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Sammanfattning 

 
Uppsatsen är skriven av Tony Löfholm och Carl Lundqvist. Syftet med uppsatsen är att bringa 

klarhet i hur investerares beslutsprocesser ser ut och se om en dynamisk bransch som IT 

påverkar investerares beslutsprocesser. 

Intervjuer har skett med Håkan Jansson Investor AB, Thomas Orrung ALMI, Gunnar 

Lindstedt1 och Björn Elmbrant2, där båda är journalister som tidigare har beskrivit den 

dynamiska branschen IT.  

Uppsatsen bygger på narrativ forskning, vilket innebär att vi har samlat berättelser från fältet 

för att sedan författa en berättelse om fältet.3 

De teorier som den narrativa forskningen sedan har jämförts med är Simons beslutsmodell, 

andra vanligt förekommande beslutsmodeller som rituell och marginalism modell, teorin om 

dominerande idéer, Minskymodellen och CAPM modellen.  

Undersökningen har resulterat i att det är investerarnas dominerande idéer, ett gott första 

intryck, en stark ledning i det sökande företaget, brett kontaktnät, genomtänkta prognoser och 

frihet från tidigare juridiskt bindande samarbeten, som har en stor påverkan på 

beslutsfattande. Detta gäller dock för rationellt beslutsfattande, vilket ser ut att ändras då det 

handlar om en dynamisk bransch som IT. Vi tror att i takt med att en dynamisk bransch växer 

fram, minskar också det rationella beslutsfattandet. 

Uppsatsens titel har skrivits till ”Studie av beslutsprocesser vid investeringar i en dynamisk 

bransch”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Tilldelades stora journalistpriset 1998 och har skrivit ”Boo.com och IT-bubblan som sprack” (2001) 
2 Tilldelades stora journalistpriset 2000 och har skrivit ”Dansen kring guldkalven” (2005) 
3 Källa: Nylén (2005) ”Att presentera kvalitativa data” 
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Förord 

 
Författarna till denna uppsats har sedan 2002 läst Entreprenörprogrammet på Södertörns 

Högskola. Förutom den idrottsliga bakgrunden hade båda ett gemensamt intresse i 

företagsekonomi, speciellt beslutsprocesser hos investerare gällande kapitalanskaffning för 

entreprenörer. Därmed inleddes samarbetet för att kombinera våra intressen till ett 

uppsatsämne, där beslutsprocesser blev gemensam nämnare. 

 

Vi vill här passa på att tacka samtliga intervjuade personer, trots pressade tidsscheman och för 

att intervjuerna kunde ske med relativt kort varsel. Det har varit inspirerande att träffa Er. 

 

Ett stort tack riktas även till våra handledare Karl Gratzer, Besrat Tesfaye och opponenterna 

på Södertörns Högskola. 

 

 

Trevlig läsning! 

 

 

 

 

 

Tony Löfholm    Carl Lundqvist 

 

Stockholm den 3 januari 2006 
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1. Inledning 

 

I detta kapitel redogör vi för bakgrunden till vårt ämnesval, där vi formulerar problemet och 

beskriver syftet med uppsatsen. Dessutom redogör vi för uppsatsens allra väsentligaste 

begrepp och visar även de avgränsningar vi valt att göra för att minska omfattningen med vår 

undersökning. 

 

1.1 Bakgrund 
”Expressen eller Aftonbladet?” Ständigt hamnar vi i nya beslutssituationer. Ibland är det 

lättare att välja, ibland spelar det ingen roll vad vi väljer och ibland är det förenat med stor 

vånda. När vi analyserar problemen kring beslutsfattande kan vi ha många olika 

utgångspunkter och perspektiv. Vi kan exempelvis uppmärksamma att speciella problem 

uppstår när en grupp av individer (t.ex. en organisation) skall fatta ett beslut jämfört med när 

en individ fattar ett beslut. Vi kan anse att ett val uttrycker såväl allmänna värderingar om vad 

som är bra/dåligt, rätt/fel etc. som specifika preferenser om vilka konsekvenser som föredras 

framför andra. 

Vi kan även ta fasta på att beslutsfattande alltid sker i ett visst sammanhang – en omgivning 

och att valen beror på hur denna omgivning uppfattas.  

Om vår utgångspunkt är att ett beslut fattas för att valet ger önskvärda (eller minst negativa) 

konsekvenser i framtiden måste vi också diskutera möjligheten av förutsägelse/påverkan av 

framtiden.  

Givet synsättet att beslut fattas på ett medvetet sätt där uppfattningar om önskvärda 

konsekvenser spelar en stor roll finns många metoder som kan användas som hjälpmedel för 

att komma fram till ett beslut”.4 

 

I efterhand kommer det dock alltid fram om ett beslut var bra eller dåligt för en organisation. 

Ett exempel på ett beslut som gav negativa konsekvenser, var då investerarföretaget JP 

Morgan5 valde att investera pengar i Internetföretaget Boo.com6 under den senare delen av 

                                                 
4 Källa: Edlund (1984) ”Beslutsprocessmodeller i praktisk tillämpning” s.15  
5 www.jpmorgan.com  
6 Källa: Lindstedt (2001) ”Boo.com och IT-bubblan som sprack” 
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1990-talet.7 Den dåvarande Internet hysterin ledde till att många investerarföretag valde att 

satsa pengar i den dynamiska branschen.8 Vissa klarade sig någorlunda, medan andra 

förlorade stora summor.  

Med facit i hand är det lätt att se att investeringar i företag som Boo.com inte var något vidare 

bra projekt. Dock var investeringsklimatet ett annat då besluten fattades, en dynamisk bransch 

med stora möjligheter.  

 

Kindleberger (1977) diskuterar temat dynamiska branscher, som något där en händelse 

förändrar de ekonomiska förutsättningarna. Nya möjligheter till förtjänst skapas och 

genomförs så pass irrationellt, att det nästan kan liknas vid en mani. Under denna fas är det 

inte heller ovanligt att förmögna människor lånar pengar i syfte att kunna investera. 

Finansiella kriser är något som associeras med den fas som direkt följer den tid, då en bransch 

har nått sin absoluta topp.9   

 

I slutet av 1990-talet uppvisade IT-branschen i Sverige liknande tendenser som ovan har 

beskrivits. Dock hade det dessförinnan, under nästan hela 1990-talet skett en snabb förändring 

inom informationsteknologin, både i Sverige och runt om i världen.  

Med informationsteknologi menas datorrelaterade företag, men även telekomrelaterade 

företag.10  

 

Fram till år 1993 existerade endast omkring åtta tusen informationsteknologiska företag i 

Sverige och tillväxttakten var låg. År 1999 var denna siffra uppe i inte mindre än 20 000 

företag vilket är en ökning med ungefär 120 procent.11  Dessa olika informationsteknologiska 

företag indelas enligt Johansson (2001) i fyra olika områden:12 

 

 

 

 

                                                 
7 Källa: Lindstedt (2001) ”Boo.com och IT-bubblan som sprack” 
8 Källa: Kindleberger (1977) “Manias, Panics and Crashes”.  
9 Källa: Kindleberger (1977) “Manias, Panics and Crashes” s.5 
10 Källa: Johansson (2001) “The Dynamics of a Firm and Industry Growth” 
11 Källa: Johansson (2001) “The Dynamics of a Firm and Industry Growth” s.65 
12 Källa: Johansson (2001) “The Dynamics of a Firm and Industry Growth” s.57 
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• C&C manufacturing firms, företag som producerar och säljer datorer och 

datatillbehör, telefoner och telefontillbehör, television och radio samt kabel TV. 

• Telecommunication firms, företag som äger nätverkstationer, kabel TV stationer och 

radio stationer. 

• Firms that trade in C&C equipment, företag som säljer datorer och datorprogram. 

Även radio och TV handlare samt telefoni ingår under denna rubrik. 

• Data consulting and Data service firms, företag som äger databaser, företag som tar 

fram mjukvaror, data process företag, samt andra företag som erbjuder dataservice.  

 

Ökningen av informationsteknologiska företag var dock inte jämt fördelad om vi ser data och 

Telekom som två separata fenomen. Ökningen låg 1993 hos ”Data consulting and Data 

service firms” där det fanns omkring 7 000 företag.  

År 1999 var denna siffra uppe i ca 18 000 företag. Telekomföretagen hade inte alls samma 

genomslagskraft och ökade endast med ett tiotal nya företag.13  

 

Mellan åren 1993 till 1999 rådde det alltså stora förändringar främst inom området ”Data 

consulting and Data service firms”. År 1993 var det 31 925 personer som var anställda inom 

detta område. År 1999 var samma siffra 67 418 personer. Den totala ökningen för anställda 

inom IT var 44 000 anställda, dvs. en ökning med ungefär 30 procent. 

Det område som hade sämst siffra vad gäller anställda, var ”Telecommunication firms” som 

1993 hade en total siffra på 39 320 anställda. År 1999 hade denna siffra sjunkit till 25 111 

personer.  

 

Det som framkommer från denna bild av informationsteknologi under 1990-talet, är att 

datarelaterade företag fick en mycket större genomslagskraft än telekomrelaterade företag. 

Det kan förklaras med Internets starka framfart under denna tid. Även om Internet redan 

existerade tidigare, blev det under denna tid mer tillgängligt för allmänheten.14     

 

Som det ovan har antytts, ledde Internet till en hysteri under slutet 1990-talet. Dock blev det 

svårt för investerare att urskilja vilka företag som var seriösa och vilka företag som var 

                                                 
13 Källa: Johansson (2001) “The Dynamics of a Firm and Industry Growth” s.62 
14 Källa: Johansson (2001) “The Dynamics of a Firm and Industry Growth” s.48 



 10

oseriösa. Investerare såg potentialen i den dynamiska branschen, men frågan var i vilka 

företag det skulle satsas. Problemet blev inte heller enklare av att flera av de nya 

dataföretagen styrdes av personer med ett förflutet i större dataföretag, vilket gjorde att så 

kallade Internet entreprenörer kunde ta fram goda argument då de redan hade kunskap om 

branschen.  

 

Ett annat problem som är värt att belysa, är att dessa IT-entreprenörer ansåg sig ha goda 

kunskaper om Internet, men det de egentligen hade kunskap om, var data. Då data och 

Internet ansågs som något homogent, blev det ännu svårare för investerare att avgöra vad som 

var rätt eller fel och hur beslut gällande investeringar skulle tas. 

 

Den första moderna investeringsteorin förknippas med Harry Markowitz (1952) och hans 

”portfolio selection”.15 I teorin visar han hur man skapar flera olika investeringsportföljer, där 

alla har den största möjliga avkastningen, sett till risknivån. 

Efter Markowitz (1952) kom Sharpe (1964), Litner (1965) och Mossin (1966) med ”capital 

asset pricing model (CAPM).16 Denna modell sågs som den främsta i nästan 15 år och var ett 

mätinstrument för portföljprestationer, värdesäkerhet och kapitalbudgetbeslut.  

I mitten av 1970-talet ifrågasattes dock modellen och istället presenterades ett alternativ i 

”arbitrage pricing theory” (APT) av Steve Ross (1976).17 Teorin menade att förväntad 

avkastning måste relateras till risk på ett sådant sätt att en enstaka investerare inte skulle 

kunna uppnå obegränsad rikedom genom skiljedom. Trots att modellen ifrågasätts, är det idag 

den investeringsmodell som i stor utsträckning används. Mer om investeringsteorier kommer 

att presenteras i kapitel 3. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Finansiella kriser associeras ofta med den fas då affärscykeln ligger på sin topp. Detta är ett 

fascinerande ämne och utan kriser, krascher och manier, skulle affärscykler säkerligen ligga 

utanför de områden många intresserar sig för. 

Likaså skulle finansiella kriser som visar sig ha liten eller ingen påverkan på de ekonomiska 

systemen, även de ligga utanför de flestas intresseområde. 

                                                 
15 Källa: Haugen (2001) “Modern Investment Theory” s.1 
16 Källa: Haugen (2001) ”Modern Investment Theory” s.201 
17 Källa: Haugen (2001) ”Modern Investment Theory” s.2 
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Kindleberger (1977) menar att de finansiella kriser som vi påverkas av, oftast är stora ifråga 

om storlek, effekt och dess internationella perspektiv. 

Det som sker då en mani, bubbla eller krasch påbörjas, är att någon eller några händelser 

radikalt ändrar de ekonomiska förutsättningarna. Nya möjligheter till förtjänst öppnas och 

utnyttjas på ett så pass irrationellt sätt att det nästan kan liknas vid en mani. 

