofta 

när de är ja, 28–29. Som ni gör, går nån ekonomiutbildning och sen sitter dem på någon bank 

i 3–4 år och sen kommer dem in här som juniora analytiker. Så jag var ju sen in här. Men det 

var ju utifrån den kunskap som jag hade som då inte fanns internt här kring hälsa, man kalla 

det för healthcare. Det är min erfarenhet och det har jag då hållit på med i 17 år och ja vi har 

gjort kanske ett 20-tal investeringar under dem här åren.  

  

Intervjuaren Då fokuserar ni främst på läkemedelsbranschen? 

  

Investeraren Det jag jobbar med, men firman i sig är bredare. Vi jobbar som så att vi drar 

ihop fonder från pensionsstiftelser, banker, ja olika typer av universitet som har stiftelser som 

ska förvalta. Då drar vi ihop en fond och så investerar vi då utifrån den till den är klar sen så 

drar vi ihop en ny fond och så rullar det på sådär så länge det finns intresse att stoppa in 

pengar i våran fond. Vi fungerar som det man kallar för private equity-fond. Jag menar, den 

fond vi jobbar med nu, som vi håller på att slutföra den var på 4 miljarder euro, det är alltså 

nästan 40 miljarder kronor som ska investeras på en 5–6 års period. Så det är klart, allt det går 

ju inte till det som jag håller på med, healthcare utan hälften eller nånstans mellan 30–50 

procent går till healthcare, resten går till allt möjligt annat.  

  

Intervjuaren Hur brukar du gå till väga när du ska bedöma ett investeringsalternativ? 

  

Investeraren Det är en ganska detaljerad process. Den tar både tid och kostar en jäkla massa 

pengar alltså nu för tiden, när jag började, ja det var ju dyrt då också men nu har det bara 

accelererat man tar in ofta är det ju så att säljaren av en verksamhet, företaget tar ofta in en 

investmentbank som hjälper att paketera eller hålla i säljprocessen, ofta har man mer än en. Vi 

vill helst komma in så vi kan sitta själva och diskutera med säljaren, enbart vi alltså. Något 

man kan kalla för bilateral situation men det är inte så ofta det sker längre, det var mer vanligt 

när jag började här, nu är det mer så att, nu tar de in en investmentbank och så tar de in en tio 

stycken investerare, typ sådana som oss eller också nåt företag som de tror kan ha intresse av 

att köpa det här. Sedan får man ett material, så får man träffa ledningen, man får en så kallad 

management presentation under en dag, ibland två och sedan börjar det här som man kallar 

för due diligence-arbetet ni säkert hört andra prata om. Man går igenom all tillgänglig 

information som man kan få ta i, dels det man får från företaget själv och dels gör man 

externa analyser och man alltid en revisionsfirma typ PWC som är störst på det här som går 

igenom alla siffror och kollar upp det är rimliga nivåer att det inte är massa dolda kostnader 

eller att man blåst upp försäljningen. Man tar alltid in en legal, en advokatfirma, ofta nån av 

dem stora, typ Manheimer eller Winge eller någon specialiserad och så tittar man på legala 

strukturer, finns det några stämningar, ligger dem i bråk med någon, har dem rättigheterna 



81 

 

ordentligt på plats till sina produkter och man tittar också nästan alltid på miljö, environment 

så att det inte ligger någon, så man inte köper någon som har haft ett oljelager en gång i tiden 

och så åker man på att sanera ett helt fabriksområde. Det sådant där som kan knäcka en affär 

om man inte ser upp med sånt. Ja och så går man igenom det och det där tar ofta någonstans 

mellan, ja brukar ta några månader att göra det där. Sedan går man in och lägger sitt bud och 

så kokar dem ner dem här tio till kanske tre och sen får man göra en ytterligare fördjupning, ja 

då får man ytterligare tillgång till ledningen i bolaget. Det är en viktig grej alltså, du kan titta 

på siffror, du kan titta på miljö, du kan titta på det legala, marknad, just det, det glömde jag 

säga, man tar ofta in en extern marknadskonsult typ McKinsey eller BCG eller allt vad dem 

heter för att få en second opinion på det man själv tror och tycker om det marknadsområde, 

affärsområde som det här målbolaget är inne i då va. Man liksom en affärsbedömning från två 

håll. Det krävs också av bankerna ofta för sen går vi och lånar pengar, vi jobbar typiskt så att 

vi har ett köpbelopp på 100 låt säga så sätter vi in 50% av det från vår fond och 50% lånar vi 

upp så man får financial leverage det vill säga en hävstång på förvärvet. Det är ju där risken 

sitter då i den här typen av investeringar för ju mer du belånar desto viktigare är det ju att du 

inte får några hack i kurvan för du måste kunna, varje år måste du kunna betala dina lån, ränta 

och i vissa fall amortera. Ofta mest räntekostnader och får du en sättning ett år eller två då kan 

du råka illa ut, då kan hamna i en situation där bankerna börjar bli nervösa och vill 

omförhandla sina avtal. Man får vara försiktig hur mycket man lånar och hur mycket man 

sätter in av sitt eget kapital. Ju mer du lånar och ju bättre det går för bolaget desto bättre 

förräntning får du, för hävstången liksom arbetar ju åt båda hållen. Ju bättre det går desto 

bättre hävstång men går det dåligt då går det lika jävla fort åt andra hållet. Det får man se upp 

med. Ja och sedan kommer man till en slutförhandling och då ska man förhandla vad man 

kallar för ett SPA eller ja ett Sales and Purchase Agreement och där ska det då stå allting, 

vilka garantier säljaren lämnar och vad vi har rätt till och vad dem har rätt till och så vidare. 

Och så naturligtvis köpeskillingen. Så det där är grovt hur det går till. Men vårt jobb liksom 

som jobbar här som investeringsmänniskor är att hitta dem här objekten naturligtvis. Dels så 

får vi mycket förslag hela tiden från banker. Men det gäller ju också att vi är själva ute och 

letar och hittar och har idéer om det här bolaget skulle passa eller den här geografin ska 

fokusera under en tid och se vad vi kan hitta. Så det är en blandning av att folk kommer till 

oss och att man själv måste vara ute och leta. 

  

Intervjuaren Du nämnde att det inte såg ut på det här sättet när du började här först… 

  

Investeraren Jo i princip såg det ut på samma sätt men det var mindre konkurrens och det var, 

belåningsgraderna var inte så höga tidigare, i och med att belåningsgraden gått upp så har 

också priset gått upp. Därför att säljaren vet att går det att låna 50–60 procent av 

köpeskillingen då trycker dem upp priset. Det finns alltid konkurrenter som tycker det är värt, 

så konkurrensen är mycket tuffare. Men vi kan ju säga att den här typen av verksamhet som 

man kallar för private equity är ju mycket mer etablerat nu än när jag började så, vilket är på 

sätt och vis bra. 

  

Intervjuaren Mellanhänderna som finns, är det säljaren eller ni som köpare som föredrar att 

använda er av det eller är det olika beroende från fall till fall? 

  

Investeraren Det beror på från fall till fall. Säljaren...alltså mellanhänder då menar du 

revisorer, jurister, konsulter? 

  

Intervjuaren Precis! 
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Investeraren Ofta är det så att säljaren, numera är det ofta så att säljaren gör vad man kallar 

på engelska en vendor due diligence, alltså säljarens due diligence. Han ger dig alltså ett paket 

och då har han haft inne typ en McKinsey eller Boston, de har haft inne en revisionsfirma typ 

PWC eller LLoyd. De har gjort ett paket som de säger varsågod det här är vad vi har satt 

samman. Det liksom inte att enbart som köpare, kan du inte enbart lita på det vad hans 

rådgivare och vad hans advokater, även om dem är seriösa vilket dem är för det räcker att de 

gör fel en gång och sen är dem ute så man kan lita hyggligt på dem här materialen som man 

får från säljaren men det finns alltid en risk att den är lite för optimistiskt vinklad. Det är ju 

alltid en massa, det är ju långa friskrivningsklausuler i sådana här material ―oavsett vad vi 

säger så är det upp till er köpare‖. Vad den här branschen har skapat är en enorm marknad för 

typ konsulter, jurister, revisorer va som i mångt och mycket lever på att göra ett arbete på 

sådana som säljer men också sådana som köper. 

  

Intervjuaren Dem här företagen som ni är mest intresserade av, är det noterade bolag eller är 

det onoterade bolag?  

