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Abstract
The purpose of this study is to investigate which factors affect male and female Venture
Capitalists. Furthermore, this study aims to provide support for venture capitalists,
entrepreneurs and interested researchers seeking greater knowledge about venture capitalist’s
investment process. The aim of this research is to be able to orient these individuals in their
future investment choices and to have a starting point to reflect on before making their
decisions.
This study is based on both primary and secondary data. Secondary data have been applied in
the form of previous studies and research on risk capitalists, to compile research carried out
on the subject and facilitate future research. The theoretical reference framework consists of
factors that influence risk capitalists investment decisions, risk and elimination with the
account of differences between female and male venture capitalists in investment decisions.
Since this study studies deeper knowledge in a process, a qualitative method has been applied
in the form of eight semi structured interviews with eight venture capitalists located in
Stockholm. The result shows some resemblance to previous research, but there are other
variables that were not previously investigated.

Sammanfattningen
Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som påverkar manliga och kvinnliga
riskkapitalister som investerar i Venture Capital. Vidare har denna studies målsättning att
vara ett stöd för riskkapitalister, entreprenörer och intresserade forskare, som söker större
kunskap om riskkapitalisters investeringsprocess. Målet med denna forskning är att den ska
kunna orientera dessa personer i sina framtida investeringar samt att kunna ha en
utgångspunkt att reflektera över innan de tar sina beslut.
Denna studie är baserat på både primär och sekundära data. Sekundärdata har tillämpats i
form av tidigare studier och forskning om riskkapitalister, för att sammanställa den forskning
som bedrivit inom ämnet och underlätta för kommande forskningar. Den teoretiska
referensramen utgörs av faktorer som påverkar riskkapitalisters investeringsbeslut, risk och
avlutas med att redogörande av skillnader hos kvinnliga och manliga riskkapitalister vid
investeringsbeslut. Eftersom att denna studie undersöker djupare kunskap i en process har en
kvalitativ metod tillämpats i form av åtta semistrukturerade intervjuer med åtta stycken
riskkapitalister som är belägna i Stockholm. Resultatet påvisar en viss likhet med tidigare
forskning men det finns även andra nya variabler som inte undersöktes tidigare.

Ordlista

Investeringsprocess - Hur riskkapitalist resonerar och analyserar avgörande faktorer inför
ett investeringsbeslut.
Techbolag - Företag som arbetar med tekniska lösningar (Kan även nämnas som Tech)
Riskkapitalist - Det är en investerare som investerar kapital i företag
Portfölj - I den här uppsatsen benämns portfölj som en samling av investeringar i bolag som
en riskkapitalist har gjort
Public Equity - handlar om företag som är börsnoterade
Private Equity - Investeringar i onoterade företag med ett aktivt ägarengagemang
Affärsänglar- privatpersoner som investerar i icke-börsnoterade bolag
Venture Capital- investeringar i sådd-start Up eller expansionsfaser - kan förkortas till VC
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1.Bakgrund
Följande kapitel ger en redogörelse för riskkapital. Följt av denna studies
problemdiskussion, syfte, avgränsning och forskningsfrågorna.

Det finns två tillvägagångssätt för att finansiera ett bolag, antingen finansieras ett bolag med
lånekapital eller med eget kapital. Den första finanseringformen är lånekapital som är en
finansieringsform där bolag lånar kapital, vanligtvis från ett bankinstitut, och betalar en
säkerhet i form av ränta för att kunna låna kapitalet av långivaren. Långivaren emottager
avkastning på det lånade kapitalet i form av den ränta som mottas på kapitalet. Den andra
finanseringformen är finansiering med eget kapital, där bolagets ägare själva satsar kapital i
företaget. Men det finns även möjlighet att få finansiering av eget kapital med hjälp av
investeringar av riskkapitalister. Där bolaget erhåller kapital i form av riskkapital, som är en
investering där riskkapitalisten, även kallad investeraren, erhåller en ägarandel i bolaget vid en
investering och blir därmed en ägare i företaget. Finansiering av eget kapital medför större risk
eftersom att ägarna i bolaget, i regel inte mottar avkastning på det investerade kapitalet i form
av ränta. Det kan tilläggas att vid eventuellt insolvens är denna typ av finansiering en större
risk för företagsägarna än för andra finansiärer som långivare, leverantörer och kunder.
Eftersom att andra finansiärer alltid har förtur till det befintliga kapitalet och får sina lån och
räntor betalda. Medan företagsägarna endast får en utbetalning om bolaget har de ekonomiska
förutsättningarna för det. (Nyman, 2012 s.9–13)
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Nedan presenteras och redogörs de olika typer av riskkapital som finns:

Riskkapital

Private Equity

Private Equity
Investeringar i onoterade företag
med aktivit ägarengemang

Börsnoterade bolag

Affärsängel

Venture Capital
Investeringar i företag som
befinner sig i sådd-, start-up-,
eller expansionsfaser

Investeringar av privatpersoner
utan familjeanknytning

Buy-out
Majoritetsinvesteringar i mogna
bolag kompletterat med
lånefinansering

Figur 1. Riskkapital

Inledningsvis finns det en amerikansk och en europeisk definition på riskkapital. Trots att dessa
två olika definitioner börjar falla samman och bli synonyma är det viktigt att vara medveten om
skillnaderna mellan dessa. Den amerikanska definitionen av private equity är investeringar i
börsnoterade bolag medan den europeiska definitionen av private equity är investeringar i både
börsnoterade och onoterade bolag. Vidare används orden venture capital och private equity
synonymt i Europa vid riskkapitalinvesteringar i onoterade bolag. Den skildring som kan göras
mellan venture capital och private equity och som även används i denna studie. Är att venture
capital är investeringar i företag som befinner sig i tidiga utvecklingsfaser och visar en stor
utvecklingspotential och kännetecknas av ett aktivt engagemang från riskkapitalistens sida
(Nyman 2012, s. 16). Investeringar vid ett tidigt stadie medför en större risk på grund av en
större osäkerhet jämfört med ett företag som befinner sig i ett mognare stadie. Detta medför att
riskkapitalisten kräver en högre avkastning vid investering i venture capital, vanligtvis tio
gånger pengarna de kommande tre till fyra åren, till skillnad från andra investeringar (Ibid).
Private equity är däremot investeringar i företag som befinner sig i en senare utvecklingsfas
(Ibid). Riskkapitalisten har ett längre tidsperspektiv vid denna form av investering och ett lägre
krav på avkastning eftersom att är en lägre risk i att investera i företag som är stabila och har
genererat positivt kassaflöde.
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Buy-out är investeringar i företag som befinner sig i en mogen fas. Investeringen kan både vara
ett utköp där en kontrollpost erhålls eller att bolaget förvärvas av riskkapitalisterna som i detta
fall är flera personer. Buy-out sker vanligtvis när bolaget går med förlust, säljaren har behov
av kapital eller när målet är att vända ett negativt gående spiral i ett företag till att följa en
positiv riktning (Nyman 2012, s. 52)

Affärsänglar är ett begrepp som har utvecklats de senaste åren och beskriver privatpersoner
eller tidigare entreprenörer som investerar delar av sina egna förmögenheter i företag som
befinner sig i tidiga utvecklingsstadier. (Nyman 2012, s. 12). I denna uppsats benämns både
affärsänglar och investerare inom venture capital som riskkapitalister alternativt investerare.

För riskkapitalister som investerar med venture capital, krävs granskning av en stor omfattning
investeringsförslag som ska utvärderas och bedömas innan en investering sker (Helle 2004,
s.50). Följaktligen måste investeringsförslaget inneha en hög kvalité och väcka intresse jämte
även vara relevant till riskkapitalistens erfarenheter. Vidare förklarar Helle att det är naturligt
att investeringar med riskkapital ökar vid högkonjunktur, vilket skapar hoppfullhet hos
entreprenörerna (Helle 2004, s.51). Några av skälen till att riskkapitalister väljer att avböja vissa
förslag trots att det finns intresse är att företaget befinner sig i alldeles för tidigt skede eller att
entreprenören och riskkapitalisten inte kommer överens om andelarna i företaget (Helle 2004,
s.58).

För entreprenörer som startar nya företag kan det vara mödosamt att få tillgång till lånekapital,
med anledning av att unga företag har en begränsad livshistoria och avsaknad av stabila
kassaflöden (Bygrave & Timmons, 1992). Mot bakgrund av detta är inte banker och andra
låneinstitut villiga att tillhandahålla nödvändigt kapital (Nyman, 2012 s. 23). Entreprenören
kan därför söka sig till externa riskkapitalister som erhåller ägarandel i bolaget genom att
investera riskkapital som en investering i bolaget. Att erhålla ett riskkapital är lämpligt för unga
bolag jämfört med ett lånekapital menar Cornell och Shapiro (1998) eftersom att finansiella
risker ökar med lånekapital i form av avkastningar och räntor. Riskkapitalister bidrar därmed
till en samhällsutveckling av den orsaken att utan deras investeringar hade många bolag, som
idag är centrala i samhället. Inte haft möjlighet till att bildas eller att deras utveckling hade
avstannat (Nyman, 2012 s.23). Exempel på dessa företag är Microsoft, Apple, Starbucks och
Price Runner.
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Trots att venture capital startade i USA har denna form av finansiering fått en stor spridning
över hela världen de senaste två decennierna. Den amerikanska marknaden är fortfarande den
största marknaden och investerade 333 miljarder dollar 2016 (NVCA, 2016) jämfört med den
europeiska riskkapitalmarknaden som samma år investerade strax under 74 miljoner euro i
venture capital (EVCA, 2016). I Sverige investerades det 1883 miljoner kronor i venture kapital
2016, en ökning med 345 miljoner kronor jämfört med 2015 (Tillväxtanalys, 2017).
Följaktligen visar Tillväxtanalys att de största sektorerna som erhöll störst andel av de totala
investeringarna var IKT (Informations- och Kommunikationsteknologi) med 34 procent och
Livsvetenskap med 39 procent. De minsta sektorerna som erhöll investeringar var finansiella
tjänster och jordbruk, kemikalier samt material. Slutligen investerades 86 procent av den totala
investeringsvolymen, i de tre storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götaland, där
Stockholm erhöll 69 procent och var därmed den stad som erhöll störst andel riskkapital.

Vidare kan det läsas från figuren nedan att av den totala investeringsvolymen 2016, tilldelades
endast fyra procent av kapitalet till företag med en kvinnlig befattningshavare medan resterande
94 procent av kapitalet tilldelades företag med en manlig befattningshavare. Detta motsvarar
att 91 procent av företagen som erhöll kapital hade en manlig befattningshavare jämfört med 9
procent som hade en kvinnlig befattningshavare.

Figur 2. Tillväxtanalys, 2017
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1.1 Problemdiskussion
Brooks et. al (2014) forskning visar att riskkapitalister anser att manliga entreprenörers
företagsberättelse mer övertygande, faktabaserade och mer logiska än kvinnliga entreprenörers
företagsberättelse. Studien har även dokumenterat könsdiskriminering inom företagandet men
det behöver inte nödvändigtvis vara till följd av irrationell marknadsbeteende (Brooks et al.
2014). I likhet visar studien av Malmström et. al. (2017) att riskkapitalister skiljer på manliga
och kvinnliga entreprenören när de ska investera i bolag. Forskarna nämner att
riskkapitalisterna i deras undersökning mottog färre ansökningar och investerade mindre
kapital i kvinnliga entreprenörer jämfört med manliga entreprenörer. I genomsnitt beviljades
25 procent av de kvinnliga entreprenörernas efterfrågade investeringskapital, till skillnad från
de manliga entreprenörerna som fick 52 procent av deras efterfrågade kapital beviljat.
Malmström et. al. (2017) studie påvisar även att riskkapitalisterna nekade 50 procent av
ansökningarna från kvinnliga entreprenör och enbart 38 procent av de manliga entreprenörernas
ansökan. En förklaring till denna skillnad benämns som att riskkapitalister skiljer på manliga
och kvinnliga entreprenörer, trots att dessa har samma kvalifikationer, även om
riskkapitalisterna inte gör detta medvetet. Sammanfattningsvis uppfattas unga kvinnliga
entreprenörer som oerfarna medan unga manliga entreprenörerna uppfattas som lovande
entreprenörer som kan generera goda avkastningar framöver (Ibid). Vidare påpekas det att
majoriteten av alla riskkapitalister är män, som oftast investerar hos manliga entreprenörer.
Dessutom har könsattribut en negativ inverkan på kvinnliga entreprenörers möjligheter till
extern finansiering vilket försvårar chanserna till att uppnå verksamhetsmålen. Malmström et.
al. (2017) hävdar även att i de bolag som har diversifierat ägande ansåg riskkapitalisterna att
kvinnornas roll endast är en komplettering till männens huvuduppgift. Det framkommer
därmed en skev bild av kvinnliga entreprenörer hos riskkapitalister, som ständigt ifrågasätter
kvinnors förmåga inom entreprenörskap. Det kan tilläggas att kvinnliga entreprenörer beskrivs
ibland som svaga och har andra negativa egenskaper, samtidigt som riskkapitalister litar på
männens entreprenörskap kapacitet. Studien föreslår mer belysning på faktorer som påverkar
riskkapitalisterna såsom språket, retoriken och stereotyper (Ibid).
Följaktligen nämner forskarna Graham et. al. (2002) att kvinnliga riskkapitalister är mer risk
avvikande och visar ett lägre självförtroende i deras investeringsbeslut i kontrast till manliga
investerare under motsvarande omständigheter. Även Mohammadi & Shafi (2018) studie om
crowdfunding baserat på FundedByMe visar att kvinnliga riskkapitalister är mindre
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riskbenägna. Forskarna nämner bland annat att kvinnliga investerare är mindre benägna till att
investera i aktier i yngre, högaffärsteknologiska företag till skillnad mot vad manliga
investerare är (Mohammadi & Shafi, 2018). I motsats menar Leijonhufvud (2016) att allt fler
kvinnliga riskkapitalister börjar investera i teknologiska företag samtidigt som antalet kvinnliga
investerare sakta håller på att växa. Följaktligen nämner flera forskare och entreprenörer
(Jörsäter, 2018; Boström, 2017) faran med detta synsätt och handling. Riskkapitalister kan
missa framtidens miljardbolag samtidigt som det inte satsas på kvinnliga entreprenörerna som
har stor kunskap och många idéer. Detta bekräftas även av Alsos, Isaksen och Ljunggren (2006)
som gjort en studie inom ämnet och kom fram till anledningen varför det finns fler manliga
entreprenörer än kvinnliga entreprenörer. Är eftersom att de manliga entreprenörerna beviljas
större startkapital, vilket ökar männens förutsättningar. Orser, Riding och Manley (2006) menar
på att sannolikheten är betydligt mindre att företag med kvinnliga ledare söker riskkapital
jämfört med företag där det är fler män i ledningen. Till skillnad från Malmström et. al. (2017)
menar på Orser, Riding och Manley (2006) att sannolikheten är lika hög att erhålla riskkapital
oavsett om entreprenören är kvinna eller man. Under det senaste decenniet har intresset för
kvinnliga riskkapitalister ökat, följt av att antalet kvinnliga riskkapitalister har ökat även om
det är en blygsam ökning (Leijonhufvud 2016).
Förståelse för hur riskkapitalister väljer att grunda sina val är av betydelse för entreprenörer,
företagare, akademin, politiker och övriga investerare som söker mer kunskap. För
entreprenörerna är det av vikt, eftersom att de får en förståelse för vilka faktorer investerare
söker efter och hur de ska gå tillväga när de söker kapital. För akademin med anledning av att
bidra med kunskap om de faktorer som ligger till grund för ett investeringsbeslut och skapa
bättre förståelse om den finansiella marknaden. Det sistnämnda kan även tillämpas av politiker
eftersom att de besitter makten i samhället och behöver underlag på alla sina beslut och behöver
förståelse för samhället.