Händelseförloppet kan delas in i mani och panik, där människor med kapital i manifasen lånar 

pengar trots det egna kapitalet, för att göra investeringar. I panikfasen är händelseförloppet det 

omvända och kraschen blir oftast oundviklig. 

 

Frågan är om marknader är så pass rationella, att manier som anses vara irrationella per 

definition, inte kan ske. Om fenomenet ändå sker, ska det då tillåtas leva sitt eget liv utan att 

myndigheter skall ingripa. Dilemmat är förstås om marknaden vet att generös hjälp alltid 

kommer från myndigheter, då kommer marknaden säkerligen också mer frekvent att göra 

dessa krascher. 

 

Det problemområde som vi intresserar oss för i denna uppsats är kopplad till det som ovan har 

beskrivits. Alla företag har idag i de flesta fall ett visst arbetssätt och en någorlunda 

rationalitet i hur de försöker fatta beslut om investeringar. Detta gäller såväl privata som 

statliga företag.  

 

Trots denna rationella beslutsapparatur, sker manier, panik och krascher med jämna 

mellanrum om man tittar historiskt18. Det enda som skiljer krascherna åt, är att de sker i olika 

branscher och sannolikt byter skepnad. Är det inte fastigheter, så handlar det om IT.  

Är verkligheten den, att dynamik i en bransch även innebär irrationalitet i beslutsfattandet? 

Eller är allt bara tillfälligheter och olyckliga omständigheter? 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Källa: Kindleberger (1977) “Manias, Panics and Crashes” s.253 
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1.3 Syfte och frågeställning 

Till den ovan nämnda problemdiskussionen är syftet att: 

 

få klarhet i hur investerares beslutsprocesser ser ut  

se om en dynamisk bransch som IT påverkar investerares beslutsprocesser 

 

 Mot bakgrund av detta resonemang är vår frågeställning följande:  

 

Hur fattar investerare beslut och vilka faktorer påverkar? 

 
1.4 Avgränsningar, urval och kritisk granskning 
 

1.4.1 Avgränsningar 
Vår studie kommer att avgränsas till svenska investeringsföretag19, investeringar i en 

dynamisk bransch20 och beslutsprocessen sett ur investerarnas perspektiv. Undersökningens 

längd är mellan åren 1998-2002.21 

 

1.4.2 Urval 
De valda undersökningsobjekten är investeringsföretagen Investor och ALMI, där Håkan 

Jansson Investor och Tomas Orrung ALMI beskriver beslutsprocessen i respektive företag. 

Som ett komplement till det ovan nämnda finns även ett urval från journalisterna Gunnar 

Lindstedt och Björn Elmbrant, som återberättar delar av IT:s framväxt. Som exempel 

använder båda företaget Boo.com.22 

 

Hur beslutsprocesser ser ut vid investeringar i dynamiska branscher, är inget som någon direkt 

har forskat kring sedan tidigare. Därför valde vi att bidra med ny primärdata inom området 

och detta skedde med hjälp av intervjuer. 

Vi upplevde att intervjuer skulle vara det bästa sättet för att få de valda personerna att svara så 

uttömmande som möjligt. Särskilt då det gällde en dynamisk bransch som IT och de ofantliga 

                                                 
19 I huvudsak Investor och ALMI Sverige 
20 Källa: Johansson (2001) “The Dynamics of a Firm and Industry Growth” 
21 Detta gäller i första hand Investors årsredovisningar och förvaltningsberättelser, samt artiklar.  
22 Källa: Lindstedt (2001) ”Boo.com och IT-bubblan som sprack” 



 13

summor som har investerats där. Resultatet skulle med andra ord inte ha blivit detsamma om 

vi skickat enkäter, interaktionen skulle ha uteblivit. 

 

När vi sökte efter lämpliga företag satte vi upp 3 villkor. Företagen skulle helst finnas i 

närheten av Stockholm, gjort investeringar i IT branschen och kunna erbjuda en intervju med 

en person som var verksam då IT på allvar växte fram i slutet av 1990-talet. 

Efter avgränsningarna satte vi oss ner och sökte på Internet efter artiklar som kunde kopplas 

till investeringar som skett i IT-branschen under den tid vi i uppsatsen avser att undersöka. 

 

För oss var det även viktigt att urvalet av intervjupersoner skulle matcha med vår önskan att 

det var en person som har och har haft inblick i företagets beslutsprocess då det gäller 

investeringar. Därför blev det logiskt att vi sökte efter företagets grundare, VD eller en högre 

chef. Detta resulterade i djupgående intervju med Investor Growth Capitals VD Håkan 

Jansson. 

Intervjun utformades efter vad det är som besluten idag gällande investeringar grundar sig på. 

Dock blev det under intervjuns gång även återkopplingar till hur det har sett ut, då beslut 

tidigare har fattats gällande investeringar. 

 

När intervjufrågorna utformades, ansåg vi det vara viktigt att de formulerades som öppna, 

vilket skapade möjlighet för den intervjuade personen att svara så uttömmande som det bara 

var möjligt. Resultatet blev semistrukturerade frågor, där lättare introduktionsfrågor om 

intervjupersonen själv, övergick till mer specifika om beslutsfattande och hur processen ser ut 

gällande investeringar. För intervjufrågorna fanns en mall, men dessa följdes inte fullt ut, utan 

det hände även att frågor togs i annan ordning än vad som först hade planerats. 
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Investor AB Intervjun utfördes onsdagen den 12 oktober med Investor i deras lokaler på 

Arsenalsgatan 8c i Stockholm mellan 09.00 och 10.45. Vi intervjuade företagets VD Håkan 

Jansson, som varit verksam i företaget sedan 1997. Innan Håkan Jansson kom till Investor, var 

han verksam på Ericsson AB mellan 1971 och 1997 på olika chefsposter. På Investor har han 

arbetat som managing director och den nuvarande tjänsten som VD.  

 

ALMI Onsdagen den 19 oktober 2005 mellan 08.30 och 10.00 genomfördes även en 

intervju med Thomas Orrung som är chef på innovations- och nyföretagarfinansieringen 

ALMI. Intervjun ägde rum i lokalerna på Drottninggatan 97 i Stockholm och var en 

komplimenterande intervju till den vi gjorde med Investor veckan innan. Vi tyckte att det 

kunde vara intressant att se hur beslutsprocessen ser ut inför investeringar i ett företag som 

ALMI, då de främst arbetar med att bevilja lån. 

 

Björn Elmbrant Intervjun med journalisten Björn Elmbrant skedde torsdagen den 

20 oktober mellan 09.00 och 10.30 på Oxenstiernsgatan 20 i Stockholm. Tanken med denna 

intervju var att få ett bredare perspektiv, då Elmbrant tidigare har skrivit boken ”Dansen kring 

guldkalven”, där en utförlig beskrivning görs av IT-branschen och det händelseförlopp som 

utspelade sig från mitten av 1990-talet och fram till dess hastiga krasch efter millennieskiftet 

1999/2000. Boken grundar sig på artiklar, intervjuer och uttalanden. 

 
Gunnar Lindstedt En intervju gjordes även med journalisten Gunnar Lindstedt 

tisdagen den 25 oktober mellan 09.00 och 11.00 på Bonniers Tidsskrifter i Stockholm. Precis 

som Björn Elmbrant har Gunnar Lindstedt gjort intressanta skildringar av tiden då IT som 

bransch på allvar växte fram. Hans kommentarer och tankar återges och sammankopplas 

senare till intervjuerna med Investor och ALMI. 

 

 

Journalisterna Björn Elmbrant och Gunnar Lindstedt valdes noggrant som intervjupersoner då 

vi i uppsatsen avser att undersöka om det råder olikheter i vad företagen säger om 

beslutsprocesser, jämfört med vad journalisterna kan berätta om vad vissa beslut har lett till.  

 

Vi anser att det är av stor vikt att få fler synvinklar på problemet än vad som återges utav 

företagen, då företag ofta förskönar återberättelser om vad som tidigare har hänt.  
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Båda journalisterna är mycket kunniga om IT-tiden, då de noggrant följde både medias och 

företagens uttalanden under den avsedda tiden. Materialet som de båda journalisterna samlat 

in har skrivits ner i två böcker. Gunnar Lindstedt skrev boken ”Boo.com IT bubblan som 

sprack” (2002) och Björn Elmbrant ”Dansen kring guldkalven” (2005).  

 

Både artiklar och årsredovisningar är tagna ifrån tidsperioden 1998-2002. Fem artiklar har 

bearbetats, där fyra av dem uteslutande handlar om Investors misslyckade IT-investeringar. 

Den femte grundar sig på en undersökning om riskkapitalistbolag där resultatet visar att de 

undersökta företagen inte alltid handlar rationellt. 

Årsredovisningarna har bearbetats främst utifrån dess verksamhetsberättelser. Här redogörs 

främst Investors tankesätt inför nya investeringar under de aktuella åren. 

Verksamhetsberättelserna kompletteras i sin tur med aktuella siffror som visar på vilket 

resultat Investor uppnådde. Detta för att läsaren själv ska kunna se hur Investor faktiskt 

resonerade under tiden och se hur utgången av investeringarna verkligen blev. 

Artiklarna och årsredovisningarna har som syfte för uppsatsen att visa dels medias syn på 

Investor och vad man faktiskt själva uttalade, samt att kunna påvisa aktuella siffror rörande 

resultat med mera från den aktuella tiden. 

 

1.4.3 Kritisk granskning 
Då uppsatsens material kommer att grundas på företagens återberättelser om tidigare 

beslutsprocesser, kan en försköning av vad som verkligen hände föreligga. 

I vissa delar av empirin kommer företagens intervjupersoner redogöra för händelser som 

inträffade för lite mindre än tio år sedan, vilket kan ha stora påföljder för sanningshalten i 

materialet. Vi anser ändå att dessa intervjuer är ett måste då vi avser att undersöka 

investerares beslutsprocesser. Denna information skulle vi enligt oss själva inte kunna utläsa 

endast ifrån artiklar och årsredovisningar. 

 

För att komplettera det som sägs i intervjuerna med respektive företag har dock noggranna 

iakttagelser gjorts i respektive årsredovisningar mellan 1998-2002. Även journalisterna 

Gunnar Lindstedt och Björn Elmbrant har intervjuats som ett komplement till vad företagen 

sagt. Dessa två journalister följde noggrant både medias bevakning samt IT-företagens 

uttalanden om den avsedda tiden. Genom att intervjua dessa två journalister hoppas vi kunna 

få ett bredare perspektiv rörande investerares förhållningssätt till IT under den aktuella tiden, 

samt få andra förklaringar till varför investerare valde att investera i IT, än de som återges av 
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investerarna själva. Vi är dock även här medvetna om att vi intervjuat journalister, vilket kan 

ha negativa konsekvenser för resultatets sanningshalt.  

 

Då båda författarna har skrivit böcker om den aktuella tiden, kan deras egna åsikter skjutas in 

i materialet undermedvetet, samtidigt som glömska kan föreligga då de beskriver händelser 

som inträffade för nästan tio år sedan. Människor har en tendens att även försköna eventuella 

tidigare misslyckanden, vilket kan ha konsekvenser för resultatets trovärdighet. 

 

Vidare har även bearbetning av artiklar samt årsredovisningar skett. Artiklarna är hämtade 

ifrån välkända ekonomi och finanstidningar ifrån åren 1998-2002. I dessa ingår även flera 

citat ifrån personer som var verksamma i Investor under denna tid, vilket bidrar till dess 

legitimitet. En risk finns alltid att citaten hämtats ut ur sitt sammanhang som i sin tur skulle 

vara orättvist gentemot Investor. Vi tror dock att detta inte är fallet då tidningarna är högt 

ansedda och citaten som citerats är ur långa stycken. 

Årsredovisningarna är deras egna och kan därför ha fått en förskönad text då de kanske inte 

vill visa tidigare års misslyckanden. Däremot kan inte deras siffror angående resultat vara 

missvisande och därför har denna källa hög legitimitet. 

 

Vi vill även passa på att kritiskt granska oss själva. Materialet vi fått ta del av är i huvudsak 

gjord på olika intervjuer som utförts med hjälp av diktafon. Vi har försökt att vara neutrala när 

vi sammanställt empirin. Vi tror även att diktafonen minimerade risken för missförstånd 

gentemot de personer som intervjuats.  
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2. Metod och underlag 
 
I metodkapitlet redogör vi för den metod som har använts för att besvara uppsatsens 

frågeställning och dess syfte. Vi förklarar vilka datainsamlingsmetoder som har använts och 

hur tillvägagångssättet har sett ut. Till sist redovisas en uppsatsdisposition. 