  

Investeraren Det kan vara både och, man kan göra utköp från börs, då är det ett noterat bolag 

och man kan göra ett utköp av en division eller en speciell verksamhet i en större koncern 

vilket är ganska vanligt typ Volvo bestämmer sig för att vi inte ska hålla på med lasttruckar 

längre, det är inte vår KRE. Så de bestämmer sig för vi säljer den här delen. Det kan också 

vara noterade bolag, man gör bedömningen den här är undervärderad, då kan vi lägga ett 

premium över dagens kurs och ändå tycka att det är en bra affär. Det är alltid lite svårare att 

göra ett utköp från publik miljö som en börs för informationen du får tillgång till blir alltid lite 

mer begränsad. Styrelsen då som blir vår motpart i ett noterat bolag dem hävdar alltid att ni 

får bestämma er på basis av den information som finns på öppna publika miljön, vi kan inte 

ge någon bättre information än våra övriga aktieägare och vi försöker att jo men det måste ni 

göra för det här räcker inte och vi förbinder oss att inte handla aktier under tiden så vi inte 

hamnar i någon insider problematik. Det är viktigt i en sådan här miljö att inte liksom helt 

plötsligt någon här har börjat köpa aktier i ett bolag vi tittar på börsen. Det kan bli jävligt illa. 

Det har vi som tur är aldrig råkat ut för. Jag tror ingen i private equity-världen har gjort det, 

däremot råkade han på Cevian ut för det, Gardell, han hade några medarbetare där som köpte 

på insiderinformation som de hade. Det har väl hänt på advokatfirmor också men som tur är 

så har det inte hänt på private equity. Det skulle bli ett jävla liv. Vi har nog som det är med 

gnälliga journalister. 

  

Intervjuaren Du nämnde lite olika kriterier och faktorer som du kollar på inför en investering, 

skulle du kunna gradera dem lite. Vad är viktigast, vad är absolut viktigast att det är bra? 

  

Investeraren Viktigast är att det man vill köpa, det bolaget eller den divisionen, att dem är i 

en sektor marknaden som man tror på, som man tror har en långsiktig tillväxt. Man vill ju inte 

köpa in sig i någonting som, som de här som köpte Eniro liksom. Och så upptäcker dem att 

fan telefonkataloger är ju ingen som vill, nu är jag lite elak men ni förstår vad jag menar. Man 

måste vara väldigt noga så man inte går in i en verksamhet där det händer någonting tekniskt. 

Och det kan du aldrig förutsäga, du kan aldrig förutsäga vad teknologi gör men jag tänker 

speciellt på tech-investerare som man kallar det. Dem måste vara jävligt noga så de inte går in 

och sen om två år så är det någon som har något 100 gånger bättre. Det där är ju svårt att veta, 

speciellt i en sådan där sektor. Det har varit lite lättare för en sådan som mig i läkemedel va 

för det är så långa utvecklingstider. Tar liksom 7-8-10 år att utveckla ett läkemedel. Man hör 

ofta talas om vad som är i görningen. För mig är det kriterium nummer ett, gå inte in i 

någonting som är uppenbart eller ens risk att det kommer ske något teknologiskt skifte som 
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gör att det här bolagets produkt är det ingen som kommer köpa. Då sitter du illa till. Nummer 

två för mig, det här är personligt, det är inte alla som tycker så. Det är att ledningen är bra 

eller rättare sagt att du blir på det klara med vad du tycker om ledningen. Det har hänt att man 

köpt ett företag eller någon här och man vet att vi måste byta VD dag ett. Har man det klart 

för sig då är det inget problem. Stora problem uppstår om man tror att VD:n och hans 

ledningsgrupp är bra och sedan upptäcker du efter 6 månader att, aj aj aj, dem här grabbarna 

dem har bara blåst sand i ögonen på oss. För då tappar du tid. Tid för en investerare är ofta lite 

kritisk. Ju längre tid du behåller ditt innehav desto större tryck är det på att det ska gå bra för 

som ni vet så förräntning är en funktion av tid. Alltså det vi kallar, vi mäter allt på IRR, 

Internal Rate of Return, vi tittat inte på discounted cashflows och sådana där utan vi mäter 

allting på IRR. Jag menar får du ett extra år eller extra två år av ditt innehav då åker ju 

räntabiliteten faktiskt ner va. Och har du gått fel med ledningen i början och du har trott att 

den är bra men så är den inte bra, för det händer tyvärr ganska ofta, då tappar du tid. Det 

tycker jag är kriterium nummer två. Kriterium nummer tre är att det inte är massa lika i 

garderoben, alltså det är ju alltid lik i garderoben men du ska helst ha sett dem innan du köper, 

därför är dd-processen viktig. Att den verkligen lyfter på så mycket stenar som du får och du 

kan. 

 

Intervjuaren Du föredrar att behålla ledningen, det är utgångspunkten? 

  

Investeraren Det är ju enklare va. Men det finns en del fonder, inte vi men det finns andra 

private equity-fonder som i regel byter ledning. Även om ledningen är bra så är det bättre att 

ta in en ny, man får bättre energi och dem liksom tar nya tag och dem ser saker med nya ögon 

och det är enklare att genomföra förändringar och så vidare. Vi gör inte så. Tycker vi att 

ledningen är bra i den här analysfasen ja då kör vi vidare med den. Det är också så att man får 

ett rykte om sig i branschen. Får du ett rykte om dig att du alltid byter ledningen oavsett då 

blir inte ledningen så där jätte happy när du kliver in genom dörren när det ska vara en 

säljprocess. Då får du dem lite emot dig och de försöker styra över så någon annan får köpet. 

Det är bättre tycker vi att, är ledningen bra, ja då får de chansen. 

  

Intervjuaren Nu sa du tvärtemot vad jag trodde, mina förutfattade meningar, jag trodde man 

fick mer information när ett bolag var noterat än när det inte var noterat, åtminstone mer 

pålitlig information. Jag ställer frågan ändå. Egentligen kanske det kan vara så när det handlar 

om unga bolag men det handlar kanske inte om unga bolag? 

  

Investeraren Nä, vi köper inte ofta unga bolag. För det första i och med att vi jobbar med så 

stora fonder, som jag sa 40 miljarder, vi kan inte göra investeringar på 50 miljoner kronor för 

då får vi göra 200 stycken och det klarar vi inte på en 5 årsperiod utan vi måste gå in i bolag 

som omsätter nånstans kring en miljard. Då är det ofta etablerade bolag eller delar av 

etablerade bolag.  

  

Intervjuaren Då har dem en lång historik, då finns mycket tillgänglig information? 

  

Investeraren Ofta har dem ju en 3-4-5 års historik, längre tillbaks tittar man ändå inte.  

  

Intervjuaren Jag ställer en hypotetisk fråga då du har stor erfarenhet inom investeringar och 

så. Ponera att du skulle investera i ett ungt bolag, hur skulle du då hantera informationsbristen 

som finns, hur skulle du gå tillväga för att lösa den knuten så att säga? 
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Investeraren Det är inte så lätt att lösa liksom man får ju jobba med den information man har 

då va, man kanske får lägga mer krut på att ta hjälp utifrån, om det är en sektor som du inte 

själv kan. Men kan du sektorn som det här unga bolaget jobbar med ja så har du ändå 

möjlighet att göra en bedömning. Ofta är det ju inte lika stora belopp. Det är en sak att göra 

som affärsänglarna som sätter 5 miljoner kronor. Vi sätter liksom miljarder. Det är lite andra 

krav på information. Dem här affärsänglarna jobbar också så att om vi är en fond på 40 

miljarder och gör kanske, 10–15 investeringar, en affärsängel som vad kan han ha, 50–60 

miljoner kronor, han kanske sätter det i 30 bolag och får liksom någon slags spridning på 

risken tycker han. 

  

Intervjuaren Nu investerar inte du privat, men när ni investerar i xxx, hur resonerar ni kring 

ägarandelen, har ni några krav? 

  

Investeraren Ja i princip gör vi det. Vi vill ju vara i majoritet alltid va. Det finns undantag 

från det. Jag sitter i ett bolag där vi äger 50/50 med en annan private equity. Men det är inte 

grundregeln, grundregeln är att vi ska ha majoritet. Ofta är det så att vi, om vi köper ut en del 

av ett bolag från låt oss säga, som vi har gjort historiskt då så kan vi tänka oss att säljaren 

ligger kvar med 10–15 procent av ägandet. Ibland vill dem det för dem vill vara med lite 

grann på uppsidan om den nu kommer eller det kan vara en familj som säljer ett bolag och vill 

vara kvar med 30 procent. Ja då har vi en 70/30 eller så men ofta vill ha så mycket som 

möjligt för sen gör vi så också att vi insentiverar ledningen via olika instrument, optioner eller 

köpa aktier till bra priser. Dem får ofta någonstans mellan 5-6-7 % av bolaget då som de 

sedan får fördela på VD och ledningsgrupp och nyckelpersoner. Man insentiverar dem att, 

inte bara göra jobbet, utan det blir stor skillnad om det blir bra. Det är inte bara lön dem ska 

ha utan dem ska ha den här finansiella uppsidan. Men för oss är det viktigt att ha majoritet för 

vill kunna bestämma vad som ska göra och när vi vill sälja när vi inte vill sälja. Sitter du med 

i minoritet eller till och med det här som vi har 50/50 ja då har du alltid någon annan som du 

ska komma överens med. 