1.2 Problemformulering
Sammanfattningsvis kan det konstateras från ovanstående studier att det råder många
motstridiga faktorer som påverkar ett investeringsbeslut hos riskkapitalister inom Venture
Capital. Därför vill författarna till denna studie undersöka och förstå djupgående vad som
påverkar investeringsbeslutet hos riskkapitalisterna inom VC.
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1.3 Forskningsfrågor
•

Vilka faktorer grundar kvinnliga och manliga riskkapitalister sina investeringsbeslut
på?

•

Skiljer sig riskbenägenheten mellan manliga och kvinnliga riskkapitalister?

•

Finns det en skillnad mellan kvinnliga och manlig riskkapitalisters engagemang i det
företag de investerar i, utöver det ekonomiska engagemanget?

•

Har manliga och kvinnliga riskkapitalister olika uppfattning om de olika könen hos
entreprenörerna?

•

Förekommer några hinder för kvinnliga entreprenörer att få riskkapital med anledning
av sitt kön?

1.4 Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka om det finns en skillnad i investeringsprocessen hos
kvinnliga respektive manliga riskkapitalister inom venture capital.

1.5 Avgränsning
Denna studie är avgränsad till både investeringsföretag och privata affärsänglar som befinner
sig i Stockholm och riktar in sig på venture capital i svenska företag.
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2. Tidigare Forskning
Detta kapitel presenterar befintlig forskning om riskkapitalister, faktorer som
påverkar

deras

investeringsbeslut,

riskbedömningar

och

redogörelse

för

könsskillnader både riskkapitalister och entreprenörer.

2.1 Faktorer som påverkar riskkapitalisternas
investeringsbeslut
Vid ett investeringsbeslut finns det ett antal faktorer som riskkapitalister beaktar innan en
investering görs. Dessa faktorer är bland annat om produkten eller tjänsten har förutsättningar
att övervinna den konkurrens som råder samtidigt som affärsidén ligger rätt i tiden (Helle P
2004, s. 66). Dessa kriterier bekräftas även av Söderhjelm och Larsson (1998) som tillägger
marknadsbedömningars vikt. Riskkapitalisten vill tydlig kunna se en kartläggning av
marknaden samt ett tillräckligt stort kundsegment som kommer att köpa produkten eller
tjänsten med fokus på tidsperspektivet både nuläget och framtiden. Ytterligare beslutskriterier
som eftersökts är att entreprenören har en korrekt marknads-och försäljningsstrategi, samt att
det finns en gedigen analys av ledningsgruppen. “Sitter rätt personer i rätt positioner?
Förekommer det eventuella interna motsättningar? Har entreprenören haft en framgångsrik
karriär tidigare?” Dessutom krävs det en konkurrensanalys, det vill säga har det gjorts någon
objektiv analys av konkurrenternas styrkor och svagheter? (Söderhjelm och Larsson 1998, s.
31–32)
Författaren Hans Landström (1997) redogör i sin bok en forskning om svenska riskkapitalisters
kriterier och prioriteringar innan ett beslut fattas. Landström anser att riskkapitalister inte
baserar sina investeringsbeslut på traditionella bedömningsgrunder tvärtom är de en grupp
riskkapitalister som oftast besitter alldeles för lite fakta och information om bolagen de
investerar i, vilket anses vara väldigt riskabelt (Landström 2017, s. 3). Studien konstaterar att
det finns tre viktiga aspekter som svenska riskkapitalister noggrant tänker på: Det första är
förtroendet för företagsledning, där läggs det stor vikt på personkemi, branschkompetens,
managementkompetens. Det andra perspektivet avser hur hög avkastningen kommer att bli
framöver och det tredje är tillväxtpotentialen på marknaden och konkurrenssituationen
8

(Landström 2017, s .6).

I en studie från Lund Universitet bekräftar forskaren Sofia

Avdeitchikova en viktig slutsats som benämnts av Landström (1997) angående venture capital
investerares investeringsbeteende som kan förändras under deras karriär. Eftersom att dessa
riskkapitalister kan få ett större finansiellt kapital, ökad erfarenhet och även subjektiva
individuella faktorer (Avdeitchikova 2008).

2.1.1 Riskkapitalistens bakgrund
I en brittisk studie från 2004 presenteras det att riskkapitalisters bakgrund och erfarenheter är
betydelsefulla faktorer, som påverkar riskkapitalisterna omedvetet eftersom investerarna oftast
tenderar att investera i geografiska område eller branscher som de har erfarenheter av (Mason
& Stark, 2004). Med anledning av att detta ger riskkapitalisterna möjligheten att kunna
analysera vilka produkter eller tjänster som kan ha en god tillväxtpotential framöver (Ibid).
Detta överensstämmer med Hans Landström (1997) som även poängterar att riskkapitalister är
i hög utsträckning påverkade av sina tidigare investeringar och erfarenheter. Det vill säga
investeringsbeslutet är väldigt personberoende som baserar sig på individuella preferenser
(Landström 1997, s.3). Tilläggningsvis förklarar de brittiska forskarna Mason & Stark (2004)
att riskkapitalister vill ägna sin tid och sitt kapital på entreprenörer som är ärliga, uppvisar en
stark arbetsetik och förstår vilka krav som ställs för att verksamheten ska lyckas. Mason &
Stark (2004) konstaterar och bekräftar Landström (2017) om att det finns två aspekter som vägs
in vid ett beslut: Det ena är själva affären och den andra är entreprenören. Stora brister hos
ledningsgruppen kommer att resultera i att inga investeringar sker överhuvudtaget. Med
anledning av detta vill riskkapitalisterna kunna lita på att personkemin mellan entreprenören
och teamet är tillfredställande samt att de är kapabla till att nå den fulla tillväxtpotentialen på
marknaden. Vidare bekräftar Mason och Stark skillnaden mellan riskkapitalister och banker,
de förstnämnda förväntar sig mer avkastning, eftersom att de är väldigt avkastningsdrivna
individer (Ibid).
Forskning har upprepade gånger bevisat att riskkapitalister är en heterogen grupp, där flera
professionella riskkapitalister med varierande karaktäristiska särdrag, egenskaper och olika
beteende finansierar i onoterade småbolag (Söderblom A, Samuelsson M & Mårtensson P,
2016). Riskkapitalister kan delas upp i olika kategorier baserat på deras personligheter,
bakgrund, investerings ambitioner och verksamheter. Riskkapitalister kommer att troligtvis
tillämpa olika typer av risk strategier beroende på vad det är för slags affär som de ska investera
9

i. Dessutom kommer dessa investerare med största sannolikhet inte använda samma
styrningsprocess i alla sina affärsrelationer, utan det är beroende av hur ekonomin utvecklas i
bolaget eller i vilken utvecklingsstadie projektet befinner sig i (Ibid).

2.2 Risk
Alla investeringar leder inte till höga avkastningar, utan det finns en risk att avkastningen inte
blir som förväntad av olika anledningar beroende på vilken typ av investering som görs (Gitman
& Joehnk 2008, s.175). Det finns förstås ett flertal risker som investerarna bör iaktta såsom
finansiella risker, marknadsrisker, skatt- & växelkursrisker, likviditetsproblem eller köpkraft
som handlar om förändringar i priserna på marknaden till följd av inflation eller deflation.
Ytterligare en risk för en riskkapitalist är förändringen i räntan som kan troligen påverka
bolagsvärdet negativ om bolaget innehar lånekapital (Gitman & Joehnk 2008, s.178–179).
Risk management processen är uppbyggd till stor del på sunt förnuft och delas in i 4 olika delar.
Riskanalys:

identifiera

och

värdera

risker,

Riskbehandling:

Förebygga

skador,

Skadebehandling: Begränsa skador, Skadefinansiering: Själv behåll försäkring (Hamilton
2000, s.68).
Riskerna som riskkapitalister står inför kan vara många och dessa lyfts upp i samband med
bedömningen av entreprenören eller bolaget innan ett investeringsbeslut tas. Forskarna
Söderhjelm och Larsson (1998) studie redogör problem som har uppstått mellan riskkapitalister
och entreprenörer och som har lett till att affären eller projektet misslyckat. Forskarna har
identifierat och kartlagt problemen enligt följande: Marknaden och försäljningen utvecklas inte
som förväntat, nya starka konkurrenter tillträder plötsligt marknaden samt risker som är
relaterade till en svag ledning främst i små nystartade bolag, exempelvis oerfarna och inte
tillräckligt kompetenta chefer. Detta är problem som måste iakttas och för att undvika dessa
problem krävs det bland annat olika former av intern utbildning och mentorskap som kan
tillhandahållas av riskkapitalisterna. Slutligen förmanar forskarna till en övertro på att enbart
kapitaltillskott från riskkapitalisternas sida (Söderhjelm & Larsson 1998, s.33). En annan
aspekt som tas upp i en forskning från 2016 av forskarna Söderblom, Samuelsson & Mårtensson
är risken med entreprenören och teamet i företaget. Forskarna kallar denna risk för intern
utlösare och menar på att när entreprenören och teamet inte visar ett uppriktigt intresse och
stark förmåga att hantera sin verksamhet. Detta leder till misstro mot entreprenören från
riskkapitalisternas sida, som tvärtom vill se talanger, strategier och ansvarstagande för att kunna
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skapa en stark tilltro på entreprenören och teamets prestation (Söderblom, Samuelsson &
Mårtensson 2016).
Viktiga nyckelpersoner med expertis inom investmentbolag är av stor betydelse eftersom att de
har en viktig funktion vid riskanalys och därmed kan påverka investeringsprocessen. Venture
capital-chefer som är väldigt erfarna är mer benägna att investera i riskfyllda bolag som
befinner sig i relativt tidiga faser, samtidigt som mindre erfarna riskkapitalister avstår från att
gå in tidigt i olika projekt (Buchner A, Mohamed A, Schwienbacher A, 2015).
En studie med ett urval på 200 venture capital bolag från 5 länder påpekar att venture capital
sektorn är mer riskfylld än buy-out sektorn. Därmed kräver de inblandade riskkapitalister högre
avkastning, dessutom förväntar sig investerare från venture capital betydligt högre avkastning
från nystartade bolag som de har investerat i än från de bolagen som är i lite mer mogna faser
(Manigarta S, Wrightb M, 1998). Vidare visar en genusstudie att kvinnor är mindre riskbenägna
än män och vill gärna vara konservativa och investera i mindre riskfyllda tillgångar. Med
anledning att kvinnor har lägre inkomster och förmögenheter det vill säga att deras disponibla
kapital är lägre än männen (Embrey et. al. 1997). Forskarna bekräftade många tidigare studier
som gjordes inom samma ämnesområde (Embrey et. al. 1997).
Mohammadi & Shafi (2017) visar i sin studie att i motsats till en uppfattning om att kvinnor
tenderar att besluta sina investeringsbeslut baserat på andra kvinnors beslut och väljer att hålla
ihop. På grund av att kvinnor är mindre riskbenägna men även på grund av den information
som delas inom deras sociala nätverk. Visar deras studie på det motsatta, kvinnor följer inte
andra kvinnors beslut utan kvinnor baserar mer troligt och gör investeringar i företag med en
högre andel män (Ibid).

2.3 Riskkapitalisternas roll i bolag de investerar i
Den absolut största skillnaden mellan riskkapitalister och andra finansierings institutioner är de
värden som tillförs. Eftersom att självaste syftet med riskkapitalister är att utöver ett
ekonomiskt tillskott i eget kapital, ska de även bidra med kunskaper i affärsutveckling
(Landström 2003, s.173). Sålunda är fördelen och nyttan med riskkapitalister att de kan vara
aktiva investerare som agerar intermediärt mellan kapitalägare och entreprenörerna. Utifrån det
kan riskkapitalisterna åstadkomma goda informationsasymmetrier, vilket ökar deras förmågor
i framtiden när de ska utvärdera propåer (Ibid). Vidare förklarar Åsa Lindholm Dahlstrand
(2004) ett antal olika exempel på värden som venture capitalister kan bidra med:
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Affärskunnande: Oftast har venture capitalister en bakgrund i näringslivet som ger de möjlighet
att hjälpa företagsledningen med långsiktig strategisk planering, i synnerhet om teamet saknar
eller har visa brister inom ett särskilt område.
Rådgivande stöd: Riskkapitalister är oftast inte involverade i den dagliga verksamheten.
Däremot kan de kräva styrelseposter som bland annat ger de möjlighet att tillsätta VD-posten,
men även hjälpa management teamet vid eventuella känsliga problem eller krissituationer.
Utöver detta spelar riskkapitalister en avgörande roll i att skapa externa kontakter inom
näringslivet, eftersom att det anses vara nödvändigt med ett samarbetsnätverk. Men inte nog
med det utan värden som tillförs kan även vara image och disciplin som betraktas mycket
positiv i ett nystartat bolag, detta sker genom att ställa höga krav på att fullfölja den fastställda
affärsplaner och/eller sätta press på ledningen till att prestera maximalt i fall de vill bibehålla
sina chefspositioner (Dahlstrand 2004, s. 296–297).

2.4 Kön
2.4.1 Könsfördelning
Sverige har flera år i rad varit högt rankad bland EU medlemmar i jämställdhetsindex. Trots
det visar en rad olika studier att kvinnliga entreprenörer måste kämpa hård för att lyckas med
att få tillgång till extern finansiering (Malmström et. al. 2018). Studien visar att kvinnor som
driver icke-noterade småbolag inte beviljas statlig finansiering proportionellt, utan får endast
13–18 procent av det tillfrågade kapitalet (Ibid). Denna verklighet stämmer varken överens med
de nationella eller europeiska ambitionerna och målen om jämställdhet påstår Malmström et.
al. (2018). Vidare visar resultat som är baserade på kvalitativa intervjuer med riskkapitalister
att:
1-Kvinnliga entreprenörer är försiktiga och risk avvikande i större mån än manliga
entreprenörer. I intervjuerna framstår det att riskkapitalister riktar sig till kvinnliga
entreprenörer enbart vid finansieringen av mindre belopp. På grund av en konstruerad
uppfattning om att kvinnliga entreprenörer vill ta lägre finansiella skyldigheter eftersom att de
är mindre riskbenägna och visar mindre intresse till att utveckla affärerna. Samtidigt som
manliga entreprenörer beskrivs som ambitiösa och ivriga till att testa och förverkliga sina idéer
(Malmström et. al. 2018).

12

2-Kvinnor är ovilliga till att utveckla sin verksamhet och låta bolaget växa under längre tid.
Detta är argument som lyfts upp av riskkapitalister mot kvinnliga entreprenörer och är en
anledning till varför de inte är lika benägna att investera i kvinnliga entreprenörer till skillnad
från manliga entreprenörer. (Ibid).
3-Kvinnliga entreprenörer har inte resurser att engagera sig i hög tillväxt till skillnad från
manliga entreprenörer. Riskkapitalisterna betonade vikten av att utvärdera företagets
ekonomiska status och kompetensen hos entreprenören. Vissa kvinnliga entreprenörer kunde
inte riktigt uppfylla kraven och hade brister på personligt finansiellt kapitalt. Omvänt, var
riskkapitalisterna mer förlåtande till männen i fall de besatt högkompetens samtidigt som deras
bolag befann sig i ekonomisk riskzon (Ibid).
4-Kvinnliga entreprenörers i småbolag underpresterar och redovisar dåliga siffror i motsats till
manliga entreprenörer som visar på bättre resultat. I de fall kvinnorna varit framgångsrika blev
oftast finansiärerna överraskade, dessutom tenderade riskkapitalisterna till att försvara de
manliga entreprenörerna och hittade på ursäkter när deras prestationer var mindre
framgångsrika (Ibid).