  

För att besvara frågeställningen har vi hämtat information ur olika; 

 

• Litteratur 

• Intervjuer 

• Dokument 

• Hemsidor 

• Artiklar 

 

2.1 Litteraturstudie 
Den litteratur vi valt att granska fokuseras främst på olika teorimodeller. De mest centrala 

teorierna utgörs av beslutsmodeller där författarna redogör för vilka steg som ingår och hur en 

beslutsprocess kan se ut.  

 

Inledningsvis beskrivs ”Herbert Simons beslutsprocessmodell” som går att finna i Turban & 

Aronson (2001). Denna teori har väldefinierade steg som på ett mycket beskrivande sätt, 

redogör för hur en beslutsprocess kan se ut. 23 

 

Vidare presenteras ”Beslutsmodeller i praktisk tillämpning” av Edlund (1984), där olika 

beslutsteorier beskrivs. Dessa modeller har granskats för att komplettera Simons 

beslutsmodell och samtidigt ge ett bredare perspektiv med andra vanligt förekommande 

beslutsmodeller. Detta kommer samtidigt att ge en ytterligare dimension till den senare 

analysdelen.24 

 

                                                 
23 Källa: Turban & Aronson (2001) ”Decision support systems and intelligent systems” s.41 
24 Källa: Edlund (1984) ”Beslutsprocessmodeller i praktisk tillämpning” s.28 
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Rickard Normanns (1992) teori om ”dominerande idésystem” har även studerats.25 Särskilt 

viktig är Normanns beskrivelse om att verksamheter strukturerar utveckling av långsiktig 

affärsstrategi grundat på rådande kulturer och värderingar.26 

 

Vidare har Kindlebergers (1977) resonemang om kriser, krascher och panik studerats, där 

Hyman Minskys modell varit i fokus. Modellen beskriver hur en felplacering kan leda till att 

en ”boom”27 kan vara på väg. Rationellt beteende försvinner och istället uppstår något som 

kan beskrivas som en mani eller bubbla. Mani står för irrationalitet, medan bubblan 

symboliserar det som en dag kommer att spricka.28 

 

Slutligen har Haugens (2001) tankar om investeringsteorier studerats, främst CAPM (Capital 

Asset Pricing Model) och APT (Arbitrage Pricing Theory). Båda teorierna behandlar ämnet 

tillgångar och hur sådana prissätts i förhållande till risk.29 Haugens teori (2001) berör 

investeringsmanagement och hur det erbjuder verktyg för att hantera investeringsriskerna vid 

ett beslut. Detta inkluderar att mäta prestationen hos investeringsmanagers och att minimera 

skatter.30  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
2.2 Metodval empiriredovisning 
Den empiri som framkommit efter intervjuerna kan beskrivas enligt följande figur:  

 

                                                 
25 Källa: Normann (1977) ”Skapande företagsledning” s.30-31  
26 Källa: Normann (1992) ”Service Management” s.193-198 
27 Källa: Lindstedt (2001) ”Boo.com och IT-bubblan som sprack” 
28 Källa: Kindleberger (1977) “Manias, Panics and Crashes” s.15 
29 Källa: Haugen (2001) ”Modern Investment Theory” s.201, 255 
30 Källa Haugen (2001) ”Modern Investment Theory”  s.1 
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Figur 1: visar ett val i samspel mellan forskningsintresse, empiri och empiriredovisning. ”Viktigt är det då 

forskaren jobbar med kvalitativa forskningsansatser, att man gör medvetna och genomtänkta metodval, tar 

ställning i delvis svåra frågor och är öppen för omprövning av dessa ställningstaganden.”31 

 

Figuren ovan är hämtad ur Nylén (2005), som i sin bok ”att presentera kvalitativ data” betonar 

vilket strategiskt viktigt metodval det är, att skriva empiri på rätt sätt. Presentationen av 

empirin påverkar enligt Nylén (2005) forskningens uppfattade trovärdighet.32  

Vidare identifierar Nylén (2005) ett antal alternativa framställningsstrategier som kan nyttjas 

vid kvalitativ forskning kring sociala fenomen. 

 

Den metod vi valt att arbeta efter är den narrativa, som under senare årtionden fått en ganska 

stor spridning inom många samhällsvetenskapliga discipliner. Metoden härstammar ur äldre 

traditioner såsom östeuropeisk lingvistik, tysk hermeneutik och fransk strukturalism. 

Det narrativa synsättet innebär att den sociala verkligheten, liksom vår kunskap om den 

organiseras genom berättelser.  

 

Social praktik är berättelser som ”spelas upp” och som gör praktiken meningsfull och 

begriplig. Detta gäller handling på såväl individ- som samhällsnivå. Narrativ forskning 

innebär därför att samla berättelser från fältet för att sedan i sin tur författa en berättelse om 

fältet. Det innebär dels att individer naturligen utgör studieobjekt, dels att både spontant och 

forskarinitierat prat är intressant att analysera.  

                                                 
31 Källa: Nylén (2005) ”Att presentera kvalitativa data” s.165 
32 Källa: Nylén (2005) ”Att presentera kvalitativa data” s.13 
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Den verklighet som studeras är alltså inte det inträffade händelseförloppet eller motsvarande, 

utan redogörelsen för detta. Den narrativa metoden avvisar därmed uppfattningen att 

forskningen kan och ska återge en oberoende verklighet. 

 

Genom empiriska exemplifieringar hos Clough (2002), Czarniawska (1997), Poindexter 

(2002) och Riessman (1993) kan man urskilja åtminstone tre sätt att presentera empiriska data 

inom den narrativa forskningsansatsen: genom en forskarstyrd berättelse som täcker in ett 

större material, en detaljerad utskrift av en persons berättelse såsom den konstruerades under 

interaktion och i form av kreativa och poetiskt inspirerade framställningsformer. 

 

Den metod vi använder oss utav i denna uppsats, är den andra formen av empiriredovisning 

som innebär att det empiriska materialet, exempelvis en intervju återges direkt  

(d v s berättelsen från fältet blir samtidigt berättelsen om fältet).33 

 

Kortfattat kan den narrativa metoden beskrivas som att: 

 

• den sociala verkligheten organiseras genom människors berättelser 

• genom analys av dessa berättelser kan forskaren skapa nya berättelser om den 

studerande miljön (dock varierande epistemologiska uppfattningar om hur dessa 

typer av berättelser relaterar till varandra). 

• det empiriska materialet utgörs vanligen av intervjuer (även dokument och 

observationer förekommer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Källa: Nylén (2005) ”Att presentera kvalitativa data” s.51 
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2.2.1 Trovärdighet och kritik 
Med denna del vill vi förtydliga att den information som erhållits från intervjutillfällena inte 

automatiskt innebär någon generell sanning om investeringsbeslut.  

Som det tidigare har påpekats, används en narrativ metod, vilket innebär en återberättad 

version från investerarnas sida, om hur företagens beslutsprocesser ser ut inför investeringar.  

 

Med andra ord återger vi en rekonstruerad version av hur beslutsprocesser ser ut, undersöker 

och analyserar detta för att till sist jämföra detta med de vedertagna teorierna.  

 

2.2.2 Dokument 
För att finna inspiration till uppsatsens utformning har främst två uppsatser studerats, 

”Entreprenörskap, Privilegiejakt i Storföretag – Fallet Skandia” och ”ABSOLUT på den 

amerikanska marknaden - En fallstudie”. 

Den förstnämnda behandlar destruktivt entreprenörskap, medan den andra är en fallstudie. 

Dessa två uppsatser inspirerade oss på olika sätt, vilket ledde fram till en nyfikenhet om hur 

beslutsprocesser hos investerare ser ut inför investeringar i dynamiska branscher.  
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2.3 Uppsatsdisposition och tillvägagångssätt 
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2.3.1 Teori 

I kapitel 3 redogör vi för de teorier som ligger till grund för analysen. De valda teorierna utgör 

en strävan att uppfylla syftet och hjälper oss att bättre förstå analysen där vi kopplar samman 

teori med empiri. 

 

2.3.2 Empiri 
I kapitel 4 redogör vi för det material som samlats in genom intervjuerna.  

 

2.3.3 Analys 
I detta kapitel kopplar vi samman empiri med utvalda teorier och försöker se sambanden 

mellan dessa. Förhoppningsvis skall detta leda till givande läsning och tanken är också att vi 

här på en mer detaljerad nivå skall kunna analysera det fenomen vi avsett att undersöka. 

 

2.3.4 Slutsatser och diskussion 
I det avslutande kapitlet redogör vi för de slutsatser som dragits till följd av analysen. Detta 

blandas med egna kommentarer och vår syn på ämnesområdet, vilket avslutas med 

rekommendationer till vidare forskning. 
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3. Teoretisk Referensram 
 
I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning, som vi anser är relevant för vår 

undersökning och för att kunna besvara syftet med uppsatsen. 

 
3.1 Teoretisk diskussion 
Då vi i denna uppsats avser att undersöka hur väl investerarnas återberättelser av 

beslutsprocesser gällande dynamiska branscher stämmer överens med befintliga teorier om 

beslutsprocesser, har vi valt att använda oss utav teorier som rör beslutsfattande, 

rationalitet/irrationalitet, felplaceringar och dominerande idéer i företag.   

 

Herbert Simons beslutsprocessmodell34 presenterar ingående flera väldefinierade steg som 

beslutsfattare bör följa för att fatta rätt beslut. Modellen innefattar följande steg: analysfasen, 

designfasen, valfasen och implementeringsfasen. Det är i huvudsak denna modell vi har valt 

att fokusera på, då beslutsprocesser ingående beskrivs. Modellen är inte en investeringsteori, 

men en sådan följer senare i detta kapitel i form av CAPM och APT.35 

 

Kapitlet presenterar förutom den ovan nämnda modellen, andra vanliga beslutsmodeller. 

Sådana är soptunnemodellen, rituella modellen, förhandlings och marginalism modellen.36 

Dessa modeller ger tillsammans med Herbert Simons modell, ett brett perspektiv på hur 

beslutsfattande kan se ut inom olika områden. 

 

För att se om kultur och olika byråkratiska värderingar finns inbyggda i investerares 

beslutsprocess, har vi även valt att ta med en teori som belyser hur organisationer fattar beslut 

grundade på egna kulturer och värderingar. För detta ändamål används teorin om 

dominerande idéer av Rickard Normann.37 

 

                                                 
34 Källa: Turban & Aronson (2001) ”Decision support systems and intelligent systems” s.41 
35 Källa: Haugen (2001) ”Modern Investment Theory”  
36 Källa: Edlund (1984) ”Beslutsprocessmodeller i praktisk tillämpning” s.28 
37 Källa: Normann (1977) ”Skapande företagsledning” 
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För att bättre förstå finansiella krascher och hur branschers livscykler kan se ut, presenteras 

även Hyman Minskys modell.38 Denna teori finns med för att skapa en bättre förståelse för 

den senare empirin, som beskriver beslutsfattande i en dynamisk bransch. 

 

Slutligen studeras även två investeringsteorier CAPM (Capital Asset Pricing Model) och APT 

(Arbitrage Pricing Theory), där det beskrivs hur tillgångar prissätts i förhållande till risk.39 

Teorin belyser faktorer som mer specifikt påverkar investeringsbeslut, medan de ovan 

nämnda teorierna mer diskuterar beslutsprocesser på en mer generell nivå. 

 

3.2 Normativa och deskriptiva modeller 
En normativ modell över beslutsfattande bygger oftast på ideala föreställningar om hur beslut 

bör fattas för att åstadkomma bästa möjliga resultat. Ofta är sådana modeller ganska teoretiska 

eftersom de bygger på orealistiska antaganden. Modellen för rationellt beslutsfattande är ett 

exempel på en normativ modell.

 

 
 
Figur 2: Den rationella beslutsmodellen Källa: Edlund et al, (1984). Beslutsmodeller s.19 

 

Bakom denna modell ligger ett antal antaganden. Ett övergripande antagande är att 

beslutsprocessen har ett systematiskt och sekventiellt förlopp, där endast ett steg tas i taget. 

Mål formuleras alltså innan handlingsalternativen tas fram. 

Vidare förutsätts det att mål, medel, värderingar och fakta går att hålla isär. Att fatta beslut 

blir därmed en rationell tankeprocess där given information behandlas logiskt med hjälp av 

                                                 
38 Källa: Kindleberger (1977) “Manias, Panics and Crashes” s.15 
39 Källa: Haugen (2001) ”Modern Investment Theory” s.201, 255 
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givna beslutsregler (normer/kriterier). Det finns även beslut som uppfattas på detta sätt i 

verkligheten, s.k. programmerade rutinbeslut.  