  

Intervjuaren Så ni använder det som en strategi för att, om ni tycker om ledningen, få dem att 

stanna kvar bland annat och motivera? 

  

Investeraren Mest motivation alltså. 

  

Intervjuaren När ni tackar nej till investeringar vad brukar den vanligaste anledningen vara 

till det? 

  

Investeraren Vanligaste anledningen är att vi inte tror på, eller rättare sagt så här, antingen 

tackar vi nej direkt för att vi inte tror på området va, och då går vi inte ens in i en due 

diligence-process för en due diligence-process kan kosta liksom, 50 miljoner kronor att göra 

om det är stora informationsmängder som i stora bolag. Vi måste ju vara försiktiga att inte gå 

in i allt som rör sig, vi måste kunna bestämma, drar vi igång en due diligence då har vi så att 

säga själva gjort intern en bedömning att det här är ett intressant område, gör vi bedömningen 

att det inte är intressant, vi tror inte på sektorn eller vi tror inte på bolagets produkter då tackar 

vi för oss. Men sen vad det ofta faller på det är att man helt enkelt inte är villig att betala det 

som, antingen bolaget som säljer vill ha eller att dem har en inflaterad bild tycker vi av vad 

dem vill ha eller att någon konkurrent ser någonting som vi inte ser och tycker att det finns 

möjligheter att göra någonting ännu bättre av det här än vad vi har kunnat identifiera, ja då 

kan dem betala mer. Då åker vi ut ur processen, men vi har ändå fått betala dem här due 

diligence, för rådgivarna ska alltid ha betalt oavsett om det blir affär eller inte.  
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Intervjuaren Ni har ganska stora resurser inom xxx till skillnad mot många affärsänglar så ni 

har stora möjligheter att byta ut ledningen om ni inte gillar den eller tycker att den gör fel men 

ni tycker om affärsidén. Har det någonsin fallit på ledningen, att ni gillar resten men 

ledningen tycker ni inte om alls, har ni någonsin tackat nej till investering på grund av den 

anledningen? 

  

Investeraren Nej, då vet vi på förhand att, blir det vi som får köpa det här då vet vi att vi ska 

byta ledningen och då har vi oftast identifierat en ny VD eller en CFO eller ofta båda två, då 

har vi redan identifierat det samband med due diligence-processen och det är inte där 

bekymret ligger utan bekymret ligger, alltså jag har varit med om ett stort förvärv som jag 

gjorde där jag fick byta VD två gånger. Det är inte bra som ni förstår va, då tappar man 

mycket tid och det vill man inte råka ut för. Nu gick det ok till slut men det blev ett långt 

innehav, det blev ett innehav på 8 år istället för som normalt 5–6. Man förlorar jättemycket tid 

om du inte tidigt identifierar att du behöver göra ett byte men vi tackar inte nej till ett bra 

bolag med en dålig VD. Det går att åtgärda bara du vet om det. Samtidigt är det en av de 

svårare grejerna att bedöma faktiskt. Därför att det finns VD:ar som är jävligt bra i dem här 

managementpresentationerna de pratar jättebra och de verkar ha koll och så vidare och sen när 

du börjar jobba med dem så upptäcker man att de vill bara göra det han eller hon, de vill bara 

jobba på som vanligt va. De vill inte göra några förändringar som krävs, för att det ska bli en 

annan värdering än det vi betalade. Vi måste ju skapa värden, vi kan inte bara sitta på, om vi 

har betalat X så kan vi inte sälja för X, det blir inte bra. Vi måste sälja för X plus någonting 

och det måste man ha en VD som kan driva på den värdeökningen va. Det kräver ofta lite nya 

grepp. Ofta är det så att när du gör ett utköp, du köper ut en del av en större koncern 

exempelvis som inte riktigt har fått den uppmärksamhet den attention som dem ska ha, dem 

får vara där men de får inga pengar att investera för det är inte riktigt core och så där. Du kan 

få tag i en sådan och sen får de all uppmärksamhet och de får finansiella muskler alltså det 

kan smälla till enormt. Och det händer ofta, det är oftare en VD gör det här jobbet bra när han 

hamnar i en, så att säga när han blir chef, högste chef det vill säga, när han inte behöver gå till 

ytterligare någon VD någonstans på koncernen och be om saker och han blir den som får 

bestämma, då kan du ofta frigöra enorm energi och han tar tag i det. Men ibland gör dem inte 

det och de vill bara fortsätta som vanligt ja då måste du byta. 

  

Intervjuaren Hur gör ni efter dem här 5–6 åren, är målet att gå in på börsen? 

  

Investeraren Ja målet för oss är att göra vad man kallar för en exit, en exitering och då blir vi 

säljarna va på samma sätt för det är inte ovanligt ska ni veta att private equity säljer ofta till 

private equity. vi har köpt bolag från andra private equity bolag och andra har köpt av oss. 

Det blir samma dans fast man vänder på puddingen.  

  

Intervjuaren Men eran affärsidé är att gå in lite tidigare än dem private equity bolag som går 

in efter er, deras mål är kanske att driva bolaget överskådlig tid? 

  

Investeraren Näe, dem har egentligen samma, alla private equity bolag har samma 

tidshorisont. Någonstans 5-6-7 år. 

  

Intervjuaren Men ni brukar inte stanna kvar i ett bolag och ta den vinsten också, att istället 

för att sälja till ett annat private equity bolag så är ni kvar det i 5–6 år till? 

  

Investeraren Nej vi kan inte göra det för då blir innehavet så långt så att, vi får inte äga, kan 

inte äga längre än tio år i princip. 10 år kan du äga men då blir förräntningen ganska svar 
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alltså, det blir för långa innehav. Det finns private equity bolag som inte har dem här 

begränsningarna så dem kan äga i princip hur länge som helst men det är inte den typen som 

vi är men det finns sådana som köper och äger.  

  

Intervjuaren Det är era kalkyler som spricker alltså? 

  

Investeraren Ja våra kalkyler spricker. Men om du tar exempelvis en aktör som Investor eller 

Industrivärden. Men Investor är ofta med och konkurrerar med oss eller köper av andra 

private equity bolag och sedan kan de liksom äga forever. De har en annan modell alltså. 

  

Intervjuaren Är det att dem har en mindre storlek på hävstången? 

  

Investeraren Ja dels har dem det, alltså de lånar inte på samma sätt. Dem har ju inte en fond 

som ska liksom, om vi inte blir av med våra bolag då blir ju inte våra investerare speciellt 

nöjda. Det är ju inte våra pengar som vi jobbar med. Delvis är det det, för vi ska sätta en del 

av fonden ur egen ficka men om du tar en stor pensionsfond, dem vill ju att pengarna ska rulla 

in löpande. De vill ju inte ge oss 100 miljoner och sedan ska vi sitta på det hur länge som 

helst för de får inte tillbaka en krona förrän vi har exiterat. Det är ju inte så att vi betalar ut till 

våra investerare löpande.  

  

Intervjuaren Som Investor? 

  

Investeraren Som Investor gör, de har ju utdelningar och dem levererar till sina ägare med 

gör inte vi utan vår, våra investerare eller ägare de får tillbaka sina pengar med ränta den 

dagen v säljer. Det gör att vi inte kan äga hur länge som helst. 

  

Intervjuaren Jag tänkte på ledningen, vilka egenskaper är det ni värdesätter mest. Jag tänkte i 

beslutsprocessen, ska vi behålla ledningen eller ledningen, VDn. Vad är det som det faller på 

eller vad är det ni fokuserar på för egenskaper? 