2.4.2 Manliga och kvinnliga entreprenörer
Det kvinnliga perspektivet på entreprenörs processen identifieras i Brid & Brus artikel (2002).
De redogör för att kvinnor är mindre fokuserade och mer diffusa i sina investeringar, vidare
fokuserar de mer på relationer, mer emotionell och kooperativ interaktion. Författarna menar
på att ett resultat av detta är att kvinnliga entreprenörer fokuserar mer på kortsiktiga händelser
och resultat till skillnad från manliga entreprenörerna som fokuserar på det långsiktiga. Detta
medför att kvinnor har det svårare att skriva affärsplaner med ett längre tidsperspektiv och
förhandlingsvillkor för lån (Ibid).
Entreprenörskap i världen är väldigt mansdominerad trots att allt fler kvinnor engagerar sig
inystartade bolag, är kvinnor fortfarande underrepresenterade bland företagare i Nordamerika
såväl som i hela västvärlden (Alsos, Isaksen & Ljunggren 2006). Utöver att kvinnor startar färre
företag än män, växer de kvinnliga företagen i mindre takt än sin motpart (Ibid). För att
nystartade företag ska lyckas med att få tillväxt och överleva krävs det en möjlighet till
finansiering, men ett hinder som har uppstått för kvinnliga ägare är att det finns ett gap i
finansieringen mellan de kvinnliga och de manliga entreprenörerna. Vilket har orsakat sämre
förutsättningar, underprestation och lägre tillväxt för kvinnliga entreprenörer (Ibid). Forskarna
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Alsos, Isaksen & Ljunggren (2006) gjorde en granskning i Norge av småbolags finansiering
med hänsyn till entreprenörernas kön. Resultatet kunde bekräfta hypotesen att kvinnliga
entreprenörer får lägre extern finansiering i sina bolag än männen (Ibid).

2.4.3 Manliga och kvinnliga entreprenörers förutsättningar
I en studie om skillnader mellan manligt och kvinnligt småbolags ägande i Finland (Arenius
och Autio, 2006), visade att kvinnor är mer benägna att ansöka om extern finansiering från
endast en part som oftast är en bank. Omkring var tredje kvinnlig entreprenör har varit
engagerad i en låneförhandling de senaste åren, samt att förutsättningarna i finansierings
processen verkar vara likadana för både män och kvinnor. Vidare visade sig att värderingen av
tillgångarna i företaget avgjorde storleken på lånet och könet var inget hinder för att få tillskott
i eget kapital. Däremot fanns det en inverkan på användningsgraden av extern finansiering
beroende på den geografiska positionen som bolaget befanns sig i särskilt hos kvinnliga ägare.
Forskningen kunde inte konstatera att diskriminering av kön förekommer i Finland, utan att det
fanns mer skillnader i affärs egenskaper t.ex. genom att kvinnliga ägare tenderar mer att verka
i tjänstesektor än industrisektor. Ett fall som visade ett tecken på könsskillnader var att vissa
kvinnliga ägare sökte lån från sina anhöriga och släktingar, i motsats till männen. Slutligen
varnade forskarna makthavarna i Finland från att ensidigt satsa på program som riktar sig enbart
till kvinnligt ägande utan att ha vetenskapligt underlag för deras beslut, det vill säga att undvika
grunda sina beslut på känslor (Ibid).

2.4.4 Kvinnornas Ekonomiska självförtroende:
I en kvantitativ studie som gjordes i Sverige 2014 av 3 psykologer, försökte forskarna att
undersöka kvinnors ekonomiska självförtroende och förutsebarhet (Theorell, Björneke, Orbe
2014). Resultat blev väldigt lik samma undersökning som gjordes året innan och som visade
att mer än var tredje kvinna känner oro jämfört med en femtedel av männen. Desto lägre
kunskapsnivå och intresse för pensionen individen har desto mer oro och nervositet upplevs
det. Var fjärde av de som uppger oroskänslor säger att de känner det ofta eller hela tiden (Ibid).
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3. Metod
I detta kapitel presenteras metoden som användes i denna studie och genomförandet
samt en presentation av samtliga respondenter

3.1 Kvalitativ metod
En kvalitativ metod har tillämpats i denna studie emedan att studien undersökt en process, i
detta fall investeringsprocess, och inte en företeelse. Därmed aspireras en förståelse för hur
riskkapitalister baserar och motiverar sina investeringsbeslut. Till skillnad från en kvantitativ
studie som skulle undersöka vilka beslut riskkapitalisterna tar. Denna motivering av metodval
finner stöd av Bryman (2018) och Denscombe (2009), som menar på att den kvalitativa
forskaren söker en förståelse av åsikter, värderingar och beteenden i den undersökningen som
genomförs. En kvalitativ metod undersöker djupgående och reella saker medan i en kvalitativ
metod undersöks siffor och faktiska saker. Även Bryman och Bell (2017) menar på att en
kvalitativ metod är mer lämpligt när en djupare förståelse undersöks i en process. Motiveringen
till användningen av en kvalitativ metod i denna studie är den höga lämpligheten i ett
forskningssammanhang som är mer avancerade och subtila fenomen såsom uppsatsämnet
författarna skriver om (Denscombe M 2009, s. 232). Forskarna vill åstadkomma privilegierad
information genom att tala med nyckelpersoner och experter (Denscombe M, 2014, s. 265) som
är involverade i venture capital.
Vidare finns det karaktäristiska drag och fördelar som intervjuer har. Såsom djupgående
information och detaljer som samlas in under en intervju och skapar värdefulla insikter hos
forskarna. Respondenterna kan själva utforma och utveckla sina tankar och erfarenheter om hur
de förstår verkligheten det vill säga att intervjuerna prioriterar informanternas perspektiv, vilket
är centralt i en studie som behandlar investeringsprocesser. Utöver det är flexibiliteten en känd
egenskap i en intervju för att det är lättare att justera och korrigera undersökningens inriktning
under själva intervjun samt att det inte krävs omfattande resurser och utrustningar för att
genomföra en intervju (Denscombe M 2009, s. 267–268). Detta gjorde att forskarna valde att
använda sig av kvalitativa intervjuer istället för att använda och förlita sig på frågeformulär /
surveyundersökningar som inte skulle generera godtagbar kunskap om ämnet.
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3.2 Datainsamlingen
I denna studie tillämpades en datainsamling av primärdata genom intervjuer som forskarna
utförde specifikt för denna studie som grund för en empirisk studie. För att jämföra det
empiriska resultatet tillämpades även sekundärdata i form av faktainsamling av tidigare
forskning för att kunna jämföra dessa i analysen. Intervjuerna förbereddes genom insamling,
analys och utvärdering av information om riskkapitalister i Sverige för att kunna hitta lämpliga
respondenter som passade denna studie. Ett flertal sökningar gjordes på internet för att kunna
identifiera och kartlägga svenska riskkapitalister eller venture capital bolag som agerar som
riskkapitalister i Stockholm och som var aktuella för studien. Värdefull information och
kontaktuppgifter inhämtades från Swedish Private Equity & Venture Capital Association
(SVCA) som är ett affärsängelnätverk och intresseförening för aktörer inom venture capital.
Även andra webbplatser som LinkedIn och nyhetsartiklar som listade manliga och kvinnliga
riskkapitalister användes för att hitta respondenter till denna studie.
Databaserna SöderScholar och GoogleScholar användes främst för att för att hitta
vetenskapliga artiklar som tillämpades i form av sekundärdata inom den teoretiska
referensramen. Några av de sökord som har använts i dessa databaser är: venture capital, private
investors, Gender differents in venture capital.
Källkritik var ett krav vid insamlandet av data till teoretiska referensramen. Detta säkerställdes
genom att information från vetenskapliga artiklar endast användes från vetenskapligt granskade
tidskrifter samt att informationen analyserades, diskuterades och även jämfördes med andra
studier för att öka försäkra trovärdigheten och öka tillförlitligheten till det som anges i denna
studie. Likaså fanns kravet vid insamling av data från tryckta källor. De tryckta källorna som
använts i denna uppsats är facklitteratur som är skrivna av forskare inom det valda ämnet för
att återigen öka tillförlitligheten och trovärdigheten. Dessa tryckta källor har hämtats från de
största ekonomiska högskolorna samt universitet i Stockholm och från Kungliga Biblioteket.
David & Sutton (2016, s. 100) redogör för att en kvalitativ studie primärt handlar om insamling
av icke numeriska data för analys. Med stöd av detta fokuserades granskning av vetenskapliga
artiklar till tidigare utförda undersökningar som undersökte riskkapitalister för att kunna
jämföra det med undersökningen i denna studie. Likväl för att kunna inspireras och få underlag
till intervjufrågorna.
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3.3 Urval
Forskarna för denna studie har kontaktat ett flertal organisationer för att erhålla information
gällande exakt antal riskkapitalister som är verksamma i Stockholm. Men med anledning av
lagen om GDPR var det inte möjligt. Även Nyman (2012) menar på att det finns en begränsning
i att veta exakta populationen för riskkapitalister eftersom att många av dessa inte är
registrerade hos en organisation. Med anledning av detta tillämpades ett subjektiv och
målinriktat urval med stöd av (Denscombe 2014, s.74; Johannessen & Tufte 2003, s.84). Där
fokus ligger på att välja lämpliga riskkapitalister som hade priviligierade kunskap om eller
erfarenhet av ämnet. Tillvägagångssättet för att hitta lämpliga respondenter förklarades i
föregående avsnitt. Precis som andra tillvägagångssätt fanns det risk för ett urvalsfel
(Denscombe, 2014 s. 89). Därför är viktigt att ha i beaktning att även om samma
undersökningspopulation skulle tillämpas i en annan studie skulle detta enligt Denscombe
(2014) oundvikligen leda till ett annat urvalfynd. Vidare visar studier en avsaknad av en jämn
fördelning mellan könen hos riskkapitalisterna i Sverige (Tillväxtanlays, 2016). Trots detta
valdes en jämn fördelning mellan könen hos respondenterna i syfte att ett explorativt urval inte
styrs av exakthet och precision utan av hur informativ urvalet är (Denscombe, 2014 s. 92).
Dessutom undersöker denna studie skillnaden mellan könen hos riskkapitalisterna, därför var
det av vikt att båda könen hade lika stor möjlighet att uttrycka sig.
I följande text presenteras respondenterna i den ordning som intervjuerna skedde och har
därmed ingen inbördes ordning. Lika väl är presentationen framförda utifrån vad
respondenterna valt att säga, vilket är anledningen till varför omfånget av information kan
variera. Detta har valts medvetet för att öka transparensen i studien och gäller genomgående i
de nästkommande kapitlen.
Peter Carlsson
Peter Carlsson är partner på Spintop Ventures. Han har en kandidatexamen i ekonomi från
Jönköping International Business School. Peter har en bakgrund som VD för Pricerunner i över
10 år och har arbetat för Unilever, Accenture, Antula Healthcare och sålt tennistillbehör i sitt
eget företag.

17

M2 (Anonym manlig riskkapitalist)
M2 har en lång erfarenhet av att hjälpa entreprenörer och förmögna ägare att bygga, hantera
och förverkliga bolag. Han är CFO i ett flertal noterade bolag och är tidigare företags grundare.
Idag arbetar han i ett riskkapitalföretag som riktar sig till nordiska techbolag.
Bo Lundqvist
Bo Lundqvist har en lång bakgrund i näringslivet. Han har en Civilinjörnörexamen i kemi från
Chalmers och läste ekonomi vid sidan om studierna med fokus på nationalekonomi som han
har haft väldigt stor nytta av. Han har arbetat som redaktör på en kemisk tidskrift, varit med
och byggt upp Luleå universitet, varit divisionschef på SSAB, VD för det svenska bolaget i
Sandvik och sedan internationellt. Han har även varit vice VD på Trelleborg och VD och
koncernchef för SLT. Sedan 97-talet driver han egen verksamhet där han köper, säljer och
investerar i företag.
Claes Sjöblom
Claes Sjöblom har haft olika roller i sitt arbetsliv och olika funktioner. Han har treårig
ekonomisk utbildning och läst marknadsföring på IHM. Han har arbetat på Ernst and Young
som managementkonsult, i industrin genom att flytta och driva svensk olönsam
produktionsindustri till Polen, har varit börsmäklare på Alfred Berg Fondkommission och
Öhman Fondkommission. Han har varit med och startat en managementkonsultfirma. För
närvarande är han managementkonsult och privat affärsängel.
Sandra Heidman
Sandra Heidman är investment manager på Backing Minds. Hon har en kandidatexamen i
Nationalekonomi och en masterexamen i Finans från Lund. Sandra har arbetat på SEB:s
handlargolv med valutahandel och macro research mot Afrika och Asien. Hon har även jobbat
på Swedfund med private equity och lite större lånetransaktioner i framförallt
utvecklingsländer, men också små finansiering till under investerade segment som kvinnor och
små och medelstora bolag.
K2 (Anonym Kvinnlig Riskkapitalist)
K2 har en master inom Business & Management från Handelshögskolan i Stockholm. Hon
tidigare jobbat inom på bank och större It-bolag.
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Ann-Sofie Olsson
Ann-Sofie är partner på ett konsultbolag där hon arbetar med PR, opinionsbildning och
krisfrågor och är medgrundare till AynjornInvest. Hon är utbildad inom kommunikation på
dåvarande journalisthögskolan och har vidareutbildning inom affärskommunikation på IHM
och är utbildad inom krishantering och certifierad styrelseledamot.
Anna Lena Centing
Anna Lena Centing är utbildad socionom från PA linjen. Hon har arbetat som HR-chef och
HR-direktör i 40 år, och varit konsult större delen av den tiden i 28 år.
Namn

Företag

Datum

Typ

av Kodning

intervju
Peter Carlsson

Spinoff

16 april klockan: 9:30 Telefonintervju M1

Anonym

Anonym

16 april klockan 11:00 Telefonintervju M2

Bo Lundqvist

Privat investerare 20 april klockan 11:00 Fysisk intervju

M3

Claes Sjöblom

Privat investerare 20 april klockan 13:00 Fysisk intervju

M4

Sandra Heidman

BackingMinds

20 april klockan 15:00 Fysisk intervju

K1

Anonym

Anonym

26 april klockan 13:00 Telefonintervju K2

Ann-Sofie Olsson

AsynjornaInvest

26 april klockan 16:30 Telefonintervju K3

Anna Lena Centing

Privat investerare 27 april klockan 09:00 Telefonintervju K4

Figur 3. Respondenterna

3.3.1 Bortfall
Totalt kontaktades 30 riskkapitalister och riskkapitalföretag via mail och LinkedIn. Av dessa
svarade inte 12 personer och 10 personer ansåg att de inte hade möjlighet att delta eller att de
inte var rätt person för studien. Bortfallen kan bero på att vissa riskkapitalister kontaktades på
LinkedIn utan en relation på LinkedIn. Vilket kan ha medfört hinder i att ta kontakt med dessa
personer eller att respondenten inte är aktiv på LinkedIn. Detta var något som forskarna var
medvetna om, men denna metod valdes trots detta eftersom att inga andra kontaktuppgifter
hittades till just dessa riskkapitalister. Tilläggningsvis var det problematisk att hitta
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kontaktuppgifter till riskkapitalister inom venture capital. Dels eftersom att många av dessa
personer inte, i den omfattning forskarna sökte, angav personliga kontaktuppgifter utan en
gemensam mail för företaget de arbetar på, vilket försvårar direkt kontakt. Men även dels för
att det inte finns ett register som listar riskkapitalister.