Oftast är dock varje steg i den rationella beslutsmodellen förenat med stora problem i en 

verklig situation.40 

 

Modeller som syftar till att beskriva hur beslutsfattande faktiskt går till kallas deskriptiva.  

I sådana tas hänsyn till hur komplikationer som uppstår i en faktisk beslutssituation hanteras. 

Istället för att ha ”högsta möjliga måluppfyllelse” som grund för beslut, nöjer man sig med en 

viss ”acceptabel nivå”. I praktiken har man ett tillfredställande beteende när man fattar beslut 

och anledningen till ett sådant beteende är vår begränsade förmåga att hantera information och 

de kostnader som är förknippade med att samla in information.  

 

Detta beteende kan exemplifieras med att då ett handlingsalternativ som antas ge godtagbara 

konsekvenser upptäcks, väljs också det alternativet. Detta satisfierande beteende kan också ge 

negativa konsekvenser eftersom det kan vara svårt att vara säker på att man har nått den mest 

optimala lösningen. Människans ”acceptabla nivå” tenderar dessutom att variera.41  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 Källa: Edlund (1984) ”Beslutsprocessmodeller i praktisk tillämpning” s.24 
41 Källa: Edlund (1984) ”Beslutsprocessmodeller i praktisk tillämpning” s.25 
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3.3 Herbert Simons beslutsprocessmodell 
En deskriptiv modell som grundar sig på begränsad rationalitet är Herbert Simons 

beslutsprocessmodell. Med begreppet ”begränsad rationalitet” menar Simon att människan 

snarare fattar satisfierande än optimala beslut. Modellen är indelad i tre faser; analys, design, 

och val. Senare har även fasen implementering lagts till.  

 

 
Figur 3: Beslutsprocessmodellen Källa: Turban & Aronsson et al, (2001). ”Intelligent systems” s.41 
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3.3.1 Analysfasen 

Under analysfasen undersöks organisationens omgivning, antingen periodvis eller konsekvent 

för att identifiera de möjligheter och problem som kan uppstå. För detta finns det i 

analysfasen en struktur som kan följas.  

Detta innefattar att finna problemet, klassificera det, dela in det i underproblem och finna 

ägare av problemet. Att finna problemet inkluderar en rad aktiviteter där alla har som mål att 

identifiera problemsituationer eller möjligheter. 

  

Fasen börjar med att identifiera organisationens mål, där en kontroll görs för att se om detta 

mäts. Ett problem uppmärksammas oftast med det missnöje som yttrar sig. Missnöjet är 

skillnaden mellan det man önskar sig och hur det egentligen är. Det som beskrivs som ett 

problem kan lika gärna vara symptomen på ett annat problem.42 

 

Att klassificera problemet är nästa fas och handlar mycket om att göra en definition. Detta kan 

göras genom att samla in data rörande problemet, exempelvis kan försäljning och 

produktionsnivåer övervakas. 

Genom att klassificera problemet och hänföra det till en definierbar kategori kan det gå att 

hitta en standardlösning som redan är välstrukturerad.  

 

Simon (1977) skiljer på välstrukturerade och ostrukturerade problem. De problem som ligger 

däremellan kallas för semistrukturerade. Ett välstrukturerat problem ses som rutinmässigt och 

kan i många fall lösas helt automatiskt. Denna typ av problem kallas även för 

programmerbara. Ett ostrukturerat problem är däremot mer komplext och följer inte några 

givna mönster. Därför är de inte heller programmerbara.  

 

En annan metod för att lösa komplexa problem är att dela upp dem i underproblem och 

därigenom finna delproblem som är mer strukturerade. Hittas en lösning på det enklare 

underproblemet, finns det möjligheter till att lösa det större komplexa problemet. 

För att ett problem skall höra till organisationen måste det dock ha en ägare. Därför är det 

också viktigt att någon inom organisationen kan ta på sig ansvaret för problemet. Analysfasen 

avslutas med en formell problemformulering där problemet definieras. 

 

                                                 
42 Källa: Turban & Aronsson et al, (2001). ”Intelligent systems” s.42 
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3.3.2 Designfasen 
Denna fas handlar om att utveckla och analysera olika möjliga vägar till att agera. Detta 

inkluderar aktiviteter som går ut på att förstå problemet och prova lösningar. För detta 

används en modell av problemsituationen.43 

 

I designfasen försöker man alltså finna alternativ för att lösa problemet. Här bestäms 

urvalskriterier till lösningsalternativen innan de analyseras och utvärderas.  

För att kunna utvärdera och jämföra de olika alternativen är det nödvändigt att kunna 

förutsäga vilket resultat det ger att välja ett specifikt alternativ. Beslut brukar också 

klassificeras efter hur väl det går att förutsäga dessa, med andra ord hur mycket kunskap som 

finns kring de förväntade resultaten. 

  

För att utvärdera alternativ, går det att dela in beslut under säkerhet, risk eller osäkerhet.  

I beslut under säkerhet antas det att beslutsfattaren har fullständig kontroll och att denne vet 

hur utgången skall bli. Beslutsfattaren ses som en källa till att kunna förutspå framtiden, då 

det här antas att endast en utgång kan följa agerandet. Under osäkerhet måste beslutsfattaren 

kalkylera med att varje agerande kan ge en rad olika utgångar. Beslut under risk innebär att 

beslutsfattaren måste överväga flera olika utgångar för varje alternativ. Detta kallas även för 

kalkylerad risk. Designfasen resulterar i ett antal olika lösningsalternativ till problemet, ett 

beslutsunderlag. 

 

3.3.3 Valfasen 
Gränsen mellan design och valfas är ofta oklar, då vissa aktiviteter används under båda 

faserna. Däremot görs det i valfasen det faktiska valet av ett alternativ. Detta innefattar vilken 

riktning som skall följas.44 

Viktigt är att det inte är en lösning på det faktiska problemet som väljs, utan det är istället en 

lösning på en modell av problemet. 

 

Valfasen innefattar olika förhållningssätt till sökning av det bästa alternativet och en 

utvärdering av detta. I detta ingår även en rekommendation av en lösning på problemet och 

denna lösning är de värden på de variabler som har gett det bästa resultatet. 

                                                 
43 Källa: Turban & Aronsson et al, (2001). ”Intelligent systems” s.43 
44 Källa: Turban & Aronsson et al, (2001). ”Intelligent systems” s.52 
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De sökmetoder som används för att finna det bästa alternativet, är bland annat optimering, 

heuristisk sökning och blind sökning.  

 

Optimering används vid välstrukturerade problem och handlar om att försöka förbättra en 

lösning tills det att det inte går att förbättra den mer. Heuristisk sökning innebär att endast 

lovande alternativ väljs ut och när en lösning är tillräckligt bra, väljs denna. 

 

Av blind sökning finns det två varianter. Fullständig där den bästa väljs och den andra där 

icke lovande systematiskt lämnas. Den sistnämnda liknar den heuristiska, då man även här 

avslutar sökningen när en tillfredställande lösning har hittats. 

 

När en lösning har hittats görs en känslighetsanalys, som försöker se vilken påverkan en 

förändring har på den föreslagna lösningen. 

Skulle små förändringar i olika variabelvärden ge stora förändringar i lösningen, är lösningen 

instabil och inte heller en särskilt bra lösning. Då kan det istället vara bättre att leta efter ett 

nytt alternativ. 

 

Det man strävar efter är stabila lösningar som inte påverkas särskilt mycket av de små 

förändringarna i beslutsvariablerna. Det är ett resultat av att variablerna ofta är uppskattade 

och därför inte heller särskilt precisa. 

När detta är gjort, väljs det alternativet som anses vara bäst och en plan över 

implementeringen upprättas. Resultatet av denna fas är lösningen på modellen. 

 

3.3.4 Implementeringsfasen 
I denna fas implementeras lösningen i verkligheten. Om detta misslyckas får man gå tillbaka i 

beslutsprocessen och prova andra alternativ.45 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Källa: Turban & Aronsson et al, (2001). ”Intelligent systems” s.59 
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3.4 Andra beslutsmodeller 

 

 
 
Figur 4: Schema över beslutsmodeller Källa: Edlund et al, (1984). ”Beslutsmodeller” s.28 

 

3.4.1 Soptunnemodellen46 
Soptunnemodellen har ingen medveten styrning av besluten, utan beslut beskrivs som 

slumpmässiga möten mellan lösningar, valsituationer och problem. Denna modell har med 

framgång använts för att beskriva hur beslut fattas i byråkratiska organisationer med vaga 

målsättningar. 

 

                                                 
46 Källa: Edlund (1984) ”Beslutsprocessmodeller i praktisk tillämpning” s.27 
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3.4.2 Rituell modell47 
I denna modell ses beslutsprocessen främst som en rituell handling, som en följd av 

traditioner. För att uppfylla rollförväntningarna i organisationskulturen beter sig de 

inblandade aktörerna på ett visst förutsägbart sätt, där beslutsprocessen kan liknas vid 

framförandet av en teaterpjäs där de flesta replikerna och vem som skall säga vad är bestämt i 

förväg. 

 

3.4.3 Förhandlings- och koalitionsmodell48 
Modellen fokuserar på att beskriva politiskt beslutsfattande, där besluten ofta får väsentliga 

konsekvenser för många grupper och som symboliseras av starka ledningar. 

 

3.4.4 Marginalism modell49 
Marginalism modellen beskriver beslutsprocesser som ej följer mönstret ”först mål sedan 

medel”. På engelska kallas denna modell för ”the science of muddling through” eller 

”incrementalism”. Modellen tar fasta på den konkreta aspekten av beslutsfattande- går det att 

genomföra med tillgängliga resurser/medel? Beslut fattas inte genom att systematiskt relatera 

handlingsalternativ till uppställda mål utan medlen helgar målen och målen formuleras i 

efterhand. Endast marginella avvikelser från tidigare beteenden görs och beslutsfattandet 

inriktas på att minska uppenbara felaktigheter snarare än att förverkliga nya möjligheter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
47 Källa: Edlund (1984) ”Beslutsprocessmodeller i praktisk tillämpning” s.28 
48 Källa: Edlund (1984) ”Beslutsprocessmodeller i praktisk tillämpning” s.29 
49 Källa: Edlund (1984) ”Beslutsprocessmodeller i praktisk tillämpning” s.27 
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3.5 Normanns dominerande idéer 
 

Normanns teori om dominerande idéer visar på hur trögheten inom organisationer påverkar 

deras försök till utveckling.  

 
 Figur 5 : Dominerande idéer50  

 
Inom varje organisation finns en uppsättning värderingar, normer, trossatser, begrepp och 

antaganden. Dessa utgör tillsammans en viktig del av den verklighet som aktörer befinner sig 

i, idésystemet. De flesta företag kännetecknas av en ständig kamp om vilka idéer som ska 

accepteras och vara vägledande för företaget. De idéer som ”vinner” kampen blir företagets 

dominerande idéer. Signifikanta aktörer, även kallad ledningen, är de personer med tillräcklig 

makt och tillräckligt inflytande för att kunna påverka de dominerande idéerna.51 Men 

idésystemet påverkas även av företagets etablerade föreställningar och traditioner.  

 

Kombinationen mellan dessa två sidor kan medföra en trögrörlighet i organisationen vid 

förändringsbehov, då de dominerande idéerna oftast inte vill förändras. De dominerande 

idéerna kan även enligt Normann kallas för de ledande principerna, filosofin.52 

Normann menar också att det inte bara är det dagliga beteendet i verksamheten som styrs av 

de dominerande idéerna, utan de lägger även grunden för verksamhetens långsiktiga 

affärsstrategi.  

Olika företag inom samma branscher tenderar till att ha liknande kulturer på företaget. Det är 

dock ledningen på företagen som via en viljeakt kan påverka företagets kultur. 

 

                                                 
50 Normann (1977) ”Skapande företagsledning” s. 31 
51 Normann (1977) ”Skapande företagsledning” s. 30 
52 Normann (1992) “Service Management” s.194 
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3.6 Minsky modellen53 
Enligt Minsky börjar en kris med en felplacering, som chockar det makroekonomiska 

systemet. Naturen av denna felplacering varierar från en kris till en annan. Det kan vara allt 

från start eller slut på ett krig, en innovation, politiska händelser eller konstigt nog en 

finansiell succé. Felplaceringen leder till möjligheter till förtjänst för vissa, medan det stänger 

möjligheten för andra. Dominerar de nya möjligheterna, tar investeringar och produktion fart. 

En ”boom” är på väg.  