  

Investeraren Ja alltså det viktiga är ju, det är så många egenskaper som ska till för att det ska 

vara en bra ledning. Det är en ganska komplicerad, en bra ledning måste kunna spela på 

många strängar, först ska de vara affärsmän, affärsmässiga, de måste kunna sin marknad, veta 

vad kunderna vill ha, utveckla produkter så de har en långsiktig överlevnad och hela tiden 

ligger i framkant när det gäller marknadsandelar och sedan måste de också kunna leda, att de 

kan jobba ihop. Vi vill ju inte ha någon tok. Det finns många tokar i ledningar, otroligt 

energiska och liksom driver som galningar men långsiktigt så tappar dem folk för det är ingen 

som orkar jobba med dem, det är komplicerat att vara en bra VD och en bra ledning. Du 

måste ha många egenskaper. Viktigast tycker jag är att de förstår vad de håller på med. Att de 

kan sin marknad och vet vilka produkter som ska till och de kan ta fram nya produkter för det 

går inte liksom, det därför jag inte gillar tech generellt sätt som eget investeringsområde för 

ofta har dem techbolagen en produkt, de har kommit på någonting. Sedan måste det löpande 

komma nya grejer, det är så svårt i tech för att det är så många andra som håller på med det 

och därför går techbolagen så här, till och med de stora bolagen typ Apple och så här, ofta är 

Apple fantastiska men sen rätt vad det är så sitter dem där nere i ett par tre fyra år. Sedan 

hittar de på något nytt, då åker de upp igen med sina Iphones. Man vet nästa att det kommer 

hela tiden någon annan som gör… 

  

Intervjuaren Tycker du att det är lättare att vara innovativ inom läkemedelsbranschen? 
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Investeraren Nä det är inte lättare att vara innovativ men det är trögare. Det tar längre tid. 

  

Intervjuaren Jag tänker på Nokia som föll som en sten. 

  

Investeraren Ja. Läkemedel faller inte så, det kan falla när patent går ut. Ofta har ett patent på 

ett läkemedel och har det 20 år men när det har gått 20 år då kan vem som helst tillverka det 

och då gör dem det i Indien för en bråkdel av det du själv tillverkar för. Och sådant är jobbigt 

så jag säger inte att läkemedel är lättare än tech men det är trögrörligare. Varningssignalerna 

kommer tidigare. Du ser, du kan se 4–5 år innan det börjar droppa, att det ska att de kommer 

att droppa för det är så långa utvecklingscykler det är en tröghet i systemet som inte finns i 

tech. Tech e fan, nån jävel kommer på nån app så är det och (wow), skulle du snacka med 

någon tech-ängel är kanske som du känner, xxx. Ja han skulle kanske tycka att läkemedel det 

går inte att förutsäga. Det är sitter nån jävla forskare på ett labb, han gillar tech och han är van 

vid det va. Jag pratar bara ur min egen erfarenhet.  

  

Intervjuaren Jag kan tänka mig bland de stora bolagen inom tech så är det lite mer trögrörligt 

också. Ofta som gör dem små apparna är ganska små men jag tänker på Samsung och dem 

riktigt stora drakarna och där ser man oftast 5 år i förväg vilken ny teknik som kommer så för 

dem kanske det känns likadant som det känns för dig inom tech. 

  

Investeraren Ja det kanske är så, det är säkert så. 

  

Intervjuaren Jag tänkte på en egenskap som du inte nämnde men som du tog upp tidigare att 

de måste köpa eran strategi ledningen tänker jag på. Så det inte jobbar efter en annan strategi, 

de kan vara bra ledare och så men de måste förstå era planer, era framtidsplaner och köpa dem 

fullt ut och jobba efter dem. 

 

Investeraren Ja men ofta göra man så här, i alla fall i min värld, i den här due diligence-

processen där ingår det ofta i slutet av processen när man vet att man kanske är en av två eller 

en av tre då får man ofta möjlighet att sitta ner med ledningen och då göra man tillsammans 

en lång, lite längre plan, man tittar en tre fyra år fram i tiden tillsammans med ledningen. Och 

då känner man liksom, känns det som att man är överens. Så när vi går in som nya ägare då 

har vi ofta antingen i skrift eller åtminstone verbalt att det är den här riktningen vi ska köra. 

Det är dem här grejerna vi ska satsa på, dem här kostnaderna som ner exempelvis. 

  

Intervjuaren Vi har en fråga angående ålder och hur man resonerar kring det. Jag tänkte 

eftersom ni har möjlighet att byt ut ledningen så kanske inte ni tänker på ålder alls men 

funderar ni på det överhuvudtaget? En ung ledning, en gammal ledning som närmar sig 

pensionen, värdesätter ni det på olika sätt? 

  

Investeraren En jävligt bra, svår fråga. Alltså någonstans så gör man ändå det. Kommer du in 

i ett bolag och VD:n och liksom dem som rapporterar till honom eller till henne alla är sådär, 

59–62 års åldern, du tänker dig i alla fall för. Du resonerar för dig själv i alla falla, har de 

verkligen energi och motivation att köra det här i 5–6 år till med det med allt som ska göras 

och det är jävligt jobbigt. Kanske sitter på fina avgångspaket och avgångsvederlag. Man vet 

att köper vi det här ja då får dem x månadslöner och alla deras aktier kommer lösas in. Det är 

ofta så i andra bolag att det sitter en ledning med ägande i det egna bolaget med aktier och 

optioner. Så att jo det spelar roll. 

Intervjuaren Kan det spela roll åt andra hållet också, att dem är för unga? 
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Investeraren Föra unga? Det har jag aldrig varit med om. Ofta är det här stora företag som vi 

köper och det betyder att ledningarna de är ofta någonstans mellan 45–50, nånstans där brukar 

det ligga. Det är mer i lite mindre bolag, i startups där du ser VD:ar som är 18–25 eller sådär. 

  

Intervjuaren Vi har en avsltande fråga, om det är någonting som du vill lägga till eller berätta 

om som vi kan ha missat att fråga om som rör investeringar, vi kanske ska berätta lite vad vi 

gör för annars kan det vara väldigt brett och berätta om väldigt mycket. Vi fokuserar främst 

på hur humankapitalet spelar in i en investering, hur viktigt det är ur investerarens perspektiv 

och då är det ledningen och kunskapen och ledaregenskaperna dem sitter på. Har du 

någonting att lägga till kring den aspekten? 

  

Investeraren Nej, vi har pratat om det men jag kan inte nog understryka hur viktigt det är va. 

Om det är någonstans investerare slarvar i sin due diligence-process då är det när det gäller att 

bedöma humankapitalet. De flesta skulle inte erkänna det utan de skulle säga att jo då vi 

kollar men det gör man inte på samma sätt. Investerare har ofta en bakgrund i finansiell 

verksamhet, dem kommer från banker eller kommer från, ofta från banker. Det är ofta 

investmentbanks-personer som så att säga kommer in i dem här firmorna och dem har liksom 

inte jobbat med humankapital som man gör i ett företag utan dem är vana med sin miljö och 

där är allting siffor. Det vill säga allt du kan få en siffra på känns jävligt tryggt, man liksom 

ok tick the box, vi har kollat att avskrivningarna inte är uppblåsta att inte lånen, vi har kollat. 

Men att kolla på ledningen och även nivån under typ bolagschefer förut, runtom i världen, det 

är ofta dem som avgör det. Det är inte alltid VD:n som avgör hur bra det går i ett bolag utan 

det är klart, har du en bra VD då har du ganska ofta bra folk under. Har du en dålig VD då är 

det ofta ännu sämre under. Det är den gamla klyschan, bra folk rekryterar bra folk och dåliga 

VD:ar rekryterar dåligt. Så där slarvar man, det märks att man inte är lika komfortabel i att 

göra en bedömning av humankapitalet som man är att bedöma en balansräkning eller en 

resultaträkning eller olika kontrakt som finns. Där kan du ha en jurist som säger det där ser 

bra ut men att sitta och bedöma en person det kräver någonting annat där kan du inte 

kvantifiera det på samma sätt som allt annat. Där tycker jag att där gör man för lite. Det är 

svårt att göra ett bra jobb där också. Du kan bli lite dazzled av någon VD som står och är en 

jävel på att stå och snacka om vad han ska göra och vad han har gjort och sen visar det sig att 

det var inte så substantiellt som man trodde. Ofta är det ju så att du kommer in i en sådan här 

situation att du vill ju och hoppas på att VD:n är bra så han får liksom the benefit of the doubt. 

Du vill så gärna att du inte ska behöva byta honom för det är alltid lite jobbigare så du lyssnar 

lite på ett sätt som gör att, ja han var en jävla bra kille och sedan… Så där har ni en bra 

invinkling tycker jag, humankapitalet för att det är det som är svårast att bedöma och det är 

där som, går det fel där ja då går det fel va. Är produkten bra och företaget bra men har en 

dålig VD eller dålig, någon som inte gör sitt yttersta ja då blir det ingen bra investering. Så 

därför försöker vi lära oss av alla dem misstag som vi har gjort utav ledarskapsbedömningar. 

Blir du tveksam då är det bara att klippa till, gå inte och vänta att det kanske ska bli bättre för 

det blir det aldrig och när du sedan är tvungen att byta en VD eller en ledningsgrupp, hundra 

fall av hundra så kommer du säga att ja, det här skulle jag ha gjort för ett år sedan. 