3.4 Semistrukturerad intervju
Med anledning av att denna studie undersöker en process och söker förståelse för hur
investeringsprocessen ser ut hos riskkapitalisterna. Bestämdes det att tillämpa en
semistrukturerad intervju för denna forskning. Eftersom att det finns, i likhet med en
strukturerad intervju, ett redan förutbestämt frågeformulär som möjliggör att jämföra
respondenternas svar och hålla en röd tråd i intervjuerna (Alvehus, 2013, s. 83). Däremot finns
det en frihet att avvika från frågeformuläret och ställa följdfrågor till respondenten för att kunna
få en djupare förståelse för respondenternas svar, likt en ostrukturerad intervju. Detta ställer
krav på att intervjuaren är lyhörd och aktiv i sitt lyssnande för att inte missa vad respondenterna
svarar (Ibid). Detta säkerställdes genom att båda forskarna var plats vid samtliga intervjuer
samt att alla intervjuer spelades in för att vid ett senare tillfälle kunna lyssna på vad som sades
under intervjuerna. För att sedan kunna utföra en korrekt transkribering och analys för denna
studie. Tre av de totalt åtta intervjuerna var fysiska intervjuer. Alla intervjuer varade i ca 30
minuter och öppnades med en kort presentation av studien och skribenterna. Respondenterna
tillfrågades om deras namn fick benämnas i studien och om intervjun fick spelas in för att lättare
kunna transkribera och återge det som sades under intervjuerna. Intervjun följde den
intervjumall som fanns men eftersom att en semistrukturerad metod tillämpades i denna studie
avveks strukturen när följdfrågor ställdes baserad på de svar som respondenten sade under
intervjuerna.

3.4.1 Telefonintervjuer
Även om det fanns en ambition att utföra samtliga intervjuer fysiskt påträffades hinder. Mot
bakgrund av att somliga respondenter i denna studie hade begränsat med tid för att träffas
fysiskt, togs beslutet att utföra telefonintervjuer med de respondenter som inte hade möjlighet
att träffas fysiskt för en intervju. Fem av de totalt åtta intervjuerna var telefonintervjuer. Dessa
intervjuer hade samma utformning som de fysiska intervjuerna och startade med att
respondenterna tillfrågades om de ville vara anonyma och om intervju fick spelas in, vilket
finns stöd hos (Denscombe, 2014 s. 264) och fortsatte med en presentation av studien samt
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skribenterna. Gina Novicks (2008) studie om telefonintervjuer förklarar att fördelarna med
telefonintervjuer är att intervjuaren får tillgång till personer som är geografiskt avlägsna för att
genomföra en intervju i verkligenheten. Vidare nämner Novick att telefonintervjuer möjliggör
intervjuer med personer vars tid är begränsade. Nackdelen med telefonintervju är avsaknad av
visuella anspråk som kan ha betydelse. Däremot menar Novicks (2008) att telefonintervjuer är
en fördel när intervjufrågorna kan uppfattas som känsliga av respondenterna som blir mer
avslappnade. Med anledning av att frågor om hur riskkapitalister uppfattar och behandlar de
olika könen, vilket kan uppfattas som en känslig fråga förstärktes motiveringen till att välja
telefonintervjuer. Detta är något som märktes av intervjuerna, eftersom att respondenterna
upplevdes mer avslappnade än vissa respondenter under de fysiska intervjuerna. Detta kan
givetvis vara av andra faktorer än på grund av att en telefonintervju genomfördes. Därutöver
kunde intervjuarna kommunicera med varandra med kroppsspråk och analysera svaren löpande
under

telefonintervjuerna

utan

att

respondenterna

påverkades.

Svårigheten

i

telefonintervjuerna var att det var svårt att avläsa respondenternas kroppsspråk och hur de
bemötte frågorna. Detta försöktes förebyggas genom att lägga märke till och analysera
respondenternas tonläge och hur de valde att uttrycka sig. Emellanåt märktes det att de manliga
respondenterna fördröjde sina svar och funderade under en kort tid innan de svarade på de
frågorna som handlade om könsskillnader, vilket inte märktes från de kvinnliga
respondenterna. Inspelningarna från alla intervjuer förutom en, förtydligade uppfattningarna
gällande tolkningar om tonlägen. Men detta är inget som tagits hänsyn till eftersom att forskarna
var i god tro mot att respondenterna talade ärligt. Även om en medvetenhet fanns om att
motsatsen kan gälla, vilket kan läsas under avsnittet “Metodkritik”.

3.4.2 Utformning av intervju och intervjufrågor
Eftersom att denna studie undersöker en skillnad mellan manliga och kvinnliga investerare och
hur de väljer att investera. Togs beslutet att intervjufrågorna som berörde könets betydelse
skulle ställas av en samkönad person för att respondenten skulle känna sig tryggare med att
svara ärligt. Jan Torst (2010) diskuterar om samkönade och olikkönade intervjuare. Han
nämner att vid en känslig fråga är det mer lämpligt om en samkönad person ställer frågan.
Däremot argumenterar han att vid andra frågor kan det vara en fördel om en olikkönad ställer
frågan. Följaktligen placerades de intervjufrågor som kan upplevas som känsliga samt de
frågor som behandlar könets betydelse i slutet av intervjuerna. Med anledning av reaktioner till
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och uppfattningen av dessa frågor skulle ha en minskad påverkan på övriga svar på de mer
allmänna frågorna och att respondenterna inte skulle hamna i en försvarsställning som skulle
påverka deras svar i intervjuerna. Vidare diskuterar Torst (2010) att det kan vara en fördel att
vara två intervjuare. Eftersom att två samspelta intervjuare bidrar till en intervju med större
informationsmängd och skapar en större förståelse för intervjun, än om endast en person
intervjuar. Omvänt kan respondenten känna sig i ett underläge med två intervjuare och känna
att intervjuarna har ett maktövergrepp. Med argumentation av att intervjufrågorna skulle vara
uppdelade mellan sam- och olikkönade intervjuare, valdes det att båda skribenterna skulle vara
med på intervjuerna. Kritiken mot detta finns under rubriken “Metodkritik”.

3.5 Trovärdighet
Enligt forskaren Martyn Denscombe finns det tre metoder en forskare kan använda sig av för
att öka trovärdigheten i en kvalitativ studie genom att bevisa att den insamlade data är exakt
och träffsäker (Denscombe M 2014, s.410). Den första metoden är respondentvalidering som
anser att återvända till data som samlades in under forskningens empiri insamling. För att
kontrollera träffsäkerheten och för att bekräfta forskarens uppfattning (Denscombe M, 2014,
s.411). Med stöd av Denscombe spelades sju av åtta intervjuer in, för att forskarna sedan skulle
ha möjlighet till att återvända till intervjuerna och verifiera det som sades. För att kunna
säkerställa att rätt information återgavs och därmed höja studiens trovärdighet. Under den
resterande intervjun ville inte respondenten bli inspelad, till följd av detta transkriberades
endast den intervju. Intervjuerna spelades in från två olika enheter för att sedan transkriberas
utan ändring av det som sagt. Vidare har empiri i nästkommande kapitel eftersträvas att
redovisa det respondenterna sagt utan större redigering i texten för att tillhandahålla en större
transparens och att tolkningar från forskarna ska minskas. Detta är även anledningen till varför
vissa av respondenternas svar är längre och fylligare än andras och har därmed inte nått att göra
med värdering av svaren. Svaren från respondenterna presenteras även individuellt under varje
kategori för att läsaren tydligt ska kunna följa varje enskild riskkapitalist tankegångar som är
fokuset i denna studie.

3.6 Överförbarhet
Överförbarhet avser i vilken utsträckning det går att generalisera resultatet från en studie. Ur
statistiska principer och perspektiv, är det essentiellt med ett stort antal intervjuer och
representativ urval för att kunna slå fast om att studiens resultat är överförbar (Denscombe M,
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2014, s.412). Det fanns en ambition om att basera studiens urval utifrån hela populationen som
avser riskkapitalister i Sverige. Dessvärre finns inte sådan information tillgänglig på grund av
säkerhetsskäl enligt kontaktade myndigheter och föreningar. Följaktligen valdes urvalet enligt
den metod som presenterades i avsnittet 3.2 Datainsamling
Vidare strävar denna studie till att få en djupgående förståelse över vad som påverkar ett
investeringsbeslut hos riskkapitalister inom venture capital. Mot den bakgrunden valdes det att
intervjua ett färre antal respondenter men med ett djupgående fokus istället för att intervjua ett
större antal respondenter men med ett lite ytligt resultat. Detta bekräftar även Bryman (2018
s.468) som menar på att en kvalitativ forskning som berör få antal individer behandlar ett djup
och inte bredd som en kvantitativ forskning strävar efter. Eftersom att en kvalitativ metod
tillämpades med motivering som framförts tidigare är det därmed ett djup som undersöks i
denna studie. Vilket resulterar i att överförbarheten är låg men att djupet i studien är större än
om en kvantitativ studie tillämpats med en högre överförbarhet men med lägre djup.

3.7 Pålitlighet
LeCompte & Coetz (1982) definierar pålitlighet som i vilken mån det går att upprepa den studie
som utförts. Forskarna menar på att det är svårt att återupprepa en kvalitativ studie eftersom att
den påverkas av den sociala miljön. Men stöd av LeCompte & Coetz (1982) och (Denscombe
M 2014, s.412) är pålitligheten i denna studie låg, eftersom att en social företeelse undersöktes
med avseende på hur riskkapitalister uppfattar och agerar vid investeringar. Tilläggningsvis
finns möjligheten till att respondenterna i denna studie kan ha ändrat uppfattning efter att
intervjuerna ägt rum, vilket minskar replikbarheten som även bekräftas av (Denscombe M,
2014, s.409). Lincon & Guba (1985 s. 316) menar på att en studie är pålitlig om all information
är tillgängligt för läsaren avseende metod, presentation av empiri samt att tillhandahållande av
detaljerad information. Såldes har all tillgänglig information, som forskarna för den här studien
tagit del av, presenteras för att öka pålitligheten. Det är förklaringen till varför empirin i denna
studie är omfattande och detaljerad. Vidare har en beskrivning av genomförandet presenterats,
metoden samt att alla intervjufrågor finns bifogat i bilagorna. Däremot fanns en begränsning
eftersom en manlig och en kvinnlig respondent valde att vara anonyma.
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3.8 Metodkritik
Under intervjuerna uppmärksammade intervjuarna att de manliga respondenterna fördröjde
sina svar när frågor om könsskillnader ställdes samt att en viss tvekan fanns vilket kan tyda på
att männen kan ha angivit en idealbild av sig själva och svarat utifrån vad som anses som
legitimt. Däremot anses detta vara lågt eftersom att skribenterna var förberedda på detta och
utformade intervjufrågorna på ett sådant sätt, att samma intervjufrågor ställdes på olika sätt för
att kunna jämföra om svaren blir detsamma, vilket det blev.
I denna studie intervjuades både enskilda riskkapitalister och riskkapitalister som är en del av
investmentbolag. De sistnämnda är en del av en större kommitté som tillsammans tar sina beslut
medan de enskilda tar sina beslut på egen hand. Trots detta valdes dessa personer på grund av
att den enskilda individen undersöktes och inga hänsyn tog till deras bolagen de arbetade för.

Som tidigare nämnt utfördes intervjuerna av en manlig och en kvinnlig person, vidare ställdes
intervjufrågorna rörande kön av en samkönad för att respondenterna ska känna sig tryggare
som hänvisats av Torst (2010). Det är däremot viktigt att ha i bekanting att båda könen var på
plats under hela intervjun vilket kan ha påverkat respondenterna. Detta försöktes att minskas
genom att den olikkönade intervjuaren var tyst under frågorna behandlade kön.
Respondenterna kan definiera orden som använts olika och ha olika skalor på vad de anser är
bra/dåligt, högt/lågt. Detta kan ha spelat roll när de framfört deras åsikter som har presenterats
i denna uppsats. Detta är något som både forskarna samt läsaren i denna studie måste ha i
beräkning vid läsning och analysering av texten.
Avslutningsvis fanns det en skillnad i antal år och erfarenhet som riskkapitalisterna har varit
aktiva riskkapitalister mellan de manliga och de kvinnliga riskkapitalisterna. Detta finner
argumentation att kvinnliga riskkapitalister är nya i denna bransch som tidigare har varit väldigt
mansdominerad. Vidare är både kvinnliga entreprenörer och riskkapitalister yngre än de
manliga i verkligheten vilket även är representativ i denna studie.
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4. Empiri
I detta kapitel redovisas resultatet från de samtliga åtta intervjuerna. I slutet av varje
avsnitt finns en skriftlig sammanfattning av avsnittet med en kodning som finns
angiven i figur 3. I slutet av detta kapital finns en sammanfattning på hela kapitel.

4.1 Faktorer som påverkar riskkapitalisternas investeringsbeslut
4.1.1 Avgörande faktorer
Carlsson redogör att de tittar på bolagets affärsidé, vilket problemaffärsidén löser, vad är
skalbarheten i det hela. Vidare undersöker de teamet och om de har förutsättningar att
klara av projektet.
M2 redogör att det finns många faktorer men att den absolut viktigaste faktorn är
entreprenören. Han förklarar att intrycket och attityden entreprenören ger är nästan
viktigare än själva idén de har. Han förklarade att vilken personlighet entreprenören har,
vilken resa denna har varit med om och att denna är medveten om att vägen inte kommer
att vara rak, utan är flexibel och anpassningsbar för att hitta lösningar på de problem som
alltid uppstår är högt värderat. Vidare ser han gärna att bolaget är tech relaterat, finns en
möjlighet för skalbarhet och att det finns en global marknad för produkten.

Lundqvist menar på att det allra viktigaste faktorn är att granska vilken omvärld bolaget
verkar i och denna omvärld innebär mycket förändringar. Han exemplifierar “För att ta
dagsaktuella ämnen, vad kommer e-handeln påverka butikshandeln idag.” Följaktligen
nämner han att olika parametrar som ekonomiska, hur entreprenören är socialt, hur
bolaget agerar i samhället och ekonomiskt samt vilken bransch man arbetar i.

Sjöblom granskar ledningen för att undersöka hur dessa har lett bolaget hittills. Han
granskar även marknaden för att undersöka om det finns en marknad för produkten eller
tjänsten, är en ny marknad eller en mogen marknad. Sjöblom redogör att det ligger honom
varmt om hjärtat att hitta bolag som verkar på en mogen marknad, där det bolaget
underpresterar för att hjälpa de att vända bolaget. Vidare nämner han att risk och
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avkastning är en faktor vid ett investeringsbeslut. Han avslutar med att påpeka att han
avstår från en investering om människorna i bolaget saknar eller har sviktande omdöme
samt bristande moral och etik, inte nödvändigtvis olagligheter, även om de verkar på en
marknad som har framtiden för sig.

Heidman fokuserar på entreprenörens nätverk och var i Sverige de befinner sig. Om
entreprenören inte känner många personer eller om denna inte har lätt att få finansiering
är det en fördel. Detta gäller även om entreprenören är utanför Stockholm, eftersom att
personer som bor i Stockholm har lättare att hitta finansiering. Heidman lyfter även fram
att affärsidén ska ha en techkompondent, för att kunna skala upp. Hon betonar att könet
på entreprenören inte är avgörande, men ser gärna att det är en kvinna eftersom att de är
underrepresenterade när det gäller finansiering. Det är även en fördel om företaget står
för något, eftersom BackingMinds vill vara med och driva en förändring. Hon avslutar
med att det gärna ska finnas en förbannad kund som produkten/tjänster har en lösning på,
eftersom att det då blir en lyckad investering.

K2 påpekar att ett flertal faktorer som avgör ett investeringsbeslut. Helhetsbedömning av
varje bolag inklusive analys av kundbehov, produkt/tjänst, marknadsstorlek,
konkurrensläge, teamsammansättning, finansiell prognos, kapitalbehov och vilken fas
bolaget befinner sig i.
Olsson har en lista med kriterier som måste uppfyllas inför en investering och högst upp
på listan är människorna (entreprenören) i företaget. Det viktigaste är hur människan är,
att personkemin funkar, att entreprenören har den kompetens Asynjorna anser bör finnas
eller att de själva besitter den kompetensen för att kunna hjälpa bolaget. Om inte dessa
kriterier uppfylls undersöks andra faktorer som är produkten, etiska faktorer som
hållbarhetstänk och att man ska tänka större än “snabba pengar”, affärsmodellen, hur man
ska tjäna pengar, marknaden och om det finns ett behov att fylla som produkten eller
tjänsten kan bidra med. Produkten eller tjänsten ska gärna var skalbar och kunna
expandera.
Centing förklarar att en bra produkt och ledning är de viktigaste faktorerna vid ett
investeringsbeslut. Det måste finnas ett behov för produkten på marknaden. Hon belyser
att bolaget gärna får beröra jämställdhets- och miljöaspekter, eftersom att det finns många
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startups bolag således det är bra om dessa aspekter finns med. Centing tittar även på
ekonomin, ledningskompetenser, miljöaspekterna i bolaget.