 

I modellen ökar expansionen genom bankkrediter som förstorar de totala finansiella 

tillgångarna. Samtidigt ses bankkrediterna alltid som något instabilt. 

”Euphoria” är något som byggs upp då ökad efterfrågan pressas mot kapaciteten att producera 

varor. I och med detta ökar priserna, som ger nya förtjänstmöjligheter. Detta lockar samtidigt 

nya företag och investerare som i sin tur stimulerar till ytterligare investeringar. 

 

Som ett resultat av det ovan beskrivna har man istället för ett rationellt beteende, ett som kan 

beskrivas som en mani eller bubbla. Mani står för irrationalitet, medan bubblan symboliserar 

det som en dag kommer att spricka. 

 

 

3.7 CAPM (Capital Asset Pricing Model) och APT (Arbitrage Pricing Theory) 
CAPM modellen försöker förklara hur tillgångar prissättsätts i förhållande till risk av 

marknaden och bygger på tre antaganden: 

  

• investerare kan välja område att investera i beroende på förväntad avkastning 

• alla investerare är överens gällande planering 

• det finns inga hinder på kapitalmarknaden  

 

Typiskt för denna modell är prissättningsstrukturen och hur det relaterar till risk. Som 

investerare är bekymret det slutgiltiga värdet på investeringsportföljen och bedömningen av 

risk görs i denna teori i förhållande till vad portföljen kan bidra med i form av avkastning. 

 

                                                 
53 Källa: Kindleberger (1977) “Manias, Panics and Crashes” s.15 
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Teorin säger att investerare alltid söker portföljer som är effektiva, sett till den förväntade 

avkastningen. Modellen är alltså specificerad i termer av investerarens förväntningar.54 

Vidare menar CAPM modellen att investerare prissätter sina säkerheter i förhållande till det 

tillskott varje säkerhet utgör för risken i den totala portföljen.55 

  

APT modellen ses som mindre restriktiv och introducerades av Ross (1976). APT försöker 

precis som CAPM modellen att beskriva prissättning och risk. Skillnaden ligger i att APT kan 

verifieras empiriskt, något som inte CAPM kan i samma utsträckning. 

Modellen bygger på antagandet att relationen säker avkastning och olika faktorer hela tiden är 

en process som sker linjärt.56 

 
3.8 Förslag till beslutsmodell 57 
 

 

                                                 
54 Källa: Haugen (2001) ”Modern Investment Theory” s.236 
55 Källa: Haugen (2001) ”Modern Investment Theory” s.251 
56 Källa: Haugen (2001) ”Modern Investment Theory” s.266 
57 Eget förslag till beslutsmodell.  
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3.8.1 Förklaring till ovanstående beslutsmodell 

Entreprenören har en idé som han/hon vill realisera och tar då kontakt med en eller flera 

investerare. Investeraren och entreprenören träffas under ett möte där investeraren ingående 

får ta del av entreprenörens idé.  

 

När investeraren sedan fått all information ifrån entreprenören, är det upp till investeraren att 

besluta om en finansiell satsning ska göras eller inte. Investeraren väger då fördelar gentemot 

nackdelar, för att se vilket alternativ som är mest fördelaktigt.  

 

Detta förslag till modell innefattar och blandar ovan nämnda beslutsteorier och tankar om 

dominerande idéer (DI), vilket mynnar ut i en helt ny beslutsmodell som sammantaget ger ett 

bredare perspektiv till det vi i denna uppsats avser att undersöka. 
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4. Empiri 

 
Detta kapitel redovisar undersökningarna som gjorts. Senare kopplas denna del samman med 

de valda teorierna och bildar en analys. Vidare redogör kapitlet för vad Håkan Jansson 

Investor, Tomas Orrung ALMI och journalisterna Gunnar Lindstedt och Björn Elmbrandt har 

för kommentarer kring investeringsbeslut. En noggrann genomgång av Investors 

årsredovisningar och förvaltningsberättelser från åren 1998-2002 görs också, samt artiklar 

från den aktuella tiden. 

 

4.1 Bakgrundsbeskrivning Investor AB 
André Oscar Wallenberg grundade 1856 Stockholms Enskilda Bank, som bl a tillhandahöll 

kapital till entreprenörer och nyskapande företag. År 1916 tillkom en ny lagstiftning i Sverige 

som skulle komma att försvåra bankers långsiktiga aktieinnehav i industriföretag. Därmed 

bildades investmentbolaget Investor som banken överförde allt aktieinnehav till 58.  

På senare år är det främst sektorerna teknologi, hälsovård, verkstadsindustri och finansiella 

tjänster som dominerat de finansiella investeringssatsningarna i företaget.  

IT räknas till teknologi och denna sektor hade statistiskt sätt sin bästa tid under perioden 

1997-2000, där avkastningen på de aktuella företagens aktier steg som högst. Efter denna tid 

sjönk dessa aktiers värde till en liknande nivå som rådde 1996.  

Investeringsfokus i sektorn teknologi, är att satsa på bolag inom områden där en stark 

förväntad tillväxt finns och där förhoppningen är att kunna bygga lönsamma snabbväxande 

företag59. 

Vidare har Investor en flexibel placeringsstrategi som möjliggör investeringar inom olika 

utvecklingsstadier, allt från nystartade företag till mogna världsomspännande 

industrikoncerner.60 

 

 

 

                                                 
58 Investors årsredovisning 1998 
59 Investors årsredovisning 2004 
60 www.investorab.com 
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4.2 Intervju 051012 kl 09.00-10.45, Håkan Jansson VD Investor Growth Capital, 
Arsenalsgatan 8c Stockholm.61 
Håkan Jansson har sedan 1997 varit verksam på Investor i olika roller. Intervjun fokuserar på 

hur Håkan Jansson och Investor Growth Capital ser på beslut som ska fattas inför 

investeringar. 

 
4.2.1 Intresseområden 
Investors huvudområden är IT/Teknik och ”Health care”. IT/Teknik involverar främst IT, 

Telekom och produktionsutrustning, medan ”Health care” är mer inriktat på medicinteknik. 

En tredje inriktning som vuxit fram under senare år är även miljö och energi.  

Anledningen till att Investor valt att avgränsa sig till dessa få områden, beror på att 

investeringstraditionen är en stark faktor, då kompetensen hos de anställda finns inom vissa 

särskilt utvalda branscher. Starka nätverk är en annan viktig faktor, som grundar sig på 

samarbeten under en lång tidsperiod med samlade erfarenheter.  

 

4.2.2 Investor och IT 
Investor har tidigare gjort investeringar i dynamiska branscher. Ett exempel på det är IT, där 

de tidigt såg vilka tillväxtmöjligheter som fanns. Dock förhöll de sig avvaktande, då en viss 

osäkerhet kring branschen fanns.  

Faktorer som gjorde att Investor till sist beslutade att investera i IT, var att andra gjorde 

liknande investeringar, medias påverkan och det förhållningssätt som Investor USA hade till 

IT.  

 

4.2.3 Kommunikationskanaler 
En entreprenör kan få kontakt med Investor på tre olika sätt; antingen genom att ringa och 

själv presentera affärsidén, att Investor tar kontakt med entreprenören, eller att entreprenören 

via en rådgivare får kontakt med Investor. Dock föredrar Investor det förstnämnda.  

 
4.2.4 Beslutsprocessen 
Det Investor fokuserar på vid ett eventuellt samarbete, är att det skall gå att urskilja en helhet 

och framtidstro till företaget.  

Generellt sett brukar en beslutsprocess ta ungefär tre månader, men kan även sträcka sig så 

långt som till sex eller sju månader. 

                                                 
61 För intervjufrågor; se kapitel 7.4 s.56 
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4.2.5 De olika stegen i beslutsprocessen 
Det första Investor gör i en beslutsprocess är att se på det sökande företagets framtidsutsikter. 

Sedan blir affärsidén avgörande för om man skall gå vidare eller inte.  

Dessutom görs en bedömning av hur management hos det sökande företaget ser ut. Detta är 

dock endast en ytlig analys. Efter den ytliga analysen görs en djupare, som kan delas in i tre 

olika delar; affärsfasen, finansdelen och juridiska avtal. 

Kort kan beslutsprocessen delas in i två skeden, en ytlig granskning av management och en 

mer djupgående analys med indelning i de tre ovannämnda faserna. 

 

4.2.6 Affärsfasen 
I affärsfasen ser man på det aktuella företagets teknik eller produkt. Detta är det viktigaste 

steget, där man försöker se över produktens attribut. Exempelvis om den är lätt att förstå sig 

på, eller om den är lätt att kopiera?  

 

Patentskydd62 är en annan viktig del och blir extra viktigt när det kommer till investeringar 

som rör medicin, där stora summor ofta investeras.  

Andra faktorer som ses över är produktens status på marknaden, om produkten är efterfrågad, 

eller om det skulle kunna vara ett scenario för framtiden? 

 

Marknad och konkurrenssituation är andra faktorer som analyseras. Beroende på om företaget 

är litet eller stort ser man även till företagets positionering och segmentering.63 Detta för att se 

om en medvetenhet finns till vilka man riktar sig. Framförallt är det viktigt att små företag är 

fokuserade på just detta, dvs. att de nischar sig. 

 

Genom att se över de frågor som ovan nämnts, ser Investor ganska snabbt vilken 

utvecklingspotential ett företag har. I regel brukar Investor även vilja se att företaget i fråga 

först ska ha etablerat sig i Sverige. Detta för att sedan kunna ta steget ut mot en mer 

internationell nivå. Investor anser därmed att det är till fördel att börja i liten skala och sedan 

expandera och inte tvärtom. 

 

En annan helt avgörande faktor är sammansättningen av företaget och ledningen. 

                                                 
62 För utförligare beskrivning om patentskydd, se www.prv.se 
63 Källa: Kotler (2002) ”Principles of Marketing” s.316 
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VD:n spelar en avgörande roll för verksamheten och här tittar Investor om denna person är 

kompetent nog att driva verksamheten. 

Eftersom Investor kräver att vara aktiva ägare, har man även kraften att byta ut VD:n om så 

skulle krävas. Förutom det ovan nämnda ses dessutom organisationens drivkrafter och 

tidigare erfarenheter över. 

   

Genom att Investor har som krav att vara aktiva ägare, gör detta också att man inte bara 

hjälper det avsedda företaget med kapital, utan även med personal och kontaktnät. Investor 

försöker därmed att hjälpa till på flera olika områden. 

I finansdelen följs tidigare års balansräkningar upp, för att se hur verksamheten tidigare har 

bedrivits. 

 

4.2.7 Juridiska avtal 
I denna del fokuseras det på samarbetspartners och vilka kontrakt företaget har med tidigare 

organisationer. Investor menar att det är viktigt att tydliggöra och se att det sökande företaget 

inte tidigare bundit sig till någon annan organisation, inte minst gällande patent. Skulle detta 

vara fallet, blir det för Investor en komplicerad situation. 

 

4.2.8 Strategisk plan 
Vid en eventuell investering, ser Investor till entreprenören i bolaget och hur mycket kapital 

som verkligen behöver skjutas in i projektet. De parter som är med och fattar beslut i det 

ändamålet, är dels beslutsavdelningen, men även entreprenören som har för avsikt att starta 

projektet. Där ger båda parter sin syn på investeringsbehovet och Investor menar att det är 

vanligt att satsningar tenderar till att bli större än vad först blivit överenskommet.  

 

En strategisk plan utformas även för den fortlöpande verksamheten, där milstolpar sätts upp 

för när själva produktionen ska dra igång och då utträde bör ske. Kort sagt sätts olika 

delmål/handlingssteg upp. Eventuella problem försöker även förutspås. 
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4.2.9 Beslutsgrupp 

De som bestämmer om ett beslut ska tas, är en så kallad beslutsgrupp (även kallad 

partnergrupp). Detta är en sammansättning personer med olika bakgrund samt tidigare 

erfarenheter.  

 

Gällande beslutsfattande, tillämpar Investor en regel som säger att inte mer än en får säga nej 

till ett förslag, för att det skall kunna genomföras. Ofta tar var och en inom beslutsgruppen, 

vid eventuella svårigheter till beslut, kontakt med sitt eget kontaktnät och utbyter idéer. Detta 

underlättar ofta för själva beslutsprocessen. 

 

Efter att var och en tagit del av informationen från de olika kontaktnäten, samlas 

beslutsgruppen och beslut fattas. Detta sker dock endast vid tveksamheter gällande ett projekt.  

Enligt Investor är kriterierna för att arbeta i denna beslutsgrupp, att antingen suttit som VD, ha 

styrelseerfarenhet, eller vara en ”god människokännare”.   