 

Intervjuaren Ja det är många anställda som är beroende av att VDn är bra också, man har ett 

ansvar gentemot många. Så det är inte bara mot ägarna och er utan även under. 

  

Investeraren Ja absolut, så allt man kan göra för att där, nu har man börjat lite grann i 

investeringsvärlden, nu börjar det dyka upp rådgivare som börjar säga att vi är jävligt bra på 

att göra bedömningar av ledningsgrupper. Vi har olika modeller, vi samlar dem och så för vi 

diskussioner och så hör vi liksom om det är bra eller dåligt. Och också finns det sådana som 
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hävdar också, med viss rätt, att du kan ha jävligt bra individer var och en för sig men när de 

kommer samman i en ledningsgrupp så blir det någon konstig dynamik som gör att det inte 

blir bra. Du kan ha ledningsgrupper som tillsammans är lysande men där varje enskild individ 

inte är top notch, mediokert bra med de lirar bra med varandra. Det där är jättekomplicerat. 

  

Intervjuaren Skulle precis säga det att inom sportvärlden där kan man nog hitta mycket 

kunskap bland gamla hockeyspelare och tränare och så, på hur man får ihop en grupp. För att 

den som knäcker den nöten den kommer kunna investera i väldigt framgångsrika företag men 

det är svårt, svårt att läsa av. 

  

Investeraren Jag tror faktiskt inte att det kommer finnas, det finns liksom inga enkla grepp 

där va utan det måste det måste bygga på erfarenhet, samtal, känna av stämningar, prata med 

kunder. Det är ofta bra. Vi gör ju ofta så att i den här due diligence-processen då vi för in som 

ska bedöma den kommersiella delen då är vi alltid noga med att de måste göra ett antal kund-

intervjuer. Kolla vad kunderna tycker om det här bolaget. Det är en bra vinkling det där med 

humankapitalet för att det är, det är det investerare är sämst på. Skulle jag säga.  

  

Intervjuaren Enligt den forskningen som vi har läst så ska det vara det viktigaste för vad som 

gör ett företag framgångsrikt. Det är den viktigaste komponenten, humankapitalet. Men vår 

vinkling är då, från investerarens synpunkt, hur den använder sig av humankapitalet. 

  

Investeraren Och där kan ni tryggt säga att det görs för lite, det är min definitiva övertygelse. 

Sen kan det vara så i sådana här, om du tar lite mindre investeringsgäng och 

affärsängelsverksamheter, dem känner ju ofta folk. När jag kommer till en, ibland kan jag ha 

tur när jag kommer och tittar på ett företag så känner jag någon som känner VD:n. Jag kan ta 

reda på om det här är bra eller dåligt. Speciellt om man kan en sektor väl så har man byggt ett 

nätverk av folk, alla känner alla lite grann. Så kan det nog vara för tech-gänget, dem känner, 

när någon kommer in och föreslår en idé, man känner individen och det är mycket det man 

investerar på. Dem skulle hävda att vi får väldigt mycket på humankapitalet, jag vet att Kalle 

eller Berit är jävligt bra så jag är beredd att satsa men jag tror generellt skulle jag våga påstå 

att i dem här VD-processerna, den svagaste punkten är utvärderingen av humankapitalet.  

  

Intervjuaren Blev en lång intervju detta och du får säga till om vi går över tiden men är det 

oftast där det slår fel? Det är lätt att kolla siffror, att det stämmer men i bedömningen av 

ledningen är det oftast där som ni blir negativt överraskade av bolaget?  

  

Investeraren Ja. Siffrorna stämmer ofta sen kan det vara, man får alltid, ett säljande bolag 

lägger alltid en prognos att vi i nio fall av tio alltid skruvar ner. Ibland skruvar vi ner den för 

mycket och då blir vi glada och ibland skruvar vi ner den för lite då blir vi inte glada. Det är 

på något sätt spelets regler det där, det är upp till oss att göra bedömningarna, är det dem 

säger om framtiden rätt. Det är det handlar om för oss men det här att överraskade ofta av att, 

VDn var ingen utbrytarkung, han var inte så bra. Och det finns inga modeller på något sätt 

tycker jag, skulle du gå till de stora rekryteringsfirmorna, dem har ju börjat sälja produkter nu 

som bygger på att de sitter och gör intervjuer också, de är med när vi gör våra intervjuer, de är 

med på en management-presentation men i slutändan blir det ändå mycket tyckande va, 

medan en revisor han kan gå in på ett helt annat sätt och ticka av saker för just för 

humankapitalet är det svårt. Jag har varit med om motsatsen också, att den här personen måste 

vi byta, vi ska bara se till att köpa det så ska vi ta hand om det och så visar det sig att det är en 

jättebra person bara det att dem haft en lite lugnare, lite mer låg profil i framtoning i dem här 

möten, varit lite mer försiktig men så visar det sig att det är en jättebra person. 
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 Intervjuaren Inga pastor-egenskaper? 

  

Investeraren Nä precis!                                                                                        
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9.2.6 Intervjuperson 6 (12/4–2017) 

  

Intervjuaren Berätta lite kort om din erfarenhet som investerare. 

  

Investeraren Jag har varit här på xxx sedan 2007, alltså 10 år. Jag började med att jobba med 

en clean-tech fond så tittade på en del clean-tech investeringar. Runt 600 miljoner kanske och 

sedan så beslutades att det var för lite så då fick jag förfrågan om att vara kvar på IT-

portföljen istället vilket passade mig bättre eftersom jag har IT bakgrund. Jag har haft ett par 

bolag som jag drivit och sålt innan detta. Jag har sålt fler bolag än vad jag investerat i för jag 

var med och avvecklade våra gamla portföljer och sålde av de innehaven. De senaste har jag 

varit med och gjort ca 15–20 investeringar. I varierande storlek och grad. 

  

Intervjuaren Är det några specifika branscher? 

  

Investeraren Vi fokuserar på IT, det ska finnas en IT-hävstång, det ska inte behöva vara mer 

människor för att det ska kunna öka - alltså inte en konsultverksamhet, det är jag inte speciellt 

road av.  

  

Intervjuaren Kan du beskriva hur du går tillväga för att bedöma olika investeringsalternativ, 

olika case - hur går det till? 

  

Investeraren Man har alltid ett tänk kring teman eller vad man tror på för trend. Både 

kortsiktigt och långsiktigt. Sedan är det också kopplat lite grann till investeringskapacitet. Då 

vi inte längre hade fonder, utan började investera utifrån egen balansräkning, sedan ca sju år 

sedan, alltså min och min partners privata balansräkning. Därför kan vi inte stoppa in 100 

miljoner längre utan istället kanske mellan 20–30 miljoner. Och därmed så är storleken på 

investerat kapital styr lite grann vilka typer av case man vill investera i. Jag vill inte investera 

i case som nödvändigtvis ska bli nästa Spotify eller Facebook, för de kräver otroligt mycket 

kapital innan de blir lönsamma och då tar man två risker: både risk i först att 

bolaget/entreprenörerna ska lyckas och sedan tar man en risk i att någon annan ska kunna 

komma in och funda det i nästa eller tredje steget så man tar en dubbel risk i både bolaget och 

både att det ska vara attraktivt att fund:a. Du frågade vad kriterierna var, så 

investeringsstorlek och liksom totalt behov av kapital för bolag är absolut ett kriterium. Sedan 

de klassiska grejerna: tror vi på grundarna, tror vi på människorna, tror vi på iden, tror vi att 

det är rätt sammansatt team. Människor är absolut det viktigaste. Tror vi på att de här 

människorna kommer att greja det eller någonting annat om man tweakar det för att att caset 

blir exakt så som det är sagt från början är ganska sällan, det blir alltid en bump på vägen och 

då är det mer att människorna ska vara rätt och att man ska ha förtroende för dem. Även 

personkemin ska fungera. 

  

Intervjuaren Hur ser investeringshorisonten ut? 

 

Investeraren Då vi hade fondinvesteringar hade vi även andras investeringar. Då var fondens 

livslängd på 10 år, då ska investeringarna exitera på 10 år så kanske vi hade i snitt 8 år eller 

någonting sånt. Nuförtiden har vi inte det behovet så jag ser hellre idag att vi bygger bolag 

som kanske har ett intressant kassaflöde över tid, som kan dela ut pengar, snarare än att vi är i 

behov utav att sälja. Då blir man ännu mer egentligen alined med grundarna, att det liksom 

finns ingen stress; om grundarna vill fortsätta driva har vi inga problem med att vara ägare. 

Vill grundarna sälja så har vi varit med och sålt betydligt fler bolag än de flesta andra å då kan 
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vi vara med och coacha på den biten. Flexibiliteten har ökad då vi inte investerar andras 

pengar, men vår kapacitet att göra många investeringar minskar. 