Alla respondenter nämnde att människorna i företaget/entreprenörerna är en viktig faktor
vid ett investeringsbeslut. Fyra av dessa, M3, M4, K3, K4, belyste att människorna var
den viktigaste faktorn vid valet av investering och den avgörande faktorn till om de valde
att investera eller inte. Dessa riskkapitalister påpekade ett flertal gånger att
entreprenörernas driv, engagemang, personkemi var den tyngst vägande faktorn. Även
om produkten eller tjänsten var bra men entreprenörerna bakom affären inte visade en
särskilt bra skicklighet och pålitlighet skulle riskkapitalisten avstå från att investera i deras
affärsidé. Vidare nämnde två manliga, M1, M3 och två kvinnliga K2, K3, riskkapitalister
att marknaden är en faktor som tas hänsyn till. Alla kvinnor påpekade att produkten är en
viktig faktor vid valet av en investering, vidare nämnde de att produkten måste uppfylla
ett behov som finns på marknaden. Alternativt att produkten eller tjänsten ska lösa ett
problem som finns. Två kvinnor, K1, K3, och två män, M1, M2, ansåg skalbarheten i
produkten som en viktig faktor, dessa investerare förutom, K3, var de som var inriktade
på tech bolag.

4.1.2 Användning av beräkningar, teorier och modeller
Carlsson berättar att de inte har några poängsättningen modeller eller liknande för att
“komma till en slutgiltig score”. Men däremot gör de ofta egna modeller utifrån olika
prognoser, de egna modellerna kanske har mer positiv eller negativ syn på vissa av
parametrarna. Sedan försöker de modellera det för att få effekt av olika utfall. Utfallen
kan beröra olika former finansiellt utfall, om hur marknaden utvecklas, storlek på
marknaden

M2 redogör att de granskar mjuka värden i en stor omfattning och hur möjligheterna ser
ut framåt rent ekonomiskt, hur ser marknaden ut och gör sedan en bedömning av
efterfrågan. De undersöker även hur marknaden kan penetreras samt vad kostnaden kan
bli. Han förklarar att det enda man vet med säkerhet är ett den ekonomiska planen, aldrig
blir som man hade tänk sig. Men det måste ändå finnas en potential och marginal för
misstag i den kalkylen. Vidare granskar de vad det kostar att rekvirera en kund.

27

Lundqvist menar på att han mer utgår ifrån erfarenheterna som är baserade på teorier. När det
gäller ekonomiska teorier och beräkningar anser Lundqvist att det får specialisterna analysera
värdena istället. Han menar även på att känslan spelar roll.

Sjöbloms investeringar har präglats med kassaflödesanalyser som han tagit med sig från
Alfred Berg fondkommission. Han har även utformat egna modeller eftersom att han
anser att det funkar bäst för honom. Sjöblom menar på att han vill väga in mjuka värden
som inte visas i Excel värden, eftersom att mjuka värden är av vikt för honom. Dessa
mjuka värden kan handla om hur han bedömer marknaden, tjänsten/produkten, HR och
hur ledningen funkar.

Heidman var tveksam men nämnde företagsvärdering som man adderar mjuka värden till.
Hon menade på att det är mycket sunt förnuft när man gör till en modell. Exempelvis vad
företaget omsätter, vad teamet är värt idag och vad skulle det kosta för en konkurrens att
bygga upp liknande plattform, vad finns det för kunskap i företaget.

K2 påpekade att det beror på vilken affärsmodell bolaget har men att det vanliga är till
exempel marknadsestimat, tillväxttakt, marginal, värderingsmultipel, investeringens
avkastning. Framförallt handlar det om antaganden kring intäkter och kostnader. Vidare
förklarade hon att SWOT, NABC (need, approach, benefit, competition), porter fem
krafter används. Vad gäller teamutvärdering använder de även vetenskapligt validerade
personlighetstester.

Olsson använder modeller som har konstruerats själv om hur man sätter pris,
omvärldsanalys utifrån riskkapitalisterna erfarenheter, där entreprenören i bolaget
värderas högst. Vidare undersöks hur mycket skulle det kosta om de skulle bli utpekade
ur bolaget, hur mycket de värderar bolaget, men menar att det är svårt att räkna när man
investerar i ett tidigt skede. Tilläggningsvis tittar de på om hur entreprenören har värderat
företaget och försöker förstå hur de räknat och vilka resonemang som entreprenören hade
vid sin värdering. För att sedan jämför sina uträkningar med entreprenörens och föra ett
resonemang om varför siffrorna ser annorlunda ut och hur deras tankesätt skiljer sig. Hon
belyser att det inte är en utfrågning utan att de vill veta hur entreprenör tänker eftersom
att det är viktigt.
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Centing gör en bedömning av bolaget utifrån de faktorer som finns vid ett
investeringsbeslut

och

menar på att

hon

följer

en investeringspolicy och

investeringsprocess. I små startups bolag finns det inte mycket att räkna på. Men det
förekommer beräkningar om P/E-tal, hur mycket priset ska vara, hur stor utspädning det
kommer att bli vid en nyemission.

4.1.3 Påverkas riskkapitalisterna av deras ålder, utbildning och
erfarenheter?
M2 anser inte att hans utbildning har en påverkan men att det däremot finns en påverkan med
anledning av att han har mycket erfarenhet av att gjort många investeringar, träffa många
människor, varit med i många case. Han menar på att det går att korsbefrukta casen. Det finns
en massa gemensamma nämnare som man kan besluta sina investeringsbeslut på. Men förklarar
att ju äldre man blir desto mer erfarenheter får man. Samtidigt blir man kanske av ålder mer
skeptiskt.
Lundqvist påstår att hans utbildning i nationalekonomi har en stor påverkan och återkom
till ett makroperspektiv i många av hans svar. Han menar på att man måste kunna känna
vad det är som pågår i samhället. Samtidigt förklarar vikten med erfarenheter. När man
inte har erfarenhet vågar man ta risker och när man har erfarenhet då vågar man inte göra
någonting. Han redogjorde även att utifrån hans erfarenheter ställer personer med mest
erfarenhet de rätta frågorna vid svåra situationer. Men de kan samtidigt avslå projekt
eftersom att de har varit med om att det inte funkar. Han menar på att man måste lära sig
av sina misstag och det gör man endast om man vågar göra misstag. Lundqvist menar på
att det måste finnas en balans när man ska ta ett beslut.

Sjöblom redogör för att fundamental analys har varit viktigt i hans tidigare yrken och är
något han tagit med sig. Han förklarar även att han tänker en extra gång mer med åldern
jämfört med vad han gjorde tidigare. Slutligen avslutar han med att han nu även väger in
människorna i sina beslut jämfört med tidigare.

Heidman förklarar att utbildning har påverkat henne eftersom att det skapade en bättre
förståelse för Heidman kring hur ett bolag fungerar. Hon förklarar även att hon är
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medveten om att hon baserar sina beslut på andra saker jämfört med en man i 55 års man.
Hon kan se andra saker som inte han kan se. Exempelvis tror hon att män tänker på värdet
på vad man kan tjäna pengar, medan hon tänker mer på vad man kan tjäna ekonomisk och
hållbarhet men även möjligheter i branscher som inte är vanliga att investera i.

K2 hävdar att hennes utbildningen troligtvis har påverkat henne eftersom att de till grund
för hennes erfarenheter, men att det är svårt att säga vad alternativet hade varit. Hon
redogör att de ofta arbetar med flera personer på ett investeringscase för att få med olika
perspektiv och förbättra analysen.

Olsson menar på att hennes ålder är anledningen till varför hon investerar i ett sådant
tidigt stadie. De vill inte bara bidra med pengar utan även bidra med erfarenhet och då
behöver man en lång erfarenhet själv för att kunna stötta ledarskapet, som entreprenören
kan sakna då fokus ligger på produkten. Hon anser att Asynjornas blandade erfarenheter
är värdefulla eftersom att riskkapitalister kan vara med och stötta entreprenörer att bygga
företag.

Centing förklarar att hon tar hänsyn till flera aspekter vid investeringarna ju äldre hon
blir. Med erfarenhet ser hon att vissa saker är mer väsentliga än andra. Exempelvis tittar
hon mer på ledningen ju äldre hon blir

4.1.4 Investeringsfilosofi
Carlsson vill förstå det som han investerar i, se att produkten verkligen löser ett problem
och känna att entreprenören är kapabel till att lösa problem och hantera projektet.

M2 förklarar att han har strategier de följer som redogör för vilka typer av bolag som ska
få investeringarna, vilka marknader, vilka skeden och med flera. Han specificerar dock
inte dessa.
Lundqvist menar på att makroperspektivet vid en investering är väldigt viktigt och har det
som sin investeringsfilosofi. Han nämner att han aldrig skulle våga investera i företag som
inte arbetar hållbart även om han är medveten om att det inte går att vara i absoluta spetsen
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på hållbarhet. Han tillägger att bolaget måste ha en strategi och ett koncept som accepteras
av omvärlden på lång sik. Lundqvist menar på att den som finner de avgörande bitarna
inom detta kommer göra väldigt stora vinster, både för samhället och företaget.

Sjöbloms filosofi är att han inte investerar i saker som han inte begriper på oavsett hur bra
möjligheten är. Han måste förstå vad projektet är och var det innebär innan han investerar.

Heidman tror att det är väldigt många män som sitter på besluten vid investeringarna och
många av de jobbar med dealflow, vilket är när man får in en massa förslag medan de
jobbar med dealfind, där de tittar på en sektor de tror på och hittar företag som de tror på.
Hon menar på att det känns som att det är en svår bransch att komma in i om man inte
känner nån som känner nån. Det är mest medelålders vita män som sitter på besluten och
då vill inte kvinnorna söka sig till en gubbklubb. Men hon tror att detta kommer att vända
när männen ser att kvinnorna presterar bra.

K2 har ingen investeringsfilosofi
Olsson betonarar att det är otroligt viktigt vilken typ av människor det är i företaget och
undersöker därmed om entreprenören är medveten och benägen att lämna ifrån sig en del
av ägandet från sitt företag. Hon menar även att om man har en bra grupp av entreprenörer,
med en inte lika bra produkt. Kan man hjälpa de att få en bättre produkt. Men om de har
en bra produkt med saknar kompetens kan man även bidra med det. Olsson redogör att
det är väldigt viktigt att de ska bidra med kunskap och jobba aktivt med bolaget som de
investerar i.
Centing gillar inte när bolag endast tänker på sig själva och tar allting i sin egen takt. Det
måste finnas en disciplin för att produkten ska komma ut på marknaden i tid och man ska
ha koll på ekonomin. Hon fortsätter men att belysa att hon skulle granska om bolaget har
en jämställd könsfördelning. Eftersom att Centing menar på att besluten som fattas i bolag
med jämn könsfördelning blir bättre än om det finns en merpart av ett kön. Hon avslutar
med att hon måste förstå produkten, vad den är till för och vilken nytta den kommer att
göra. Det är väldigt viktig även om man kan räkna fram fina siffror är det intresset för
produkten som gör att man vill investera.
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4.1.5 Påverkar känslorna investeringsbeslutet?
Carlsson förklarar att Spintop försöker ta faktabaserade beslut i första han men att tro och
magkänsla spelar in. Han påpekar att de är fyra investerare i deras team där
förhoppningsvis man kommer att ifrågasättas tillräckligt mycket om känslan har tagit
över, så man blir tillräckligt ifrågasatt för att beslutet inte bli känslobaserad. Men det är
viktigt att både investerare och entreprenör att gilla varandra för att man ska jobba ihop
tillsammans under många år. Överlag anser han att känslorna inte påverkar i större mån
men att det kan påverka undermedvetet. Han tar inte beslut baserat på känsla utan
faktabaserat i största mån, men en bra känsla för både affärsidé och teamet är en
förutsättning för en investering beslut.

M2 redogör för att känslor alltid finns och att det till viss del är magkänsla. Han menar på
att hur snabbt man “klickar” med entreprenören, vilka signaler de sänder ut och vilka
attityder de har påverkas av känslor. Eftersom att en investering innebär att
riskkapitalisten och entreprenören arbetar och kommer varandra nära under en lång
tid, gäller att hantera både framgångar och motgångar tillsammans. Därmed anser M2 att
känslorna är viktiga.

Lundqvist anser att känslorna påverkar väldigt mycket. Han menar på att man kan känna
för någonting och då kan man känna för mycket för det, vilket han anser är vanligt.
Magkänslan är något som är viktigt för honom och tycker att det är viktigt att man har kul
eftersom att jobbet är en stor del av ens liv.

Sjöblom menar på ju äldre han blir desto mer använder han magkänslan vid sina beslut
och förklarar att allt vi gör påverkas av känslor och att även han blir påverkad. Han
informerar att han har avstått från vissa investeringar eftersom att han inte haft förtroende
för bolaget och människorna i den.

Heidman nämner att man inte ska låta känslorna påverka ett investeringsbeslut och är
därmed, enligt henne ganska objektiva.

32

K2 påpekar att de använder strukturerade utvärderingsmetoder och jobbar sällan
ensamma på ett investeringscase men menar på att trots detta kan känslomässig
bedömning kvarstå.

Olsson menar att känslor alltid är med i alla beslut så länge man är en människa. Men att
man måste addera fakta, kunskap och räkna. Hon menar på att man inte kan investera i ett
företag bara för att det är trevliga människor. Hon fortsätter med att förklara att känslorna
adderar, för att man i grunden alltid räknar inför en investering men att känslorna adderar.

Centing har tidigare låtit magkänslan vara den avgörande rösten när hon investerat i
noterade bolag. Men när det gäller venture capital försöker hon enligt henne vara förnuftig
och göra beräkningar utan att låta magkänslan avgöra.

Alla manliga riskkapitalister svarade att de låter känslorna påverka deras
investeringsbeslut. Särskild påverkan finns det i den avgörande steget vid ett
investeringsbeslut. Det vill säga känslan för ett investeringsbeslut vad det som avgör om
riskkapitalister gör en investering eller inte. Däremot svarade alla de kvinnliga
riskkapitalisterna att de försöker ta så opartiska beslut som möjligt och låta beräkningar
och prognoser avgöra valet vid ett investeringsbeslut. Men en kvinna, K3, nämnde att hon
ansåg att människor inte är robotar och att riskkapitalister medvetet eller omedvetet
använder sina känslor. Samma riskkapitalist nämnde att känslorna för människorna i
företaget spelar stor roll när hon ska ta ett beslut.

4.1.6 Social relation
Carlsson förklarar att Spintop får in en del av sina case på grund av ett stort nätverk eller
att andra investerar skickar case till de och att han många gånger har tittat på case. Där
det funnits en tidigare kontakt någon i bolaget. Vilket kan enligt Carlsson påverka beslutet
positivt i bemärkelse att man vet vad det är för entreprenör och vad denna har för
bakgrund, vilket leder till att en trygghet skapas. Däremot menar Carlsson att det är en
begränsad påverkan på beslutet.
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M2 påpekar att det viktigaste är att man gör det i god anda och att alla förstår och vilka
grunder man fattar beslut på eller varför man har olika syn på olika saker och ting.
Lundqvist menar på att det är en stor fördel om man känner varandra vid en investering
eftersom att man inte behöver förklara saker för varandra i lika stor mån som när man inte
känner en person. Han påpekar även att det är viktigt att ha ett lika tänk innan man
investerar så att man inte har olika ambitioner som framträder när det är försent och
investeringen misslyckats på grund av det.