 

4.2.10 Riskbedömning 
I det sista steget av Investors beslutsprocess fokuseras det på om det sökande företaget 

uppfyller de krav som Investor i de tidigare stegen ställt. Efter genomgången görs även en 

bedömning av risken med projektet. Detta innefattar hur stor sannolikheten är att förlora det 

satsade kapitalet, när investeringen börjar ge utdelning och hur tidsramen ser ut för det. Dock 

är inte risker något enligt Investor som ses som ett hinder, då låg risk ofta medför låg vinst. 

Beslutsgruppen använder sina egna erfarenheter för att förstå denna risk. Om företaget 

fortfarande då är aktuellt, accepteras satsningen. 

Efter inträde i företaget, handlar det framöver till mesta del om ”coachning” och råd innan 

utträde sker för Investor i projektet. 
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4.3 Bakgrundsbeskrivning ALMI 
ALMI grundades 1994 och försöker aktivt hjälpa entreprenöriella företag att växa. Från 

starten har över 15 000 kunder fått lån till nya företag, där man valt att vara öppna för alla 

affärsidéer som kommit in. Till skillnad från Investor har man alltså inte några speciella 

branscher som man inriktar verksamheten på. Enligt Statistiska Centralbyrån har ALMI:s 

kundföretag ökat sin omsättning med över 100 procent och ökat antalet anställda med 85 

procent under perioden 1996 till 200064.  

 

Idag är ALMI är en koncern med ALMI Företagspartner AB som moderbolag och 21 

regionala dotterbolag. Moderbolagets roll är att svara för ledning, samordning och 

koncerngemensamma funktioner. Staten är ensam ägare till moderbolaget som i sin tur är 

majoritetsägare i vart och ett av dotterbolagen. Resterande del ägs regionalt av respektive 

landsting eller motsvarande”65. 

 

För tydlighetens skull är det värt att nämna att det ALMI beviljar, är lån där en låneansökan 

görs och det finns möjlighet att erhålla i snitt mellan 1-10 miljoner kronor. Dock står ALMI 

maximalt endast för 50 % av kapitalbehovet. 

 

4.4 Intervju 051019 kl 08.30-10.00, Thomas Orrung, Chef innovations- och 
nyföretagarfinansiering ALMI, Drottninggatan 97 Stockholm.66 
 

ALMI:s huvudsakliga verksamhet består av innovationsfinansiering och för denna 

beslutsprocess har man en agenda som noggrant följs.  

Processen ser enligt Thomas Orrung ALMI ut på följande sätt: 

 
4.4.1 Analysfasen 
I analysfasen söks all basfakta kring det sökande företaget. Detta innefattar information om 

allt från ägare till hur styrelsen ser ut och följer en kedja som fokuserar på beskrivningen av 

företaget och affärsidén. I detta inkluderas även en tydlig beskrivning av den aktuella tjänsten 

eller produkten. 

                                                 
64 ALMI:s verksamhetsberättelse 2003 
65 www.almi.se 
66 För intervjufrågor; se kapitel 7.4 s.56 
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4.4.2 Projektbeskrivning 
Projektbeskrivning är en annan viktig del där det noggrant bör beskrivas vad pengarna vid ett 

eventuellt lån skall gå till och hur tidsplanen för investeringen ser ut. Därefter förs intresset 

över till resultatet, vad innovationen skall leda till och det önskade scenariot. 

 

4.4.3 Projektmål 
I projektmålet läggs fokusering på vilka de olika etappmålen är och pengarnas 

användningsområden, med andra ord en tidsplan. Dessutom är det viktigt att veta om patent 

finns på produkten och än viktigare om det är någon typ av licens på produkten. Uppstår ett 

sådant scenario leder det sällan till att kapital beviljas. 

 

4.4.4 Argument 
Orrung anser att det för ett sökande företag är viktigt att kunna beskriva det unika med 

produkten. I fasen ingår det att olika försäljningsargument beskrivs, att marknaden med 

konkurrenter analyseras och att företaget är helt på det klara med vilka som är kunderna. 

Dessutom är det viktigt att ha en plan för hur marknaden skall nås och vilka resurser som 

krävs för det. 

 

4.4.5 Kortsiktig och långsiktig analys 
Då ett företag söker finansiering till ett projekt, är det viktigt att tidigare ha analyserat 

finansieringsbehovet. Detta skall inte bara ha gjorts kortsiktigt, utan även innefatta hur 

behovet kommer att se ut i framtiden. Alltså är det långsiktiga tänkandet lika viktigt som det 

kortsiktiga. För detta ändamål rekommenderas SWOT-analysen,67 då det i en sådan analys 

ingår olika typer av risker med projektet, både kortsiktiga och långsiktiga. 

 

4.4.6 Övriga synpunkter 
Övriga synpunkter är ett område där ofta externa konsulter får möjlighet att tycka till.  

En affärsplan är något som ALMI alltid kräver av det sökande företaget och skulle en 

affärsplan av någon anledning inte vara tillräckligt tillfredställande, får det sökande företaget 

”hemläxa” tills det att affärsplanen är tillräckligt bra för ett beslutsunderlag. 

 
 

                                                 
67 Källa: Kotler (2002) ”Principles of marketing” s.81 
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4.4.7 Erfarenhet 
Riskfinansiering är ett nystartat projekt som uteslutande fokuserar på IT och medicin, då 

dessa områden anses tillhöra framtiden.  

Dock är den mest avgörande faktorn i hur ALMI resonerar kring investeringar att det sökande 

företaget skall ha en stark ledning med de erfarenheter som krävs. ”I princip kan affärsidén 

vara svag, men är det rätt folk i organisationen är sannolikheten ändå större att lyckas.” 

Därmed tittar ALMI mycket på den erfarenhet och tidigare kunskaper som finns i ledningen 

på det sökande företaget. 

 

4.4.8 Cykler och trender 
ALMI kan tydlig urskilja att cykler och trender har stor påverkan på hur investeringar görs. 

Historiskt sett var det senast enligt Orrung ”tredje vågen” med IT som snabbt växte fram och 

innan dess var det samma starka tillväxt med fastighetsbranschen. 

För att hantera dynamiska branscher med tillväxt, försöker ALMI fokusera på att bryta ner 

helheter till mindre delar och skapa ”due dellegance”, dvs. en kritisk granskning av det 

sökande företaget med särskild tyngd på hur ledning och management ska se ut. 

Förutom den kritiska granskningen är kvalitet och upplägg på presentation av idén andra 

faktorer som det tas stor hänsyn till. 
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4.5 Bakgrundsbeskrivning Björn Elmbrant 
Björn Elmbrant är journalist på Sveriges Radio och har skrivit boken ”Dansen kring 

guldkalven”. Boken ger en utförlig beskrivning av IT-branschen och det händelseförlopp som 

utspelade sig från mitten av 1990-talet och fram till dess hastiga krasch efter millennieskiftet 

1999/2000. Boken grundar sig på artiklar, intervjuer och uttalanden som alla är tagna från 

den aktuella händelsen. 68  

Björn Elmbrant tilldelades år 2000 det stora journalistpriset69.  

 

4.6 Intervju 051020 kl 09.00-10.30, Björn Elmbrant Journalist, Oxenstiernsgatan 
20 Stockholm.70 
 

4.6.1 Kortsiktigt eller långsiktigt tänkande 
Elmbrant menar att faktorer som påverkar investeraren i en beslutsprocess grundar sig till stor 

del om denne tänker kortsiktigt eller långsiktigt.  

 

I fallet IT och dess framväxt var den allmänna uppfattningen bland investerare att en otrolig 

tillväxtpotential fanns. Genom att enbart tänka på tillväxtmöjligheterna, var det många 

investerare som sköt ifrån sig det långsiktiga tänkandet och istället anammade det kortsiktiga. 

 

Ett populärt fall att jämföra är det mellan IT företagen Boo.com och Spray.71  

Investor valde i ett tidigt skede att satsa på företaget Spray,72 istället för Boo.com. 

Anledningen var att det sistnämnda enligt beslutsfattarna hade en alltför smal affärsidé och att 

traditionen inom företaget alltid hade varit att inte investera i detaljhandeln.  

Spray däremot, var ett bredare alternativ och hade därför också flera möjligheter. Dessutom 

sågs Spray som en gardering för Investor att ändå kunna vara delaktiga i de satsningar som 

gjordes inom IT under den tidsperioden.   

 

 

                                                 
68 Källa: Elmbrant (2005) ”Dansen kring guldkalven” 
69 Källa: www.bonnier.se/6225.asp 
70 För intervjufrågor; se kapitel 7.4 s.57 
71 Källa: Lindstedt (2001) ”Boo.com och IT-bubblan som sprack”  
72 www.di.se/nyheter ”Investor på jakt efter investeringsobjekt” 2005-11-02 
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4.6.2 Demografiska faktorer 
Elmbrant menar att entreprenören i de flesta fall är väldigt beroende av investerarnas kapital, 

för att kunna realisera en idé. Det är inte bara kapital som investerare kan bidra med, utan 

många gånger besitter samma personer även en stor branschkunskap och nätverk, som ger 

möjligheter till att utveckla affärsidén. Dock menar Elmbrandt att entreprenören inte alltid 

behöver hjälp av investerare för att realisera en idé.  

 

En tydlig trend är att investerare har en större benägenhet att investera när det råder 

högkonjunktur, än då det råder lågkonjunktur. Trender kan även vara att rykten om god 

avkastning och möjligheter skapar ett tryck som automatiskt driver på utvecklingen och 

förenklar entreprenörens möjligheter att knyta till sig kapital. 

 

När en entreprenör ska presentera en innovation för en investerare, är det av stor vikt att inge 

ett bra första intryck. Detta kan vara allt ifrån att vara rätt klädd och ha ett korrekt språk, till 

en bra presentation av idén. Detta är många gånger ett måste för ett vidare samarbete, menar 

Elmbrant.  

 

Andra faktorer som är viktiga, är att entreprenören kan visa på redan gjorda prognoser, för att 

på så sätt styrka sina argument om den dynamiska branschen eller innovationen. 

 

Denna mer generella del om faktorer som kan påverka beslutsfattande övergår nu till ett mer 

specifikt fall, intervjun av journalisten Gunnar Lindstedt om Boo.com. 

 

4.7 Bakgrundsbeskrivning Gunnar Lindstedt om Boo.com 
Nedan följer en bakgrundsbeskrivning hämtad ur Lindstedt (2001) ”Boo.com och IT-bubblan 

som sprack”, för att ge läsaren en förståelse för den dynamiska IT-branschen och de beslut 

som fattades mellan 1998-2000. 

Gunnar Lindstedt tilldelades det stora journalistpriset 1998.73 

 

”Affärsidén var att med hög profil försöka starta ett e-handelsföretag som skulle sälja 

märkeskläder via nätet, samtidigt skulle det vara tillräckligt stort för att attrahera den 

internationella marknaden.  

                                                 
73 www.bonnier.se/6225.asp 
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Det respekterade finansföretaget JP Morgan74 gick tidigt med i projektet som rådgivare. Detta 

ledde i sin tur att fler gick med, de tog helt enkelt rygg på varandra i förhoppning om att tjäna 

pengar på den nya tekniken. Den bristande kontrollen av Boo.com förklarades med den 

otroliga hets som rådde inom Internetbranschen vid den tidpunkten. 

 

Med denna uppbackning blev det dags att gå på investerarna. Innan dess hade en prognos 

gjorts med rådgivarna, vilket talade om att världsmarknaden nästkommande år (1998) skulle 

vara värd 60 miljoner dollar, varav 22 miljoner i Europa. Med sådana beräkningar och siffror 

skulle det inte bli svårt att locka investerare. Allt gjordes självklart otroligt proffsigt med hjälp 

av JP Morgan. 

 

Tanken var att investerare och riskkapitalister skulle plockas in genom s.k. 

investeringsrundor, där de i den första skulle sälja ungefär en tredjedel av bolaget för 15 

miljoner dollar. I februari 1999 stängde Boo.coms första finansieringsrunda, vilket innebar att 

man hade sålt 32 procent av bolaget för 12 miljoner dollar. Det var således värt över 35 

miljoner dollar och ändå var företaget bara i planeringsfasen. Någon riktig verksamhet fanns 

ännu inte. 

 

Våren 1999 började Internetboomen på allvar drabba även London och Europa, inte minst 

Sverige. Många unga och välutbildade sökte sig från mer traditionella jobb, till de nystartade 

Internetföretagen. När det gällde lokaler skulle sådana öppnas i New York, München, Paris 

och Amsterdam, alla i de mest trendiga kvarteren. Allt handlade om image.  