  

Intervjuaren Investerar ni i många unga, nya företag? 

  

Investeraren Ja, fasen vi investerar i är; vi vill att bolaget har startat och kommit igång, att det 

finnas första kassaströmmar, men det behöver absolut inte vara lönsamt. Vi vill att det ska 

komma på plats. Vi vill inte investera i en powerpoint eller en ide. Som min partner gjorde för 

20 år sedan under IT-boomen under slutet på 90-talet. Då var man ännu tidigare. Det har vi 

gått ifrån. Att de kan bevisa att de kommit igång. 

  

Intervjuaren Hur skulle ni då ha hanterat bristen på information i ett företag som saknar 

kassaströmmar, ett record etc.? 

  

Investeraren Enda skillnaden mellan ett bolag som kommit igång och ett som inte har startat 

är att entreprenörerna visar i alla fall att de kan komma igång, att de kan sälja produkten till 

någon och att produkten eller tjänsten fungerar i någon bemärkelse. Men det finns ju 

fortfarande ingen bolagsdata att titta på egentligen, som är meningsfull. Det kan man nästan 

likställa med…(ett helt nytt bolag) det finns liksom inget att utvärdera. Jag brukar titta på 

balansräkningen att de inte har några lån eller skulder de inte berättar om, men annars är det 

nog ganska synonymt. 

  

Intervjuaren Hur resonerar du kring storleken på er ägarandel när ni invetserar?  

  

Investeraren 10% ger enligt ABL vissa rättigheter och sedan brukar vi säga mellan 10–20 

procent. Det är ju lite roligare och känns mer meningsfull att jobba med något där du har en 

liten större andel. Vår...Vi ska ju vara aktiva med våra investeringar. Vi är alltså inga bara 

finansiella investeringar; vi placerar inte bara pengar för att sedan hoppas att vi ska få 

avkastning som i fallet om det hade varit en noterad aktie liksom. Om man då ska vara aktiv 

så känns det som man vill ha en större andel. Det är både en emotionellt i någon bemärkelse, 

men också rättighetsmässigt och det blir också trovärdighetsmässigt gentemot ägare och andra 

ägare och personal, att det finns vikt bakom sin ståndpunkt.  

  

Intervjuaren När du tackar nej till en investering, vad brukar de vanligaste anledningarna 

vara. Några eventuella dealbreakers? 

Investeraren Kanske att man inte tror på grundarna, personkemin fungerar inte eller bara får 

inte en trovärdighetskänsla. Idag eller den senaste tiden har grundare fantasisiffror om vad 

deras bolag är värda; värderingen är helt fel just nu så därför investerar vi mycket mindre för 

att folk läser på nätet och ser om andra bolag som värderats till massa, massa pengar och då 

tror alla att deras bolag ska värdera till massa, massa pengar. Det är ganska sällan ett bolag 

faktiskt tjänar så mycket pengar. Någon gång ska ett bolag faktiskt tjäna pengarna som leder 

till att värderingen blir realistisk. 

  

Intervjuaren Vad tror du det beror på; är det börsen som har otroligt höga multiplar nu 

eller…? 

  

Investeraren Jag har suttit med några utav de största investerarna som investerar i 

riskkapitalfonder, alltså de som stoppar in pengar i Northzone och Creandum och liknande. 

Vissa av dem har minimum-investeringar på 250 miljoner. De vill aldrig ha mer än 10% av en 

riskkapitalfond, för då blir riskexponeringen mot den fonden för stor. Det betyder att den 



93 

 

fonden måste vara på minst 2.5 miljarder. Investerarteamen är oftast inte så många i antalet 

människor, för då blir det för dyrt, och då blir det så att varje case som en 

investeringsansvarig behöver vara över en viss storlek, så de här fonderna måste stoppa in i 

storleksordningen 100 miljoner i snitt på ett case. Om då grundarna ska någonting kvar, måste 

fonderna i sin tur acceptera ganska höga värderingar och då kan de bara leta efter bolag som 

ska få miljardvärderingar i längden, vilket gör att, jag tror att det blir en bias till att man tror 

att fler bolag har den här stora potentialen. Så jag tror att det blir en… I behovet att placera 

pengar i flera led så trycks värderingen upp. Detta leder då till att det blir så stora värderingar. 

Jag har ytterst svårt att tro att alla de här bolagen som stoppas in så mycket pengar i kommer 

att få de här gigantiska värderingarna. 

  

Intervjuaren Påminner detta dig om IT-bubblan? 

  

Investeraren Ja, absolut men det är lite andra mekaniker bakom, men sedan är det klart att det 

handlar om börsen, räntorna är låga, det är svårt att få någon avkastning, många i Stockholm 

har tjänat väldigt mycket pengar på olika sätt och är beredda att stoppa in pengar och vill ha 

annan typ av avkastning och tycker det är kul eller ballt att vara investerare, så det finns 

många faktorer. 

 

Intervjuaren Ponera att du bedömer produkt, tjänst eller affärsidé investerbar, men du ser 

brister i entreprenören eller entreprenörerna. Hur resonerar du då? 

  

Investeraren Det finns säkert gånger och historier då man har investerat ändå och det får man 

alltid ångra bittert, så jag försöker att hålla mig borta från det. 

 

Intervjuaren Okej, så kan jag tolka det som att det är väldigt viktigt med personerna bakom, 

kemin etc. 

Investeraren Ja, en gemensam faktor för många fallerade case är personen bakom. Dålig 

liksom human D.D (due diligence). 

  

Intervjuaren Okej, och vilka egenskaper anser du då vara viktiga hos en entreprenör? 

  

Investeraren Det är svårare att säga på rak arm, men från början är det ju ett team, teamet 

måste vara komplett. Det är sällan jag tror att om det är en grundare - tungt lass att dra. Man 

vill ju gärna att det ska vara kanske en trio, jag menar alla är människor och går upp och ner i 

energi. När man är stark, så det är ju bra om man kan växeldra om det behövs. 

Kompetensmässigt så, det kan ju inte bara vara att alla kan marknad och liksom ekonomi utan 

det måste ju gärna vara någon som faktiskt kan teknik på djupet, som kan vara teknikchef till 

en början, eller utvecklingschef, som kan utveckla gärna. Någon som kan marknad. Det är 

egentligen de två bitarna oftast som är nyckelkompetenser. Oavsett om det B2B- eller B2C-

produkter. Man måste kunna sälja och man måste kunna bygga produkten. Så det är 

kompetensmässigt. Men sedan så ska ju personkemin kännas rätt och det är ju olika mellan 

olika personer och det trovärdighet sedan så kallar man väl upp personen; vad de har gjort 

tidigare och lite personreferenser och så där. 

  

Intervjuaren Entreprenörens ålder; är det en faktor du tar hänsyn till? 

  

Investeraren Ja och nej. Det är inte en avgörande faktor men det är klart att om det är någon 

som är 20 år gammal och aldrig har något proven track record så är det klart att man är lite 

mer försiktig än någon som är 40 år och gjort två vändor tidigare. 
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Intervjuaren Och i andra änden då; kan de vara för gamla? 

  

Investeraren Det är nog bara någon gång vi har känt att någon verkligen är för gammal. 60 

plus. Men då är det lite mer så där att de kan komma med en felaktig bild. För vi vill ju 

investera, som vi sade tidigare, vi tror ju att människorna är viktiga och ibland när det 

kommer någon som är lite äldre så har de en ide och en tanke och sedan söker de pengar och 

sedan ska de anställa någon annan som ska egentligen göra jobbet. Då tackar vi nej inte på 

grund av åldern utan på grund av att set-upen är fel. Vi vill ju inte...Vi vill ju stoppa in pengar 

i dem som ska göra jobbet, inte någon som har en ide som sedan ska anställa någon annan att 

göra jobbet.  

  

Intervjuaren Jag tänkte på om du kunde gradera egenskaperna hos entreprenörerna, vad är det 

viktigaste till det minst viktigaste utav det du sade. Till exempel finns inte den här 

egenskapen, då… 

  

Investeraren Jag tycker att det måste finnas salesmanship i grundarteamet - jätteviktigt. 

Kunde de inte sälja in till oss varför de ska ha pengar så är det svårt att tro att de ska kunna 

sälja produkten till någon annan. De som går via en intermediär för att få pengar får direkt en 

minusstick från början från mig. De måste ju kunna...Om de inte kan lyfta luren och försöka 

komma igenom till mig, och jag är absolut inte omöjlig på något sätt. Jag tror jag kan vara 

dålig på att svara på telefon men då får man skicka ett mail. Hur ska de då komma igenom till 

en kund som är superbusy. Så; salesmanship - jätteviktigt. Trovärdighet, hel och ren. 