Sjöblom förklarar att desto bättre man känner entreprenören desto lättare är det att fatta
ett beslut, men det är helt personberoende. Han exemplifierar att det finns personer han
tycker om men inte skulle investera i.

Heidman menar på att det är entreprenörerna i slutändan man investerar eftersom att det
är de är de ska ge tillbaka pengarna. Men att BackingMinds investerar inte i personer de
känner. Men hon tror att det är lätt hänt om man är ett riskkapitalbolag i Stockholm. Vilket
är anledningen till varför BackingMinds investerar i entreprenörer som befinner sig
utanför Stockholm.

K2 redogör att startupvärlden är liten och det är vanligt med gemensamma kontakter.
Däremot engagerar hon inte sig i bolag där hon privat känner grundarna eftersom det
skulle innebära jäv. Hon lyfter fram att det är skillnad på att känna varandra professionellt
och privat. Det beror helt enkelt på vilket sätt hon känner personen.

Olsson förklarar att hon inte har investerat i personer att hon känner men att hon kan göra
det, om de har en bra affärsidé och uppfyller kraven för investeringarna. Hon förklarar
det är viktigt vad har de ambition med företaget, tänker mycket om exit och om företag
gå i arv till barnen. Om det sistnämnda är aktuellt är hon inte intresserad av en
investering.

Centing menar att intresset för entreprenören kan skapa ett intresse för att investera men
det är inget som är givet. Hon förklarar att bara för att det är en bra person investerar hon
inte om det inte är en bra produkt. Hon fortsätter med att personen måste vara pålitlig och
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kunna driva projektet i mål genom att ha goda ledaregenskaper. Om entreprenören är inte
extrovert, måste denna komplettera det i teamet så det finns personer som kan
marknadsföra produkten.

Vid frågan om riskkapitalisten skulle investera i entreprenörer som de sedan tidigare
känner. Var männen mer benägna till att göra det. En manlig riskkapitalist (M3)
förklarade att han känner sig mer trygg i att investera i personer som han kände sedan
tidigare, eftersom att “man vet var man har varandra och man slipper förklara allt för
varandra”. De kvinnliga riskkapitalisterna var antingen emot det eller så valde de att
investera i personer de inte kände sedan tidigare. Männen menade på att det var en fördel
att känna entreprenörerna eftersom att man vet hur dessa presterar och vad de gör för.
Medan kvinnorna investerar i personer som de inte känner sedan tidigare. En av kvinnorna
(K2) nämnde att hon inte skulle investera i någon hon känner på grund av jäv. Vidare
nämnde samtliga riskkapitalister att den sociala relationen med entreprenören spelar stor
roll. Dessa påpekade att det är av yttersta vikt att den sociala relationen fungerar och att
man har en bra relation med varandra. Vid motsatsen skulle samtliga riskkapitalister avstå
en investering.

4.2 Riskkapitalisternas engagemang i företagen
Carlsson kräver en styrelsepost i de bolag som de investerar i och har sedan kontinuerlig
dialog med bolaget. De hjälper även bolagen i olika sammanhang exempelvis gällande
exit eller kapital ansättning.

M2 engagerar sig med den kunskapen han har och menar på att det är en fördel att han
varit en entreprenör själv. Vilket betyder att han har varit med om mycket och vet därav
vad som händer och hur man ska agera i olika situationer. Han menar på att de inte är
investerare som bara investerar pengar utan de satsar även kunskap och resurser.

Lundqvist vill sitta i styrelsen för att kunna kontrollera företaget och har en rådgivande
roll i de företag han investerar i. Tidigare kunde han vara med i den operativa ledningen.

35

Sjöblom redogör att engagemang företaget han investerar är ett krav han har. Det kan
antingen vara i rådgivande roller, I vissa företag har han inte gått in med pengar utan med
arbetstid, där han arbetat halvtid under ett år och fått ägarandelar istället. Han förklarar
att han har en förkärlek för bolag som går dåligt, helst ska de ligga med ena benet i konkurs
graven. Där kan man få ägarandelar billigt och målet är att rädda bolaget och sälja det
vidare. Han förklarar att han inte är förtjust i att investera pengar och sitta på läktaren om
det inte gäller noterade bolag, utan i onoterade bolag vill han vara med aktivt och se till
att bolaget sköter sig och kunna styra företaget.

Heidman vill alltid ha en styrelsepost och jobba nära aktivt med bolaget operativt och
hjälpa bolaget med stora nätverk som BackingMinds kontaktnätverk har.

K2 är aktiv ägare och engagerar sig framförallt genom styrelsen. Hon jobbar även med
deras aktiva investerarnätverk när befintliga portföljbolag behöver nytt kapital. På grund
av deras erfarenhet av investeringar i startups har de även standardavtal och liknande som
bygger en bra grund i bolaget.

Olsson framhåller hon vill ha en styrelsepost för att kunna vara med och engagera sig med
erfarenhet.

Centing är ansvarig för att följa bolaget och rapportera kring deras utveckling.

När riskkapitalisterna tillfrågades om de engagerar sig i bolagen de investerar i utöver
med kapital. Svarade tre män, M1, M3, M4, respektive tre kvinnor, K1, K2, K3, att de
vill ha en styrelsepost i det bolaget. Anledningen till detta var främst eftersom att
riskkapitalisterna vill ha en kontroll över de beslut bolagen tar men även kunna vara
närmare bolagen och ha en bättre översyn. Vidare belyser alla riskkapitalister förutom en
kvinna, K4, att de vill bidra med personlig kunskap till entreprenörerna/bolagen. Därav
nämnde tre män att de vill hjälpa till med resurser, M1, M2, M4 och två kvinnor, K1, K2,
nämnde att de vill hjälpa till genom deras kontaktnätverk.
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4.3 Risk
4.3.1 Storleken på kapitalet
Carlsson förklarar att beloppet ofta inte har en lika stor inverkan som man skulle kunna
tänka sig. Han förklarar att bara för att det är mindre belopp så accepteras inte caset, man
lägger heller inte mindre arbete på det eller tar obefogat högre risk.

M2 redogör för att ett visst case kan kräva en större kapitalinsats för att lyckas, men att
det inte betyder att man är mer försiktig på grund av det. Han investerar gärna med andra
investerare, just för att hantera risken och för att hantera resursbehov och olika
kompetenser som olika investerare kan bidra med.

Sjöblom menar på att man måste resonera med entreprenören och fråga varför de söker
det tillfrågade beloppet. Samt om det inte räcker med hälften av beloppet eller vad som
skulle ske om de fick dubbel så mycket kapital. Sjöblom noterar även att han är även mer
positiv till en investering om fler personer investerar än om han gör det själv.

Heidman förklarar att beloppet sätts i relation till vad de ska göra med pengarna, hur länge
ska kapitalet ska räcka och hur det ska användas.

K2 investerar generellt 1–3 miljoner kronor vid en första investering och menar på att
detta gör fönstret för deras investeringar är ganska smalt. Hon tillägger att beloppet som
investeras är beroende av bolagets kapitalbehov och bolagets värdering.

Olsson förklarar att man inte ska låta sig luras och ta ett förhastat beslut när
entreprenörerna säger att det är brådskande att investera. Man ska ha is i magen och det
går alltid att föra ett resonemang med entreprenören.

Centing menar desto större investeringskapital, desto mer pengar riskerar man att förlora,
vilket betyder att man måste vara försiktig vid en investering. Men hon påpekar samtidigt
att man även måste vara försiktig vid små investeringar.

4.3.2 Vilka risker finns det vid ett investeringsbeslut?
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Carlsson anser att det finns väldigt många risker, som många gånger beror på antagande
som kan vara felaktiga. Vidare nämner han att hänsyn ska tas till konkurrenssituationen,
eftersom att många bolag har startat bra företag för att sedan bli utkonkurrerade av en
internationell konkurrent med bättre förutsättningar som har lyckats snabbare. Därtill är
även tidsaspekten en risk eftersom att något kan ta längre tid än vad som var tänkt från
början, vilket innebär att risken finns att kapitalet tar slut. Carlsson belyser att eftersom
att det finns ett flertal risker lägger Spintop ner väldigt mycket tid innan de tar ett
investeringsbeslut och syftet är många gånger att försöka lista de olika riskerna och bli
medveten om dessa.

M2 förklarar att riskerna alltid är att det blir som att man inte hade tänkt sig. Den kan vara
entreprenör inte är den personen som man hade trott sig vara, man kan hamna i situationer
som är svåra att hantera, marknaden kan regleras som gör att det kan komma saker som
man inte hade tänk från början. Det även vara konjunkturberoende, vissa typer av
produkter kräver att man ska ligga rätt i konjunkturen för att det ska finnas en efterfrågan
på den är tjänsten eller produkten. Deras investeringshorisont är mellan fem till tio år.
Vilket gör de medvetna om att man måste vara långsiktig. Men även vara beredd att göra
följdinvesteringar i de investeringar som man redan har gjort. Ibland räcker det inte med
bara ett kapitaltillskott, utan det kanske kräver två eller tre investeringar under resans
gång.

Lundqvist anser att den största risken är att man inte har gjort jobbet före genom att
analysera alla risker och tagit alla faktorer i beaktning. Han menar att det vanligaste felet
är att man inte lägger ner tillräckligt med tid och vikt på att göra jobbet före. Följaktligen
nämner han att balans måste finnas eftersom att risken är högre desto tidigare stadie ett
start-up bolag är. Men att man måste våga chansa eftersom att risken finns att man inte
gör någonting och då kommer man ingen vart.

Sjöblom menar att det är en risk att bolag i ett tidigt skede som bygger upp verksamheten,
som vanligtvis går med förlust vid det stadiet, får en konkurrent som hittar ett snabbspår
och hinner före. Han nämner även att det är en risk att kapitalet tar slut och att man inte
hittar nya investerare. Om inte ledningen i bolaget är seriösa är även detta en risk enligt
Sjöblom.
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Heidman avstår vid en investering när det endast finns en idé och ingen färdig produkt
eftersom att det är en risk. Hon förklarar även att det är en risk att en konkurrent kopierar
plattformen, av den anledningen undersöks hur enkelt respektive svårt det är att kopiera
plattformen. Vidare är det en risk om det inte finns kunder som är villiga att betala för
produkten eller tjänsten.

K2 menar på att investeringar i många tidiga skeden vilket innebär många osäkerheter
och risker. Förekommande risker är slitningar i grundarteamet, kapitalbrist i bolaget,
omogen marknad eller avsaknad av marknad. Hon nämner följaktligen även att svårighet
att bygga säljorganisation, bristande ledarskap, undermåligt styrelsearbete är risker som
finns vid en investering.

Olsson anser att det är svårt att se potentialen i ett bolag när man investerar vid att väldigt
tidigt skede. Men att det även kostar mindre till skillnad från att investera vid ett senare
skede. Hon tillägger även att man har större möjlighet att vara med och påverka om man
investerar vid ett tidigt skede, eftersom ett entreprenören är i ett större behov av hjälp och
kapital än om företaget befinner sig i ett senare stadie. Andra risker hon ser är vad är
risken att den viktigaste utvecklaren slutar och vad det skulle kosta och hända. Olsson
framför även att människorna i företaget är den stor risk.

Centing lyfter fram att det är en risk om ledningen inte fungerar eftersom att de inte tar
ansvar. Hon har förståelse för att entreprenören vill ta saker i sin takt för att det är ett eget
bolag, men tycker samtidigt att om man begär pengar från andra har man ett krav på sig
att leverera. Med anledning av detta anser hon att det ska finnas en effektivitet och
målinriktad i bolaget, för att det ska värt att investera i. Det motsatta anser hon blir enbart
blir support och ingen investering som ger avkastning.

4.3.3 Riskbenägenhet
Carlsson investerar med en relativt hög risk, för att sedan balanserar riskerna i någon
form. Exempelvis genom att många gånger göra en första investering och sedan fortsätta
investera i bolaget om det går bra.
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M2 förklarar att han alltid försöker hantera riskerna på ett försiktigt sätt. Därför väljer de
att investera vid ett senare skeden, eftersom att det är högre risk desto tidigare man
investerar. De betalar hellre ett större belopp och säkrar sina pengar än tvärtom.

Lundqvist anser att han ligger på en medelrisk vid sina investeringar.

Sjöblom anser att han har en har en väldigt hög risktagande och att han ligger över snittet
i Sverige eftersom att han tycker om att ta risker. Däremot menar han med åldern och
erfarenhet tar han mindre risker till skillnad från tidigare.

Heidman anser att hon tar en hög risk.

K2 tar en mycket hög risk för att också ha en stor uppsida och därmed avkastning på
investeringar. På grund av deras statliga ägande har de ett uppdrag att investera i tidiga
skeden eftersom det saknas privat kapital och tidiga skeden innebär generellt också högre
risk.

Olsson har en 30, 30, 30 princip. låg, medel, hög risk. Där hon fördelar alla investeringar
lika.

Centing lyfter fram att när man investerar i venture capital riskerar man att förlora sina
pengar vilket gör att man lägger sig på medel- till hög risk. Men att hon valt att ha en
medelrisk på sina investeringar.

Hälften av respondenterna ansåg människorna i företaget som ska investeras i nämndes
som en av de största riskerna vid ett investeringsbeslut av två manliga, M2, M4 och två
kvinnliga, K3, K4, respondenter. Riskkapitalisterna nämnde att människorna/ledningens
arbetssätt och syn är avgörande för företagets överlevnad och därmed en stor risk. Tre av
de kvinnliga riskkapitalister, K1, K2, K3 och en manlig, M4, riskkapitalist såg investering
vid ett tidigt skede i ett företag som en risk. Av dessa var det hälften av de, K2, K3, som
valde att investera i företag som var i ett tidigt skede och andra hälften valde att investera
i ett senare skede. Vidare nämnde riskkapitalisterna, M1, M4, K2, att risken för att
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kapitalet ska ta slut och därmed tvingats avsluta projektet är en risk. Anledningen till detta
nämnde de att riskkapitalisten kan ha investerat i företag i tidigt skede där man inte vet
hur företagets utveckling kommer att ske eller för att felbedömningar gjorts om hur
mycket kapital som behövdes.
Två av de manliga riskkapitalisterna, M1, M4, ansåg att de tog höga risker vid en
investering, en manlig, M3, ansåg att han låg på mitten och resterande, M2, ville lägga
sig på en låg risk. Medan alla de kvinnliga riskkapitalisterna ansåg att de tar höga risker
vid ett investeringsbeslut.

4.4 Uppfattningar på entreprenörens kön
4.4.1 Könets betydelse och påverkan
Carlsson menar på att när det kommer till själva investeringsbeslutet är entreprenörens
affärsidén och hur mycket de tror att bolaget kommer att lyckas som är avgörande. Men
att investeringsbolaget vill aktivt titta på bolag som drivs av kvinnliga entreprenörer
eftersom att de är underrepresenterade inom finansiering av riskkapital.

M2 tror att techbranshen är överrepresenterad av män. Men han ser en tendens kvinnliga
entreprenörer ökar. Han anser att en diskussion föreligger om kvinnor och män kan
samma förutsättningar trots att den finns en ambition till det. M2 menar på att
entreprenörens kön inte är av betydelse vad. Utan det avgörande är vilken utstrålning,
affärsidé och driv entreprenören har. Han tillägger att han kräver väldigt mycket av de
entreprenörer hans bolag investerar i och gäller att entreprenören kan möta de kraven.
Exempelvis kräver de att entreprenören ska vara fokuserad på den verksamheten man
utvecklar, till hundra procent genom att proaktiv och aktivt arbeta hela tiden med bolaget.
De accepterar inte att man säger att man inte har tid, men har förståelse om saker kommer
emellan så länge man löser problemet. Han avslutar med att det inte är helt smärtfritt att i
småföretag vara en entreprenör samtidigt som man föder barn i samma situation. Det kan
till en viss del vara hämmande i en process. Men allting går att hantera, bara man har ett
tänk och en strategi och tänker sig hur man ska hantera den situationen.
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Sjöblom menar på att han går efter kompetens hos entreprenören, könet är inte av
betydelse för honom. Han förklarar att han aldrig tänkt i de banorna och att det har varit
personen och affären som har varit betydande för honom.