På ett styrelsemöte den 8 september 1999 beslutade styrelsen att företaget skulle 

börsintroduceras under första kvartalet 2000. Detta beslut togs innan ens lanseringen av 

företagets tjänster hade skett. Lanseringen hade gång på gång blivit uppskjuten, men var nu 

bestämd till den 3 november. Man insåg snabbt att även detta datum skulle bli svårt att uppnå, 

då man hade en hemsida som inte alls fungerade tillfredställande. Detta ledde till panik i 

företaget.  

 

I all hast skedde ändå lanseringen till det utlovade datumet, men man insåg snabbt att fiaskot 

var ett faktum. Hemsidan var för krånglig och långsam, vilket resulterade i att kunderna 

flydde. Trots all marknadsföring kring Boo.com, hade man enbart något 50-tal ordrar per dag. 

                                                 
74 www.jpmorgan.com  
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Ett löfte gavs vid ett styrelsemöte den 6 januari 2000 om ännu en investeringsrunda som 

skulle resultera i ett nytt kapital på 40 miljoner dollar. Detta löfte infriades aldrig, utan istället 

satte man hoppet till börsintroduktionen som man hoppades skulle ge 150-200 miljoner dollar. 

Den 17 maj 2000 ansökte Boo.coms styrelse om likvidation för att slippa personligt 

betalningsansvar.”75 

 

4.8 Intervju 051025 kl 09.00-11.00, Gunnar Lindstedt Journalist, Bonnier 

Tidsskrifter Stockholm.76 
 

4.8.1 Varför lyckades de till en början? 
Lindstedt menar att grundarna av Boo.com alla hade en viktig egenskap, de var mycket 

duktiga på att övertyga människor till att tro på det de argumenterade för. De hade en mix av 

kunskap om finansieringsmarknaden, social kompetens och gjorde alltid ett seriöst intryck vid 

både formella och informella möten. 

 

Samtidigt var de orädda, nonchalanta och spelade ofta ut affärskontakter mot varandra på ett 

icke affärsmässigt sätt. Vidare smittade grundarnas förmåga att ha kul ihop lätt av sig på 

andra, som lockades att leva på samma sätt.  

 

Även tajmingen med projektet och affärsidén låg alldeles rätt i tiden, då de flesta var öppna 

för att göra investeringar i IT-branschen. Det var inte många investerare som ifrågasatte 

lönsamheten eller framtidsutsikterna innan de satsade sina pengar. I och med att de initialt 

fick med sig ett av de största investmentbolagen, blev det också lättare att samla fler 

intressenter. 

 

4.8.2 Varför misslyckades de? 
Lindstedt menar att Boo.com hade en nästan ”övernaturlig tro på sin affärsidé, som ryckte 

med de flesta investerarna”. Att de inte hade produkten klar var bara en parantes i 

sammanhanget. Kanske trodde de att affärsidén var bättre än vad den egentligen var och 

intriger mellan ägarna underlättade dessutom inte. 

 

                                                 
75 Källa: Sammanfattning av händelseförlopp, Lindstedt (2001) ”Boo.com och IT-bubblan som sprack”. 
76 För intervjufrågor; se kapitel 7.4 s.57 
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Den stora investerare som Boo.com lyckades locka till sig (JP Morgan), hade inte någon 

större erfarenhet av IT-sektorn och var därför inte heller särskilt lämplig att ha som rådgivare i 

ett så pass riskfyllt projekt. 

 

Vidare menar Lindstedt att JP Morgan hade lika mycket som syfte att komma in på IT-

marknaden, som att se Boo.com lyckas. Därför ifrågasatte man inte affärsidén på samma sätt 

som man kanske annars hade gjort. Själva grundidén att sälja kläder på nätet var inte heller 

den en särskilt stark idé från början och att sedan tro på den höga omsättning de gjorde, var 

inte välkalkylerat. Den globala lanseringen gjorde det inte lättare, sett till den komplexitet 

som det ofta innebär. Internationaliseringen ledde till en stor personalstyrka med höga 

kostnader som följd.  

 

Lindstedt menar även att en oklar beslutsmodell, otydlig struktur och dålig organisering 

ytterligare förvärrade situationen. I fallet Boo.com och andra liknande företag under just den 

tiden, fokuserades det mycket på kortsiktigt tänkande istället för långsiktigt. Tidigare såg man 

till aktiens stigande värde, men under denna tid fokuserades det på företagets tillväxttakt. 

 

Avslutningsvis menar Lindstedt att i normala fall är det regel att investerare tittar på 

entreprenörens bakgrund innan investeringar görs, i form av olika ”track records”. Även 

hållbarheten i affärsidén, resurser och kapitalbehov undersöks. 

Säkerheten är för en investerare en viktig faktor och därför är det vanligt att entreprenören 

själv först får satsa en del pengar. Dessutom balanserar riskkapitalister gärna risken, genom 

att satsa i flera olika branscher. Så var fallet inte i Boo.com avslutar Lindstedt. 
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4.9 Resultat av Investor 1998-2002 och dess roll i IT-kraschen. 
 
Nedan följer ett urplock från Investors årsredovisningar mellan 1998-2002. Detta gör vi för 

att öka förståelsen för den turbulens som rådde mellan 1998-2002 och hur Investors resultat 

såg ut under den perioden. Materialet grundas på kommentarer från Investors VD för 

perioden och förvaltningsberättelser. Tanken är förutom att visa resultaten under perioden, 

också att se vad besluten som fattades ledde till.  

 

Investors VD Claes Dahlbäck hade med 1998 års resultat i ryggen följande utsikter med 1999. 

Gällande börsutsikterna för 1999 trodde han att det var sannolikt att stimulans skulle fås till 

marknaderna genom fortsatta likviditetsflöden i såväl Sverige som omvärlden. Eftersom 

ränteläget kunde förväntas vara lågt skulle aktieinvesteringarna vara attraktivare 

investeringsalternativ än obligationer eller korta penningplaceringar. 

För tillväxtbolag inom främst IT och Telecom verkade det inte finnas en tro på några som 

helst begränsningar. I samma årsredovisning presenterade Claes Dahlbäck, Marcus 

Wallenberg som sin efterträdare.  

 

De nya investeringar som gjordes var inom områden med framtidsinriktade bolag, med god 

värdetillväxt för aktieägarna. Sådana områden var tillväxtsatsningar inom framförallt IT och 

hälsovård samt satsningar i så kallad ”private equity”, vilket främst innebar onoterade bolag. 

Detta innebar ett sammanlagt allokerat kapital på 1.700 MUSD vid årets utgång, vilket 

motsvarade ungefär 14.500Mkr. 

 

Det totala värdet av nya investeringar uppgick vid utgången av 1999 till 7.618 Mkr jämfört 

med 5.509 Mkr vid utgången av 1998. Avkastningen för området nya investeringar uppgick 

till mer än 50 procent för 1999. 

 

Inför år 2000 bestod nya investeringar av riskkapitalsatsningar inom Investor Growth Capital, 

Investor Capital Partners, Asia Fund samt EQT. Totalt uppgick av styrelsen allokerat kapital 

för nya investeringar till 3.000 MUSD, vilket motsvarade 30.000 Mkr per den 31 december 

2000. Det totala marknadsvärdet av Investors nya investeringar hade under året ökat med 

4.074 Mkr och uppgick per den 31 december 2000 till 11.692 Mkr. 
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Samtidigt gjordes i början av år 2000 en organisatorisk förändring inom verksamheten nya 

investeringar, vilket innebar att Investor Growth Capital bildades genom en sammanslagning 

av affärsverksamheterna i Novare Kapital och Investor International. Den sammanslagna 

verksamheten skulle nu fokusera på investeringar i företag som låg i expansionsskedet. 

Beloppet som styrelsen allokerade till denna del av nya investeringar uppgick till 1.800 USD. 

Som helhet präglades året inom Investor Growth Capital av ett mycket gott affärsflöde och 

cirka 40 investeringar inom tillväxtområdena IT och hälsovård. 

 

2001 återgavs som ett år präglat av extraordinära händelser på såväl de politiska som 

ekonomiska arenorna. Börsutvecklingen världen över karakteriserades av stora fluktuationer 

mellan kvartalen i en nedåtgående trend.  

IT och telekomrelaterade sektorer sågs för första gången som områden där det tidigare hade 

överinvesterats. Inom sektorerna hade det även varit en väldigt negativ börsutveckling. 

I siffror hade Investors substansvärde under 2001, en förändring av -26.149 Mkr eller -18 

procent. Inom affärsområdet nya investeringar satsades det 447 Mkr. Nya investeringars 

bidrag till substansvärdeförändringen 2001 uppgick till -2.733 Mkr. Vidare uppgick 

Investoraktiens totalavkastning till -15 procent. 

 

2002 gick till historien som ett av de sämsta börsåren någonsin (-37 procent) och det tredje 

året i följd som slutat på minus. Endast depressionsåret 1931 hade en sämre börsutveckling. 

2002 var också ett år då världskonjunkturen försvagades och förtroendet för finansmarknaden 

minskade. Stockholmsbörsen gick under året ned med -37 procent och branscher som IT hade 

en klar negativ börsutveckling. 

 

Affärsområdet nya investeringar påverkade under året substansvärdet negativt, motsvarande  

-2.304 Mkr. Värdenedgången berodde på en kombination av en nedgång av de noterade 

tillgångarnas marknadsvärde och nedskrivningar av de onoterade bolagens värden. 

Nedskrivningarna under året uppgick till -1.674 Mkr och gjordes framförallt inom IT sektorn. 
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Nedan följer en kortare och mer övergripande sammanfattning av Investors utveckling mellan 

1998-2002: 

 

1998 års redovisning 

 

För tillväxtbolag inom IT och Telecom finns det inga begränsningar för investeringar då 

framtidsutsikterna ser mycket ljusa ut.  

 

1999 års redovisning 

 

Nya investeringar har gjorts inom främst IT och hälsovård. 

Avkastningen för området nya investeringar uppgick till mer än 50 procent för 1999. 

 

2000 års redovisning 

 

Inom Investor Growth Capital har hela 40 stycken olika investeringar gjorts inom 

tillväxtområdena IT och Hälsovård. 

Investor Growth Capital har under året haft ett mycket bra affärsflöde.  

 

2001 års redovisning 

 

Siffror visar att det gått mycket dåligt. 

Investoraktiens totalavkastning uppgick under året till -15 procent.  

Affärsområdet nya investeringar bidrag till substansvärdeförändringen 2001 uppgick till -

2.733 Mkr. 

Substansvärdet förändrades jämfört med föregående år med -26.149 Mkr, d v s -18 procent. 

Man erkänner att överinvesteringar gjorts i IT och Telecom. 

Branscher som IT och Telecom har haft en klart negativ börsutveckling medan andra områden 

så som läkemedel, skog och verkstad generellt gick bättre. Detta återspeglas även in i 

Investors portfölj.  

Ericsson hade ett resultat efter finansnetto -30,3 Mdr kr. 

WM data tog marknadsandelar trots att IT branschen i övrigt var mycket svag. 

Totalavkastningen för WM-data fick från åren 98-01 ett kraftigt fall nedåt.  

Spray nämns i årsredovisningen som ett av de IT företag man valt att satsa pengar i.  
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2002 års redovisning 

 

”Investors totalavkastning uppgick under året till -52 procent. Under den senaste 

tjugoårsperioden har den årliga genomsnittliga totalavkastningen uppgått till 15 procent.” 

”2002 går till den svenska historien som ett av de sämsta börsåren någonsin (-37 procent) och 

som det tredje året i följd som slutat på minus.”  

”Branscher som IT och Telecom har haft en klar negativ börsutveckling medan sektorer som 

läkemedel och verkstad har utvecklats bättre. Detta återspeglas också i utvecklingen av 

Investors innehav.” 

”Nedskrivningarna under året uppgick till -1.674 Mkr. Nedskrivningarna har framförallt 

gjorts inom IT/Telekomsektorn.” 
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4.10 Medias syn på IT-kraschen och hur beslut fattades mellan 1998-2001. 
 
Nedan följer ett urplock av artiklar där resultaten av de beslut som bland annat Investor 

fattade mellan 1998-2002 tydligt syns. Artiklarna är hämtade ur olika dagspress och 

fokuserar främst på IT-kraschen och de beslut som fattades i samband med den. 

 

4.10.1 Artikel 1. 
I en artikel skriven av Maria Ottoson i Dagens Industri 2002-02-05, framställs det som att 

riskkapitalister alltid går på känsla och inte rationalitet, då de fattar beslut om vilket företag de 

skall investera kapital i. Den slutsatsen drar konsultföretaget Kandidatas VD Margareta 

Sjölund efter en rundfråga till 20 svenska riskkapitalbolag. Som exempel tas 

investmentbolaget Investors miljardförluster på IT-investeringar. 