Människor måste kännas genuina, raka rör, trovärdiga. Folk som är eller känns gingliga (?) 

eller osäkra eller du vet det finns liksom...det där...då blir jag...det är extremt negativt om det 

känns, någon som känns...jag vet inte hur jag ska uttrycka det men det där att man inte får 

förtroende helt enkelt. Det är superviktigt. Om jag kan få förtroende hoppas man att en kund 

kan få förtroende också. Men sedan beror det lite grann på caset, om det är 

marknadsegenskaper, kan jag ibland tycka saknas hos många då vi känner att det caset bygger 

på att någon ska kunna onlinemarknadsföring på djupet, vara väldigt dataanalytisk, kunna 

liksom numbercrunching, iterativt testa saker, förbättra och liksom gå till nästa. Känner jag att 

det saknas så måste det rekryteras in och då blir det dyrt att göra det i en grundartrio. Att 

grundargängety måste kompletteras. Folk som har en förmåga att testa, utvärdera, förbättra; 

snarare att man har en grej och så kör man på det så funkar inte det så blir det kaos liksom. 

Utan att man hela tiden kan utvärdera sig själv. Sedan kan man ha en diskussion med de som 

satt in pengar: Det här funkar inte, ska vi göra så här istället? Det känns alltid positivt. 

  

Intervjuaren Du var inne lite på det; att om man vänder på det, att iden känns lite ―kan det här 

fungera, jag vet inte riktigt - tror jag på det här?‖, men att entreprenören känns 100 procentig. 

För oftast blir ju inte iden i slutändan det man tror från början... 

  

Investeraren Nä... 

  

Intervjuaren Så att du investerar mer i entreprenören än i iden. 

  

Investeraren Ja, man måste ändå tro på iden också, annars...för det är ändå det man ska 

liksom...ursprungstesen. Så båda måste matcha från början. 

  

Intervjuaren Okej. Den avslutande frågan. Vi kanske ska berätta om vad vi skriver om. Vårt 

take på detta är humankapitalets betydelse vid investeringar och det har ju du varit inne på per 



95 

 

automatik. Hur påverkar detta och hur viktigt är detta. Vi har tittat på forskning som visar att 

det är den absolut viktigaste faktorn för ett företags framgång, kan man säga. 

  

Investeraren När jag skrev min MBA så tittade jag på varför så många Nordiska (???) har 

misslyckats. Common failure success snarare än common failure of...Alltså... innan man ska 

börja titta på success-faktorer så är det ju bättre att förstå varför man misslyckas. 

Framgångsfaktorer kan bli lite självuppfyllande.  Jag ville titta på vad den gemensamma 

nämnaren mellan misslyckade. Jag tittade på massor av...i vår tidigare portfölj var vårt xxx 

mycket större så vi hade ett antal andra som hade varit med länge, jag pratade med ett par 

andra ???-fonder och investeringsansvariga där och ganska...genomgående för de casen som 

var misslyckade var att grundarna hade visat sig vara andra karaktärer än vad de kanske hade 

utgett sig för att vara från början. Eller att de inte höll måttet eller liksom var galna 

mytomaner eller liksom bara inte hade den kompetens som man trodde att de hade så det 

var...En av mina slutsatser var att misslyckade case berodde ganska mycket på 

entreprenörerna.  

  

Intervjuaren Intressant. 

  

Investeraren Så att - jätteviktigt. Men sedan pratade vi om...Men storlek och fas; om ni 

slänger ihop på investeringar. Pratar ni då CFO eller en teknikchef - allt det där går ju att byta 

ut. Det är fortfarande avgörande, eller fortfarande viktigt men det går fortfarande att byta ut i 

ett riktigt, riktigt stort bolag. Så jag tror att det är lite farligt att dra generrella slutsaser över 

alla investeringsstadier. Jag tror fortfarande att humankapitalet är viktigt i samtliga men det är 

lättare att göra...medan i early stage och i venture så blir det total failure om det misslyckas, 

medans om det är i betydligt senare stadier eller i private equity så är det mitigerbart om det 

blir problem.  

  

Intervjuaren Ja, vi var faktiskt och intervjuade ett stort private equity-bolag och de pratade 

precis om det du pratar om, att det alltid går att lösa även om att det kan kosta. 

  

Investeraren Det kan kosta lite pengar liksom, det kan kosta ett gäng miljoner, ett tiotal 

miljoner, men det är liksom lösbart. Men då är ju den kapaciteten, både på investeringsstorlek 

och bolag att det är hanterbart - du behöver inte gå under medans i ett tidigare skede kan det 

faktiskt gå under bolag istället. Det blir då inte meningsfullt att fortsätta.  

  

Intervjuaren De sade också det att det kan kosta mer att inte byta ut… 

  

Investeraren Precis, alltså en sak som vi har lärt oss som vi har pratat om många gånger: man 

avskedar alltid folk försent. Man låter det alltid gå för länge. Man märker, man har en 

magkänsla att den här VDn fungerar inte, management fungerar inte och man låter det alltid 

gå för länge innan man gör åtgärder på det. Jag antar att det är delvis en mänsklig faktor, att vi 

är för långsamma att tvinga igenom det på ledningsskiktet och ledning är oftast lite för 

långsamma på att i sin tur avskeda medarbetare och det för att det är mänskligt tungt att 

sparka folk. Annars är man väl psykopat om man inte har problem att sparka folk.  

  

Intervjuaren Jättebra, jag är jättenöjd. 
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9.3 Bilaga 3 Transkibering av intervju med investmentbank  
 

9.3.1 Intervjuperson 7 (15/6–2017) 

 

Intervjuaren Berätta lite om din erfarenhet på investmentbanken 

 

Investeraren Jag började på XXX, på deras investment bank-avdelning och jag var där i fem 

år. Jag började med att täcka Norden och fokusera på...som de bygger upp det på 

investmentbanker är normalt att du fokuserar antingen på en sorts produkt, och den kan vara 

skulder, equity - aktieliknande, eller M&A, och jag tror det är mer M&As som är relevant för 

investeringsprocessen. Den produkten (M&A) fokuserade jag på de tre senaste åren; mot tech, 

eller egentligen tre sektorer som var: teknologi, media och telekommunikation. Så till 

exempel, grejer som jag jobbade på var...Ett bra exempel är typ om xxx ville sälja av delar av 

deras verksamhet eller om de ville köpa något för att komplettera deras verksamhet. De var ju 

ägda av riskkapitalister och de ligger mer i en cykel på fem år, där m egentligen recyklar 

ägandet och låter någon annan ta över det. Så mycket sådana processer. 

 

Intervjuaren Så fem års investeringshorisont? 

 

Investeraren Precis, om du kommer upp på mer institutionella buyouts, där egentligen tesen 

är att man går in och gör...Visst du ska få företaget att prestera bättre, men den stora grejen är 

att du ska få företaget att egentligen prestera lite bättre. Du ska inte göra något...Förändra 

deras affärside för att få något slags momentum, utan du ska göra det mer solid och då tar du 

på dig ganska mycket skulder och liknande, sedan låter du bolaget betala genom skulderna. 

 

Intervjuaren Som en slags hävstång? 

 

Investeraren Precis, precis. Man brukar väl dela in investeringarna, om du kollar på 

professionella investerare; det verkar som om du har kollat lite mer på affärsänglar, och det är 

ju verkligen första fasen så att säga. 

 

Intervjuaren Vi har kollat på riskkapitalbolag också, en del stora i Sverige.  

 

Investeraren Okej, perfekt. Vad är det specifikt du skulle behöva veta? 

 

Intervjuaren Hur gick du tillväga för att bedöma olika investeringsalternativ? Vilka faktorer 

utvärderade du, när det investerades i företag. 

 

Investeraren Skillnaden mellan investment banking och riskkapital är ju att i investment 

banking är du bara rådgivare, du investerar inte själv, medan riskkapital har kapital som har 

blivit ‗komittad‘ från olika institutionella investerare, typ pensionsfonder och liknande, som 

de själva investerar och hoppas på en bättre avkastning. Investment banking är fusionsinriktad 

och hjälper med rådgivning just kring transaktioner, och sedan finns det vissa mandat där man 

kanske hjälper under en längre tid, men annars är det mest...Om man hjälper riskkapitalbolag 

är det mer att man kan gå in och försöka analysera om det här priset som de antagligen 

kommer att betala, om det är ett bra pris eller inte; om det är billigt eller dyrt. 