Heidman förklarar att BackingMinds letar efter bra entreprenörer och ser gärna att de är
kvinnor men att de även investerar i män. Hon menar att de i första hand går efter
affärsidén, hur långt entreprenören kommit, hur skalbar affärsidén är.

K2 menar på att könet varken har en påverkan eller är av betydelse vid ett
investeringsbeslut.

Olsson menar på att könet endast är viktigt om det är av betydelse för produkten eller
affären, men att det handlar mer om hur gruppen är sammansatt. Asynjorna är inte mer
för att investera i ett bolag som endast har ett kön, eftersom att de tror att det är bra
företagsledningar och grundare som har olika erfarenhet, bakgrund och kön. De väljer
inte heller bort företag som enbart har ett kön representerat. Olsson förklarar att hon inte
varit med om en sån fråga. Det som är av betydelse enligt henne är att det är människor
med en bra ide som brinner för det de gör, att det finns det en marknad, vad de kan bidra
med och om är det en bra produkt. Hon menar på att om allt det stämmer har könet ingen
betydelse.

Centing menar på att könet inte haft någon betydelse vid hennes tidigare investeringar,
däremot funderar hon på att omvärdera det eftersom att hon blivit medveten om
övervägande del investeringar går till manliga entreprenörer. Men för att ta ställning till
det måste hon undersöka anledningen till varför det är så eftersom att hon träffar många
kvinnliga entreprenörer med bra idéer. Centing menar inte att könet ska vara en avgörande
faktor men en tungt vägande faktor och ser gärna att det finns en jämn könsfördelning
eftersom hon tror att beslutet i bolagen blir bättre då.

Alla förutom en manlig riskkapitalist, M2, ansåg att könet på entreprenören var
obetydligt. Dessa riskkapitalister argumenterade att kompetensen hos entreprenörerna har
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en större betydelse, deras affärsidé, sammansättningen av team och motivation. Endast en
manlig riskkapitalist, M2, antydde på att det är en nackdel att vara en kvinnlig entreprenör.
Eftersom att denna investerare kräver väldigt mycket tid och energi av de entreprenörerna
de satsar på och menar på att det kan vara hämmande att föda barn i processen då kvinnor
inte är fullt fokuserade på sitt arbete och inte kan jobba hela tiden. Samma investerare
nämnde att det är överkomligt om dessa kvinnor har en strategi på hur de ska hantera
situationen.

4.4.2 Skillnad på prestation och motivation olika könen?
Carlsson tycker inte att prestanda och motivationen skiljer sig mellan könen men kvinnor
kan upplevas ha högre motivation. Den största skillnaden han ser mellan könen är att han
känner en större trygghet med kvinnliga entreprenörer eftersom att de är mer ödmjuka
inför vissa utmaningar, vilket han anser som en positiv egenskap.
M2 anser att motivationen och drivet hos könen är lika mycket. Däremot tycker han att
män är mer självsäkra och mindre ödmjuka utåt sett som personer, vilket han påpekar att
det inte är en nackdel. Vidare nämner han att kvinnor inte över säljer i samma mån som
män som över säljer sina case.
Sjöblom menar på att män oftare än kvinnor överskattar sin förmåga och kvinnor oftare
än män underskattar sin förmåga, men att finns det undantag. Han upplever att kvinnor
har en bättre uthållighet än män och att kvinnor arbetar på bättre. Sjöblom ser gärna att
kvinnor på ledande positioner ska ha ett, två eller tre barn. “Eftersom att förutom att de
har barn har de och barn har de ofta en halv lat man. Helst ska de vara hockeymorsor.”
Han belyser att självklart är affären viktigast men om allt annat är lika skulle han hellre
valt en sådan kvinna.

Heidman förklarar att det beror på personen, men hon anser att kvinnor är mer
konservativa i sina utsagor till skillnad från männen. “En man säger: Det är självklar att
jag kan nå målet, medan en kvinna säger jag kanske når målet”. Heidman påpekar att
personens bakgrund spelar en avgörande roll. Hon exemplifierar att det är en skillnad på
om entreprenören är en man som kommer Stureplan men rika föräldrar eller om
entreprenören är en kvinna som bor på landet och kommer på en jättebra ide. Hon
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bedömer att det är många kvinnor som inte förstår sin potential och inte inser att
människor vill investera i de.

K2 redogör att det är mer skillnad på individen än skillnad mellan könet och att det därmed
inte går att generalisera på det sättet. De vill gärna se en blandning av kompetenser,
personligheter och egenskaper i deras investeringar.

Olsson menar på att skillnaden inte hittas i könen utan vilken marknad det är. Hon
exemplifierar att det oftast är fler män inom IT-marknaden. Hon redogör att den största
skillnaden finns i riskkapitalisterna där det är fler män än kvinnor inte hos
entreprenörerna. Hon tror att detta beror på kulturella skäl, spånar möjligtvis att det kan
bero på att tidigare har män tagit hand om hushållens ekonomi och att det är på väg till en
förändring.

Centing menar av tidigare erfarenheter att männen mer intresserade av avdrag och vinster
som de kunde göra på företaget. Medan kvinnorna var mer intresserade av sin produkt
och drevs mer med allvar i sina produkter och är mer känslomässigt engagerade i sina
produkter.
Alla de manliga riskkapitalisterna förutom en manlig riskkapitalist, M2, var positivt
inställda till kvinnliga entreprenörer och framförde positiva egenskaper som kvinnor har
jämfört med män. Bland dessa egenskaper framfördes hur kvinnor är mer noggranna och
engagerade i projekt de satsar på, att de tänker långsiktigt och därmed inte är ute efter
“snabba cash” till skillnad från många män. Vidare framfördes det att kvinnor gör bättre
analyser och ser helheten på ett annat sätt. I motsats till de manliga riskkapitalisterna såg
inte de kvinnliga riskkapitalisterna någon skillnad på könet hos entreprenören, de menade
på att det är personen bakom projektet som är avgörande och inte könet.

4.5 Könsfördelning i investeringsportfölj
Carlsson - Cirka 12% kvinnliga entreprenörer och resterande 88 % är manliga
entreprenörer.
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M2 - Investerat endast i män
Lundqvist - Investerat endast i män
Sjöblom - Jämn könsfördelning
Heidman - I hälften av bolagen är det kvinnliga ägare och andra hälften är manliga ägare,
vilket resulterar i en jämn könsfördelning.
K2 - Ett bolag med endast manliga teammedlemmar och 3 bolag med en jämn
könsfördelning.
Olsson - Jämn könsfördelning i alla investeringar
Centing, - I två bolag är det en jämn fördelning och i tredje bolaget var de övervägande
kvinnor

Av de fyra manliga riskkapitalisterna har tre av dessa, M1, M2, M3, en majoritet av
investeringar på manliga entreprenörerna. Resterande tillfrågade riskkapitalister, fyra
kvinnliga och en manlig, M4, hade en jämn könsfördelning på sina investeringar. De
kvinnliga riskkapitalisterna nämnde att det är en fördel om det finns en jämn fördelning
hos entreprenörerna och inte en majoritet av ett enskilt kön.
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5. Analys och Diskussion
Detta kapitel jämför de manliga och kvinnliga respondenters svar och ställer det mot
tidigare forskning. Vidare följer en diskussion efter varje analys.

5.1 Faktorer som påverkar riskkapitalisternas investeringsbeslut
Utifrån denna studie framkom det att båda de manliga och kvinnliga respondenterna anser att
människan som står bakom bolaget som behöver extern finansiering är den viktigaste faktorn
vid ett investeringsbeslut. Detta var ett svar som var återkommande för samtliga riskkapitalister
förutom K2 och M3. Riskkapitalisterna som ansåg människan som den viktigaste faktorn
menade på att entreprenörens driv, engagemang, inställning och attityd är väsentliga vid ett
investeringsbeslut likaså är den personkemi som finns mellan entreprenören och
riskkapitalisten. Respondenterna i denna studie förklarade att de avstår vid investeringar om de
ser en avsaknad i dessa faktorer eller om förtroendet och tilliten för entreprenören saknas.
Liknande faktorer har inte belysts i lika stor omfattning vid tidigare forskning, som däremot
likt, K2, menar på att faktorer som produkten eller tjänsten, kundbehov och
marknadsbedömningar är mer centrala vid ett investeringsbeslut. Landström (1997) nämnde
att personkemi var viktigt. En anledning till detta enligt författarna till denna studie är att
konkurrensen om slutkunden som ska köpa produkten eller tjänsten ökar. Därmed är det av
ytterst vikt att produkten håller en hög kvalité för att den ska bli såld. För att kunna sälja
produkten måste, utöver att själva produkten ska vara tilltalande för slutkunden, slutkunden
även erkänna giltigheten av och acceptera företaget som är grundat på entreprenörernas
värderingar och handlingar. Detta betyder enligt forskaren i denna studie att den entreprenörens
värderingar och handlingar är det som är avgörande för ett framgångsrikt företag och kan
därmed förklara varför respondenterna anser att entreprenörerna är den viktigaste faktorn vid
ett investeringsbeslut.

Tidigare forskning visar på riskkapitalisters beslutskriterier inför en investering är bland annat
att produkten eller tjänsten ska vara konkurrenskraftig (Helle P 2004, s. 66) och det ska finnas
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en tydlig marknad- och försäljningsstrategi (Söderhjelm och Larsson 1998, s.31–32). De
kvinnliga respondenterna och endast en man, M1, bekräftar det förstnämnda, om att produkten
ska vara konkurrenskraftig i den bemärkelse att de tittar på vilket behov som produkten eller
tjänsten löser. Vidare ser gärna de kvinnliga respondenterna att det ska finnas en miljö- och
hållbarhetstänk i bolaget de väljer att investera i. Detta var något som endast en manlig
respondent, M3, höll med om. Dessa respondenter förtydligade att de har en förståelse för att
bolaget inte kan ha ett helt och hållet miljö- och hållbarhet fokus eftersom att det inte skulle
vara lönsamt ekonomiskt och därmed skulle inte investerarna på en avkastning på sitt
kapital. Resultatet visar entydigt att investerarnas syn på förhållandet mellan miljö och
avkastning kan bidra till en ökad förståelse av ohållbart miljötänk hos företag genom att
avkastningen som både entreprenören och riskkapitalisten mottar har en avgörande roll vid
verksamheten. Detta är därmed enligt forskaren i denna studie anledningen och grundorsaken
till varför det finns en hämmande kraft i att miljö- och hållbarhetsarbete inte tar fart på riktig
och att det inte är lika aktuellt i lika stor omfattning som det skulle behöva vara med det rådande
miljö- och hållbarhets tillstånd som världens befinner sig i. Även detta återkommer till
människan. Det är riskkapitalisternas och entreprenörens värderingar som avgör om de finner
behag i att erhålla en högre avkastning på bekostnad av miljön eller om de finner tillfredställelse
med en lägre avkastning på sitt kapital samtidigt som de bidrar till en mer hållbar värld som
agerar etiskt. Resultatet från denna studie visar kvinnliga riskkapitalister har ett mer fokuserat
blickfång i gällande miljö och hållbarhetsfokus och kan därmed påvisa att det finns en skillnad
mellan könen där de manliga respondenterna i denna studie har ett blickfång på avkastning på
kapitalet. Detta kan, med stöd av att det finns en majoritet av manliga riskkapitalister
(Malmström, 2017) även vara en förklaring till varför miljöfokus inte är aktuellt. Just för att de
manliga investerarna prioriterar avkastning framför miljön.

Vidare förklarade två manliga, M1, M2, och två kvinnliga, M1, M4, respondenter att
skalbarheten är en faktor som påverkar deras investeringsbeslut. Däremot framkom det inga
underlag om skalbarhet i tidigare forskning. Detta kan bero på att det endast var riskkapitalister
som investerar i techbolag som nämnde skalbarheten som en viktig faktor. Vilket är en
fördelaktig egenskap för expansion för bolaget som investeras in och resulterar därmed i en
högre avkastning för investeraren när bolaget växer och träffar nya länder utan att öka
resurserna i bolaget. Skalbarheten inom techbolag erbjuder även en möjlighet för företag att
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expandera verksamheten utan en ökad miljöpåverkan avseende att expansionen sker
elektroniskt.

Strategier nämndes inte av riskkapitalisterna, däremot nämnde alla kvinnliga riskkapitalister att
produkten och marknaden är en viktig faktor. Däremot påpekade inte riskkapitalisterna att detta
var de mest avgörande faktorerna. Utan samtliga respondenter i denna studie påpekade vid ett
flertal gånger att entreprenören är den viktigaste faktor vid ett investeringsbeslut. Detta återkom
i nästan varje svar som tillfrågades under intervjuerna. Respondenterna menade på att de måste
kunna lita på entreprenörerna, se ett driv och engagemang och att det ska finnas en god
personkemi mellan entreprenörerna och riskkapitalisterna. Det sistnämnda bekräftas även av
tidigare forskning som belyser att personkemin och entreprenörerna är en faktor för
riskkapitalister, men inte den avgörande faktorn.

Endast en manlig riskkapitalist, M4, poängterade att avkastning är en faktor vid
investeringsbeslut. Detta nämnde inte de andra respondenter men de andra manliga
respondenterna förutom, M1, antydde att avkastningen är en viktig vid andra tillfällen. I motsats
menar Landström (1997) och Nyman (2012) på att avkastning på det investerade kapitalet är
anledningen till varför riskkapitalister investerar i bolag. I motsats till tidigare forskning menar
respondenterna i denna studie att det ligger en större drivkraft i att kunna hjälpa entreprenörer
att starta bolag och därefter kunna bidra med kunskap och resurser till entreprenörerna. “Det
ligger andra intressen än pengar. Förändring och påverkan”- K4

Enligt tidigare forskning som nämndes ovanför av bland annat Landström (1997); Mason och
Stark (2004); Adveitchikova (2008) påverkas riskkapitalister av deras bakgrund, erfarenheter
men även beroende på i vilket geografiskt område de befinner sig i. Likartat förklarade
riskkapitalisterna som var äldre, vilket var samtliga förutom två kvinnliga respondenter, K1,
K2, att deras ålder har en påverkan på deras investeringsbeslut. Eftersom att med åldern har de
fått mer erfarenheter av olika branscher, verksamheter och tidigare arbetserfarenheter. Dessa
respondenter menade på att ett resultat av stigande ålder och erfarenheter är att tar de sina
investeringsbeslut baserat på den kunskap de har erhållit och därmed avviker de från allmänna
akademiska kända teorier och modeller vid sina investeringsbeslut. Dessa respondenter litar
mer på sina erfarenheter. M3 menar på att trots erfarenheten är viktig är det essentiell att
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påminna sig om att man inte ska låta erfarenheterna bestämma allt. “Man ska inte säga nej det
här har jag provat det går inte/det går” utan att man måste våga prova på nytt och att varje
projekt för vad den är. På liknande sätt framförde K1 även resonemanget att hon inte tar beslut
på ett likadant sätt som en äldre man, utan att hennes ålder och erfarenheter medför att hon har
ett skiljande tänk och därmed investerar på andra villkor. Enligt författarna i denna studie finns
det en rådande fara med att äldre investerare utgår ifrån deras ålder och erfarenhet vid sina
investeringar i den mån att de kan missa investeringsmöjligheter på grund av deras tänk.
Synnerligen när det sker en förändring i teknikens, globaliseringens och handelns värld, där
äldre personer inte har en lika stor erfarenhet och därmed kan avstå investeringar som annars
kan vara framgångsrika. Rakt motsatt kan det även vara en fördel om äldre riskkapitalister är
öppna för alternativa investeringsmöjligheter eftersom att de kan samverka deras erfarenheter
med nya affärsmöjligheter.
När respondenterna tillfrågades om de låter deras känslor påverka deras investeringsbeslut
svarade samtliga riskkapitalister att de är medvetna om att människor är känslostyrda och att
alla beslut till viss mån påverkas av känslor. Däremot svarade majoriteten av de kvinnliga
respondenter, M1, M2, M4, att de försöker ta faktabaserade beslut utan att låta deras känslor
avgöra besluten. I motsats till samtliga män och endast en kvinna som sade att de låter känslorna
avgöra ett investeringsbeslut trots att även de är måna om faktabaserade beslut. De sistnämnda
menade på att känslan för om något är bra eller dåligt är viktig och att känslan i många fall är
den avgörande faktorn till deras investeringsbeslut. En anledning till varför kvinnliga
investerare avstår från känslobaserade beslut kan enligt forskarna till denna studie, grundar sig
i att de kvinnliga respondenterna i denna studie inte har en lika lång erfarenhet som männen
inom riskkapital likt populationen för riskkapital. Detta kan medföra att de kvinnliga
investerarna vill investera på ett korrekt sätt genom att följa investeringsprocessen som
undervisas i litteratur och på investerings utbildningar. Där faktabaserade beslut redogörs
genom att tillämpa beräkningar och modeller. I jämförelse kan det antas att manliga
investerarna har längre erfarenhet och därmed blivit bekväma i sina investeringar och litar mer
på sina egna omdömen och låter känslorna påverka deras beslut. Detta kan vara en anledning
till varför manliga riskkapitalister investerar i manliga entreprenörer (Malmström, 2017)
eftersom att manliga investerarna känner en förbindelse med de manliga entreprenörerna.

Söderblom A, Samuelsson M & Mårtensson P, 2016 förklarar i sin forskning att
riskkapitalisterna har ett heterogen investeringsbeteende. Utifrån denna studie kan forskarna
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konstatera att riskkapitalisterna ser på riskerna väldigt lik varandra, tar olika nivåer på risker,
har liknande krav på entreprenörer. Däremot var faktorerna som påverkar deras
investeringsbeslut väldigt annorlunda och olika från individ till individ.

5.2 Riskkapitalisternas roll i bolag de investerar i
Utifrån de åtta semi-strukturerade intervjuer som gjordes i denna studie poängterade samtliga
respondenter att de hade olika värden som kunde tillföras i bolagen de investerar i. Bland annat
kompetensutvecklingen, följa affärsutvecklingen, bidra med nätverk anknytning och bidra med
de erfarenheterna de besitter. Vilket är en beskrivning som är väldigt likgiltig med äldre studier
som gjordes i början på 2000-talet av forskare som Landström 2003 och Dahlstrand 2004. Av
dessa åtta respondenter kräver sex av dessa en styrelsepost i företaget de investerar i för att
säkerställa de som nämns ovan.

5.3 Risker
Risk Management är en viktig forskning presenterad av författaren Hamilton (2000) som
redogör hur investerare och företag kan förhålla sig och bedöma riskerna. Utifrån data som
samlades in till denna studie visades det att ingen av respondenterna använder sig av Risk
Management eller någon annan specifik modell.
Tidigare forskning förklarar att det är riskfyllt om entreprenörer och teamet inte levererar det
riskkapitalisten förväntat sig, vilket leder till att riskkapitalisten tappar förtroende. Tillika om
entreprenörer inte påvisar ansvarstagande och vilja att utveckla verksamheten framåt. Slutligen
finns det risker med konkurrenter som överraskar med produkter/tjänster men även en
förändring i efterfrågan och populariteten på marknaden. Detta bekräftas i denna studie som
visar att båda könen har ett liknande tänk gällande risker vid ett investeringsbeslut.
Tilläggningsvis påpekade både könen återigen att entreprenören är en stor riskfaktor vid en
investering. Däremot påvisades en skillnad där de kvinnliga respondenterna i en större
omfattning såg människorna som en risk samtidigt som de manliga respondenterna såg en risk
i att investeringen inte blir som de tänkt sig. På grundval av detta resultat påstår forskarna till
denna studie att anledningen till detta kan förklaras genom att de kvinnliga respondenterna,
som tidigare nämnt utgår från faktabaserade beslut vilket resulterar i att de kan kontrollera och
i en större omfattning vara medvetna på resultatet. Däremot kan de inte kontrollera
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entreprenörer och ser därmed denna som en riskfaktor. I kontrast till de kvinnliga
respondenterna tar de manliga respondenterna känslobaserade beslut och ser en riskfaktor i att
utfallet av investeringen inte blir som tänkt.

Vidare påvisar empirin i denna studie att en manlig och tre kvinnliga respondenter anser
investering vid ett alldeles för tidigt skede som en risk. Samtidigt svarade samma kvinnor att
de ansåg att de hade en hög riskbenägenhet. Där kan tilläggas att tre av kvinnliga
respondenterna investerar i entreprenörer och företag som är i ett tidigt skede i
företagsutvecklingen, något som Landström (1997) menar på är hög risk. Detta går emot
(Mohammadi & Shafi, 2017) som nämner i sin studie att kvinnliga riskkapitalister är mindre
benägna att ta höga risker vid sina investeringar. En förklaring till detta kan vara att precis som
K3 nämnde att det är billigare att investera i ett företag som befinner sig tidigt skede även om
det är högre risk. Två män och två kvinnor anser att människorna i bolaget är en risk, vidare
berättar en man och en kvinna att förarbetet är en riskfaktor som bör iakttas. Majoriteten av
respondenter i studien påpekade att de inte tar sina beslut helt själva utan det finns en kommitté
som består av flera ekonomiska specialister som bidrar med olika typer av beslutsunderlag
alternativt att det är flera investerare som med vid riskbedömning och värdering av företaget
som ska investeras i. Anledningen till detta var för att kunna få olika perspektiv och således
minska på riskerna.
Det finns påtaglig forskning som talar för att kvinnliga investerare tenderar att ta lägre risker
jämfört med manliga investerare, i sina investeringsbeslut och placeringar, en hypotes som inte
riktigt går att påvisa i denna undersökning. Eftersom att data som samlades in redovisar att två
av fyra män klassade sig som högrisktagare medan samtliga kvinnorna anser sig själv ha en
hög riskprofil. Dessutom bekräftar denna undersökning författarna Manigarta M, Wrightb
M,1998 som bevisar att venture capital sektor är relativt riskabel och aktörerna som är
involverade där och finansierar kräver och förväntar sig högre avkastning ju mer risker de tar.
I synnerhet vid investeringar i väldigt tidiga faser.

5.4 Riskkapitalisternas syn på entreprenörerna
Forskarna i denna studie har även undersökt riskkapitalisternas syn på manliga och kvinnliga
entreprenörer och vilken betydelse könet på entreprenören har vid riskkapitalisternas
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investeringsbeslut. Malmström et al. (2018) menar i sin studie att riskkapitalister anser att
kvinnliga entreprenörer är mindre riskbenägna i sina företagsverksamheter. I motsas till detta
påpekade ingen av respondenterna i denna studie att det finns skillnader i riskbenägenhet
mellan entreprenörernas kön. Vidare nämns det i Malmström et al (2017); Malmström et al
(2018); Brid och Brush (2002) att kvinnliga entreprenörer tänker mer kortsiktigt till skillnad
från manliga entreprenörer som är mer långsiktiga i sina beslut. De nämner även att
riskkapitalister avviker från att investera i kvinnliga entreprenörer eftersom att dessa
entreprenörer inte har en ambition om att deras företag ska växa. Även detta förkastas i denna
studie eftersom samtliga respondenter svarade att de upplever att manliga entreprenörer tänker
kortsiktigt och på att tjäna “snabba cash” till skillnad från kvinnor som tänker långsiktigt och
vill ha ett växande företag. Något som bekräftas både av teori Graham et al. (2002); Theorell,
Björneke, Orbe, (2014) och denna studie är att kvinnliga entreprenörer har att lägre
självförtroende och vågar inte ta lika mycket plats som de manliga entreprenörerna.
“Männen kan säga: Självklart ska jag ha tre miljarder i omsättning om tre år, medan en kvinna
kan säga: Jag kanske kan ha tre miljarder i omsättning om tre år” – Sandra Heidman
Tilläggningsvis nämnde en manlig respondent, M2, att det kan vara en nackdel att vara en
kvinnlig entreprenör eftersom att kvinnor föder och tar hand om barn. Han menade på att detta
hindrar att en kvinnlig entreprenör från att fokusera på företagets utveckling och kan inte
dedikerad lika mycket tid till arbetet som en manlig entreprenör kan göra. Denna skildring har
inte framkommit i tidigare forskning eller av de andra respondenterna. Tvärtom konstaterade
resultatet i denna studie att tre av de fyra män som deltog i studien har en positiv inställning till
kvinnligt entreprenörskap och dessa män såg inga större skillnader mellan könen förutom att
kvinnor ibland hade lite lägre självförtroende. Men att kvinnorna däremot har en högre
arbetsmoral och att de är mer fokuserade än manliga entreprenörer.
Alla respondenter i denna studie bekräftade att könet inte har en betydelse vid ett
investeringsbeslut utan att det är individen som bar betydelse. Det viktigaste är inte könet utan
det är entreprenörernas engagemang, drivkraft och pålitlighet som har betydelse när
riskkapitalisterna ska investera. Denna studie har inte hittat starka variabler som tyder på att
kvinnliga entreprenörer i Stockholm har sämre förutsättningar för att få extern finansiering från
riskkapital. Detta gäller även i Finland (Arenius & Autio 2006). I skillnad från respondenterna
i denna studie och Arenius & Autio (2006) menar Alsos, Isaksen och Ljunggren (2006) att det
framkommer uppenbara skillnader i finansieringsmöjligheter för kvinnliga företagare.
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5.5 Könsfördelningen
Data som är insamlad i denna studien påvisade att tre av fyra manliga riskkapitalister har
investerat majoritet i manliga entreprenörer. Endast en man, M4, hade investerat lika mellan
könen. Däremot var portföljerna annorlunda hos de kvinnliga riskkapitalisterna som samtliga
investerade jämställt mellan könen. Sammanfattningsvis blir resultatet av fördelningen
följande, 38% av respondenterna har investerat endast i manliga entreprenörer och 62% av
respondenterna har investerat jämställt mellan båda könen. I jämförelse med Malmströms
(2017) undersökning som redovisade att enbart 13–18% av riskkapital tilldelades kvinnliga
entreprenörer, medan resterande 82-87%

av kapitalen investerades endast i manliga

entreprenörer. Däremot framkom det inte i Malmströms studie, hur många procent av dessa
investeringar som är gjorda i jämställda bolag, vilket framkommer i denna studie. Detta är av
vikt eftersom att det är skillnad att investera enbart i ett kön i ett bolag och att investera i ett
jämställt bolag. Ytterligare en skillnad mellan denna studie och Malmströms studie är att den
sistnämnda inte tog hänsyn till riskkapitalistens kön utan enbart till entreprenörens kön.
Följaktligen redovisas det ett resultat som är en blandning av både manliga och kvinnliga
riskkapitalisters resonemang och investeringsbeslut. I motsats till Malmströms studie har en
skildring gjorts i denna studie, eftersom att denna studie har i syfte att undersöka skillnaden i
investeringsprocessen hos riskkapitalister och se om det finns en skillnad hos könen. Denna
studie tyder på att det finns en skillnad i investeringsprocessen mellan könen i hur dessa
reagerar på entreprenörens kön.

6. Slutsats
Denna studien har kommit fram till att den största faktorn, manliga och kvinnliga
riskkapitalister baserar sina beslut på, är människorna i företaget som tänker engagera sig i.
Följt av att produkten eller tjänsten ska ligga rätt i tiden och lösa ett problem som finns på
marknaden. Kvinnliga riskkapitalister ser gärna att det finns en jämn könsfördelning i ledning.
Manliga och kvinnliga riskkapitalisters engagemang skiljer sig inte i företag de investerar i.
Utan samtliga vill hjälpa företagen med de resurser som finns tillgängliga för riskkapitalisten
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som kunskap, nätverk och andra resurser. Majoriteten av alla riskkapitalister gör detta genom
att kräva en styrelsepost i företaget, men även för att få en större insyn och kontroll i
verksamheten de investerar i.
Studien konstaterade att manliga riskkapitalister investerar i majoriteten manliga entreprenörer.
Trots detta är dessa manliga riskkapitalister positivt inställda till kvinnliga entreprenörer
samtidigt som de menar på att anledningen till den låga andel investerarna i kvinnor är på grund
av den låga representativiteten hos kvinnliga entreprenör. De kvinnliga riskkapitalisterna var
däremot mer måna om att investera i företag som är jämställda, eftersom att de tror på att
resultatet från ett jämställt bolag är bättre, än ett företag som enbart att ett kön
representerat. Denna studie visar därmed att det inte finns något hinder för kvinnliga
entreprenörer att få riskkapital eftersom att riskkapitalisten tittar på individen och inte könet.
I motsats till tidigare studier och en allmän uppfattning om att kvinnor är mindre riskbenägna
jämfört från män. Påvisar denna studie att de kvinnliga riskkapitalisterna är mer riskbenägna
jämfört med de manliga riskkapitalisterna, eftersom att kvinnorna investerar i företag som
befinner sig i tidigare stadier medan männen investerar i mognare företag för att minimera
riskerna.
Manliga och kvinnliga riskkapitalister har samma uppfattningar om de olika könen hos
entreprenörerna. Men dessa uppfattningar är inget som påverkar deras investeringsbeslut.

7. Förslag till vidare forskning
Förslag till vidare studier är att undersöka om det finns en skillnad i avkastning mellan manliga
och kvinnliga riskkapitalister investeringar i venture capital under en tidsbegränsad period. För
att undersöka i fall skillnader kan påvisas i prestation i deras investeringspropåer avseende
exempelvis bäst avkastning, men även vilket bolag som mest lönsam gällande ekonomi,
könsfördelning och miljö/hållbarhet.
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8. Bilagor
Kan du presentera dig själv?
Vad har du för utbildning?
Hur länge har du varit en investerare?
När gjorde du din första investering och varför?
Vilka faktorer påverkar ditt investeringsbeslut av småbolag?
Använder du några beräkningar i dina beslut?
Använder du några teorier i dina beslut?
Använder du några modeller i dina beslut?
Anser du att din utbildning och ålder, erfarenhet påverkar dina investeringsbeslut?
Har du någon egen investeringsfilosofi som du utgår ifrån?
Vad ser du för risker vid ett investeringsbeslut?
Hur riskbenägen är du i dina investeringar? Varför?
Vilken betydelse har storleken på kapitalet som ska investeras?
Låter du känslor påverka dina beslut?
Engagerar du dig i projektet du investerar i utöver med kapital?
Riktar ni in er på nordiska företag? Varför?
Kan din sociala relation med entreprenörer påverka ditt beslut? (T.ex. Ja, jag känner den och
därför investerar jag) (Jag, känner den personen och därför investerar jag inte på grund av att
jag ej vill förstöra relationen)
Hur har könsfördelningen sett ut i dina investeringsbeslut? Hur många ansökningar från
kvinnor får ni?
Vilken betydelse har könet av entreprenören?
Påverkar entreprenörers kön ditt beslut?
1

Hur många kvinnliga respektive manliga entreprenörer har du i din
portfölj?
Ser du någon skillnad mellan manliga och kvinnliga entreprenörer? Ex i motivation och
prestanda.

2
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