 

Intervjuaren Vad är det ni då beaktar, hur går ni tillväga så att säga? 
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Investeraren Man använder de vanliga värderingsmetoderna, som jag antar att du har gått 

igenom; att man antingen kollar lite fundamentalt på deras kassaflöde, men sedan så är det 

mycket att man använder ‗komp‘, så beroende på vad det är för slags investering så blir den 

‗benchmark-delen‘ ganska viktig, för det är där man ser, på ett historiskt basis om man betalar 

mycket eller lite, och om du kan förvänta dig att du kan få ut liknande värde i framtiden. Då 

kollar på vad det är värderat till till exempel, ens ‗earnings‘ eller ‗sales‘, beroende på vilket 

sorts företag.  

 

Intervjuaren Investerar investerarna (de ni hjälper) i relativt nya bolag, kanske inte ‗startups‘, 

men ändå nya företag med ganska lite historik?  

 

Investeraren Nej, så där är det väl lite skillnad också, där kanske du får kolla med fler, xxx är 

en så pass stor plattform; vi skulle aldrig gjort en investering som är under ett 

transaktionsvärde på säg 100 till 200 miljoner dollar, vilket innebar att, okej, det finns vissa 

som Spotify och liknande som fortfarande inte riktigt genererar någon sorts vinst och har en 

väldigt stor tillväxt men det ju inget nystartat företag.Så att, jag undrar hur mycket rådgivning 

det är vid sådana investeringar, jag tror att de nog är mindre användbara där. 

 

Intervjuaren Syftar du på nyare företag? 

 

Investeraren Ja, nyare företag, säg att du går in i ett nyare företag, då är det lite mer 

‗gambling‘ också. Det handlar ju mer om att du ska vara nöjd med helheten så att säga; är det 

inom läkemedel så är ju så dyrt...Det blir inte lika, hur ska jag säga,  naturvetenskaplig 

‗approach‘ på det, där du faktiskt kan modulera ner till minsta detalj; det spelar inte samma 

roll vid sådana investeringar.  

 

Intervjuaren Så banken gör alltså inga egna investeringar, utan förmedlar endast. De gör inga 

egna investeringar? 

 

Investeraren Nej, alltså det...Visst banken har till viss del, har väl vissa banker delar som gör 

investeringar, som Goldman (& Sachs) har en del av deras balansräkning som de investerar. 

Men efter finanskrisen så blev det väldigt reglerat kring vad man får göra och inte, för att man 

inte skulle kunna ta på sig för mycket risk. Det gäller både sådana här typer av investeringar 

och även trading; du kan inte sitta och köra day-trading hur mycket som helst som du kunde 

göra tidigare. 

 

Intervjuaren Hur resonerar du kring ägarandelar? Är det hela bolagen som köps upp? Eller 

förmedlas. 

 

Investeraren Det beror helt på, vilken ‗investerings-push‘ man har, många av dem...Till 

exempel så när de kanadensiska pensionsfonderna kommer in och köper minoritetsdelar och 

tar rygg på någon annan som tar majoriteten och tar det fulla ansvaret, men det kan vara så att 

bolaget är för stort för att ta själva. Bara för att klargöra: jag tror inte att alla de här frågorna är 

applicerbara på investment banking. 

 

Intervjuaren Nej, jag... 

 

Investeraren Jag kan ge ett exempel som, där vi hjälpte ett riskkapitalbolag i Norden, och vad 

xxx gjorde i processen i början var att, det är ju i bådas intresse lite att försöka förstå vilka 

som kommer att köpa och sälja den närmsta framtiden och det fanns ett norskt tech-bolag som 
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låg precis i en sådan kurva att de var ägda av ett riskkapitalbolag och skulle antagligen 

komma att bli ägda av ett nya riskkapitalbolag. Det hade varit ägt i cirka fyra till fem år, så 

det låg verkligen på gränsen att någonting skulle hända. Så vad xxx då gjorde var att de såg 

till att de hade mycket täckning av det bolaget och såg till att de förstod var, hur, vilka villkor 

som man ville låna och sedan såg till att man hade kontinuerliga dialoger, både med 

potentiella köpare och säljare. Och sedan så drog ju då, som du säkert hört när man pratar om 

riskkapitalbolag, så drog säljaren igång en säljprocess, där de använde också rådgivare; de 

använde xxx där. De använde rådgivare som gick in och körde hela säljprocessen egentligen, 

vilket innebär att de stoppar ihop ‗memos‘ om hur bolaget; alla viktiga delar om bolaget, 

detaljer, alla andra sorts rådgivare som de skulle behöva och sedan börja kontakta potentiella 

köpare. I det här fallet så hade vi varit i kontakt med några potentiella köpare, som skulle 

köpa och som ville att vi skulle rådgiva dem i processen. Vad vi gjorde då var att vi jobbade 

tillsammans med riskkapitalbolaget och hjälpte dem med värdering och sådana saker de 

behövde.  

 

Intervjuaren Due dilligen-sprocesser och sådant?  

 

Investeraren Precis, precis, hela den processen. Och sedan något som de större bankerna 

använder ganska mycket, och speciellt xxx; de skulle ju kunna, om köparen är i behova av 

större summor av pengar så har ju de en stor balansräkning att låna ut till köparen, men det är 

inte så att de investerar i bolaget utan de lånar ut pengar, skuldinstrument, så att att bolaget 

kan köpas.  

 

Intervjuaren Vid en sådan här rådgivning, hur tas till exempel ledningen i beaktning, 

personerna i företaget, någon slags värdering av humankapitalet? 

 

Investeraren En bank är väldigt finansiellt orienterad, däremot så blir det mer för 

riskkapitalbolaget, men där har de en känslig punkt där de måste faktiskt komma överens med 

ledningen, för att ledningen har ofta en ganska stor inverkan på vem som får köpa och inte 

köpa. Så de behöver dels komma överens och tro på ledningen. Men absolut, men sedan är det 

ju också...Jag skulle säga att en investmentbank, om jag jämför med vad jag gör nu, kollar 

mycket mindre på vad ledningen håller på med och mer på vad för sorts värdering, alltså rent, 

alltså hårda fakta liksom; siffrorna: Vad är värderingen nu och vilken sorts värdering skulle vi 

kunna få i framtiden? Hur ska man kunna förändra kostsnadsstrukturen och liknande.  

 

Intervjuaren Jag kan berätta att varför vi inte har intervjuat investmentbanker och liknande är 

för att de studier som vi tagit del av och jämför med - vi undersöker humankapitalet i en 

investeringsprocess, rollen och betydelsen av denna, hur man beaktar ledningen eller 

entreprenörer - visar som du säger att investmentbanker inte behandlar humankapitalet påi 

samma utsträckning, utan det är ju mer de där hårda värdena som du pratar om. Det är på 

grund av det som vi har valt att initialt  inte ta med investmentbanker i denna studie. Nu gör vi 

den här intervjun på inrådan från vår examinator. Då får vi det lite bekräftat också, det som vi 

anade innan då vi jämförde med tidigare studier, så det är jättebra att vi intervjuar dig.  

 

Investeraren Nä, men absolut, det tror jag att ni är spot on, det är ingen...Humankapitalet är, 

och jag har ett väldigt bra exempel där; en annan process faktiskt där vi kollade på också 

Norge, ett statligt bolag, tech-bolag, it-service, typ alla de här ‗bread and butter‘... som i sig 

håller på att bli lite uråldrigt och svårt att gå runt eftersom arbetskraft i Norden är rätt så dyrt.. 

Eftersom att det var statligt och det skulle bli sålt till riskkapitalister, en tydlig grej där är ju 

att, så som den ledningen som de har använt kommer nog inte att stanna kvar på plats när 
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någon annan tar över om det har varit statligt ägt tidigare; skillnaden är för stor. Men trots det 

så var den rådgivningen som investmentbanken gjorde och kollade på, var fortfarande bara 

kring vilka sorts villkor skulle vi kunna få på skulderna; hur kan vi pressa ner priset på det, 

hur mycket skuld ska man lägga på, och vad skulle vissa  förändringar på koststrukturen leda 

till, vilken sorts värdering skulle det kunna leda till i slutändan. Medans riskkapitalbolag i sig, 

de som köpte det, hade ju uppenbart kollat mycket på humankapitalet.  

 

Intervjuaren Okej, tack så mycket, jag känner mig nöjd så. Är det någonting du vill tillägga? 

 

Investeraren Nej alltså, det är intressant på en del investeringar som jag har gjort själv. Om 

man kollar på E-commerse till exempel, där kan man ju se, där är det ganska standardiserat 

med grejer som man gör och alla kan göra det; där är ju humankapitalet och den som leder 

företaget , det är det som gör skillnaden. Så är det väl ofta om man, detso tidigare man stiger 

in i en investering, som jag ser det, desto mer ska du bry du dig om humankapitalet och 

ledningen som de har på plats då.  

 

Intervjuaren Tack, då säger jag att intervjun är officiellt avslutad.  

 

  

  

  

 