"Det är lätt att vara efterklok men IT-kraschen hade kunnat mildras om riskkapitalister, som 

till exempel Investor som gick in sent, inte hade låtit sig dras med. De använde sig inte av 

rationella kompetenser för sina beslut", säger Margareta Sjölund i artikeln. 

I rundfrågan som Margareta Sjölund gjorde svarade fyra av fem att de påverkas mycket av 

ledningens kompetens. Hälften anser att ledningens drivkrafter och personliga egenskaper är 

viktiga vid bedömningen av ett potentiellt investeringsobjekt. 

Drygt hälften av de tillfrågade uppgav också att de går på egen känsla och intervju när de gör 

sina bedömningar. 

 

Vidare menar Margareta Sjölund i artikeln att det som är motsägelsefullt, är att investerarna är 

mycket metodiska i sin bedömning av affärsplaner och de finansiella delarna av företaget, 

medan de inte har någon ordentlig grund för att bedöma ledningens kompetens. 

Vidare sägs det i artikeln att kompetenser som är viktiga vid beslutsfattande är till exempel 

stresshantering, hur en person fattar självständiga beslut, rationellt tänkande och optimism.  

Slutsatsen av artikeln, som Maria Ottosen drar är att det riskkapitalister uppskattar hos en 

företagsledare är: självkännedom, bestämd och övertygande, får folk med sig, bra på att bygga 

relationer till medarbetare och kunder, flexibel, stresstålig och en god verklighetsförankring. 

 
 
4.10.2 Artikel 2. 
Artikeln i Svenska Dagbladet 2002-08-17 av Harry Amster, bygger på intervjun med 

nytillträdde VD:n på Spray, Magnus J. Simons.  
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Inledningsvis förklaras det hur IT-krasch, börsfall, dotcom-död och en grundare som är mest 

omskriven för sina skatteskulder är den verklighet som den nytillträdde VD:n skall hantera.  

 
IT-företaget Spray omnämns också som ett av de få IT-företag som överlevt Internethysterin. 

Numera är Spray Network ett helägt företag till Lycos Europe, som i sin tur ägs av bland 

andra tyska mediejätten Bertelsmann.  

Portalen är fortfarande stommen i verksamheten men Wallenberg ägda Investor har slutat 

pumpa in pengar. Sammanlagt satsade Investor nästan en miljard kronor på 

portalverksamheten och förra året konstaterade Börje Ekholm, VD på Investor Growths 

Capital i New York, att "det hade varit roligare att inte ha gjort investeringen med tanke på 

läget i dag". 

  

Vidare berättar Magnus Simons att han tog jobbet för att han tyckte branschen var intressant. 

– ”Först tyckte jag det var lite riskfyllt. Men eftersom nedskärningarna var gjorda och 

ryggsäcken anpassad så var det inte kris längre. Dessutom kommer IT tillbaka starkt för det är 

framtiden, säger han trosvisst och påpekar att handeln på nätet ökar både till konsument och 

mellan företagen.”  

 

4.10.3 Artikel 3. 
Artikeln från Svenska Dagbladet 2001-08-20, baseras på en intervju med Börje Ekholm, VD 

på Investor Growth Capital i New York som menar att de senaste årens IT-hysteri varit osund. 

Många företag har gått i konkurs och sammanlagt investerade Investor över 925 miljoner 

kronor bara i Spray och Lycos Europe. 

 

– ”Nu är vi tillbaka till sunda, affärsmässiga principer. Företagen måste 

utvecklas privat snarare än att sättas på börsen omedelbart”. 

Vidare hävdar han att insikten om överinvesteringar blev klar för honom sommaren 2000. 

 

 
 
– ”Det var väldigt ”hypebetonat” och det kom affärer och värderingar som vi inte 

förstod. Vi sa att det här fungerar inte och vi måste hålla igen. Det innebar 

att vi drog ner på takten väldigt kraftigt. Men jag är förvånad över att 

försämringen gick så snabbt”. 
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Investeringstakten har varit låg de senaste tolv månaderna men nu börjar Börje 

Ekholm se möjligheter igen. Bolagens värderingar har sjunkit och nivån börjar 

bli "attraktiv" även om det fortfarande är tufft med kapitalförsörjning för 

många bolag. Han poängterar att majoriteten av bolagen i den egna portföljen 

trots allt gått bra. 

 

– ”Det är alltid olyckligt när det går den vägen men det är viktigt att komma 

ihåg att ett riskkapitalbolag inte kan lyckas med alla investeringar”. 

 

Vidare anser Börje att bara fem procent av investeringarna blir riktiga mål i krysset och 

ge tio gånger pengarna. 15-20 procent blir stora succéer, det vill säga fem 

gånger pengarna medan 40-50 procent är "living dead" och bara går jämnt upp. 30 

procent misslyckas helt. 

 

En av Investors satsningar är omskrivna Bredbandsbolaget. Börje Ekholm vill inte 

säga så mycket om problemen - miljardförluster, betalningsanmärkningar, låg 

kreditvärdighet - utom att infrastrukturprojekt "normalt är förenade med stora 

initiala investeringar". Även om antalet hushåll med bredbandsuppkoppling 

fördubblats sedan årsskiftet har bara 10 procent av hushållen tillgång till tekniken. 

 

– ”Bredbandsbolaget drivs enligt den affärsplan som styrelsen och därmed de 

större ägarna ställt sig bakom”. Vi har inga planer på att sälja våra aktier. 

Ett annat innehav är Spray som inte heller är någon lysande affär, en del 

kallar det rent av fiasko på grund av storförlusterna. Redan förra året sa 

Börje Ekholm till Näringsliv att "det är klart att företagen inte får vänja sig 

vid förluster". 

 

 

 

– ”Det hade varit roligare att inte ha gjort investeringen med tanke på läget i 

dag. Vi är en liten ägare och kommer över tiden att sälja vårt innehav”. 

 

En annan svajig investering är Popwire som gick ut hårt och utvidgade runt halva 

världen. Nu har ledningen bytts ut och större delen av personalen sparkats. 
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– ”Det är svårt att lyckas med underhållning på nätet, men jag anser ändå att 

deras tekniklösningar är mycket lovande”. 

 

Börje Ekholm är också ordförande i B-business Partners där även ABB ingår. Med 

en miljard euro i kassan ska man försöka utveckla affärsmodeller och 

teknologier för handel mellan företag. 

 

– ”Marknaden har helt ändrat karaktär. Jag tror fortfarande på idén men man kan 

sammanfatta det senaste året med att allt tar längre tid”. 

 

Börje Ekholm tror att det är en feltanke att hoppas på att situationen snart 

blir lika bra igen som 1998-1999. 

 

– ”Det är fortfarande en bubbla. Man måste vara beredd på att tänka 5-10 år 

tillbaka. Där kanske den normaliserade marknaden ligger. Jag tror att det kommer 

att vara tufft för nya företag att skaffa kapital och driva sin affär vidare. Det är säkert ett år 

kvar innan vi är igenom det”. 

Han pekar på avregleringen av telekomsektorn, Internetbubblan och de stora 

investeringarna inför den befarade millenniebuggen som ledde till massiva 

överinvesteringar. 

 

– ”Folk trodde att tillväxter på 30-50 procent kunde fortsätta i 20 år. Det är 

inte görbart och därmed skapades en bubbla. Den nya ekonomin kanske aldrig 

fanns”. 

 
 
 
 
4.10.4 Artikel 4. 
I en artikel i Finanstidningen 2001-07-05 av Mikael Törnwall beskrivs det hur Investor 

troligen tvingas till en ny nedskrivning på närmare en miljard av sina IT och 

telekominvesteringar i samband med nästa delårsrapport. 
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Törnwall skriver vidare att Investors investeringar i IT, telekom, Internet och bioteknik (det 

som kallas nya investeringar) inte precis har varit en vinstlott - i vart fall inte i det 

korta perspektivet. I samband med första kvartalsrapporten skrevs värdet ner 

med 11 procent, eller 1,2 miljarder kronor. Även i helårsrapporten kom en nedskrivning av 

nya investeringar, den gången på 1,3 miljarder. 

 

Den här kvartalsrapporten kommer att innehålla ytterligare en rejäl 

nedskrivning. Sannolikt tänker Investor inte ta i fullt så mycket den här 

gången, eftersom de största rasen för teknologiaktier var under förra året och 

i början av 2001, menar Törnwall vidare. Till exempel har Internetportalen Lycos varit stabil 

de senaste tre månaderna. 

 

Törnwall menar i artikeln att tidigare har Investors nedskrivningar fördelat sig lika mellan 

onoterade och noterade innehav, men den här gången blir det sannolikt de onoterade bolagen 

som får ta mest stryk. Mest uppenbart blir detta med Bredbandsbolaget, där Investor äger 12.6 

procent.  

 

Hittills har Investor hållit fast vid principen investerat belopp och investerat mellan 370 och 

400 miljoner kronor i Bredbandsbolaget. Med en andel på 12,6 procent ger det ett 

bokföringsmässigt värde på omkring tre miljarder kronor för hela Bredbandsbolaget. Men 

oberoende av vilka andra värderingsprinciper som tillämpas på bredbandsoperatören är det 

svårt att hitta ett aktuellt värde idag på mer än 500 till 700 miljoner kronor. 

Minst två tredjedelar ska alltså bort. För Investors del skulle detta innebära en nedskrivning på 

260 miljoner om man fullt ut tar konsekvensen av den värderingen. 

 

Investor har en rad andra satsningar som i vart fall på kort sikt är mycket 

tveksamma. Till dem hör K-World och ungdomssajten Dobedo, som med en hårsmån 

undgick konkurs tidigare i år. Någon exakt bild av nedskrivningsbehovet i Investors portfölj 

är nästan omöjlig att få fram, eftersom bolaget bara redovisar investeringarna i klump. Det är 

okänt hur stora nedskrivningar som redan gjorts i K-World och andra 

krisföretag. Dessutom finns det inget som tvingar Investor att fullt ut anpassa värderingen 

i sin portfölj efter rådande marknadspris.  
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Investors officiella linje är dock att innehaven ska värderas konservativt. I princip innebär det 

att det bokförda värdet ska anpassas efter marknadsvärde och inte investerat belopp. 

Om det här också skulle tillämpas fullt ut skulle Investor sannolikt tvingas ta 

i betydligt hårdare än man nu kommer att göra. Om man räknar med en nedskrivning 

på 7-8 procent detta kvartal kommer Investor att ha justerat ner sitt 

portföljvärde med cirka 30 procent sedan i september förra året. Samtidigt har 

IT-index på Stockholmsbörsen fallit med över 60 procent. Och tyngdpunkten av 

investeringarna ligger inom denna sektor. Bioteknik, som är ett av Investors 

andra stora områden, har klarat sig någorlunda helskinnat. 

Avslutningsvis menar Törnwall att bilden kvarstår, att det finns utrymme för rejäla 

nedskrivningar. 

 
4.10.5 Artikel 5. 
Lars Anders Karlberg skriver i Dagens IT 2001-04-02 hur riskkapitalbolaget Investor Growth 

Capital, ett av Marcus Wallenbergs skötebarn, har drabbats av två IT-konkurser på en vecka - 

först programvaruföretag Proceedo och sedan datortelefoniföretaget Caprisma. Sammanlagt 

förlorade Investor 100 miljoner kronor. 

 

Det är webbtidningen e24 som på måndagseftermiddagen publicerade nyheterna om 

konkurserna för Investors två satsningar. Investor har tagit hårdare tag om sina IT och 

Internetsatsningar och ville inte gå in med mer kapital.  

Proceedo, med drygt 30 anställda i Sverige och Finland, begärdes i konkurs i förra veckan när 

Investor Growth Capital inte var berett att gå in med mer pengar.  

Carisma, som har 37 anställda, har också begärts i konkurs sedan skulderna överstigit 

tillgångarna med 27 miljoner kronor.  

 

Tidiga Investorinvesteringar som Caprisma startades 1998 av Philip Wachtmeister, kusin till 

riskkapitalbolaget Ledstiernans VD Johan Wachtmeister. Produkten var en egenutvecklad 

datortelefoniväxel som använde sig av Microsofts programvaror.  

Investor Growth Capital, som då hette Novare Capital, gick in med 45 miljoner kronor och 

fick 30 procent av aktierna. Caprisma fick problem med pengar i vintras men allting såg ut att 

lösa sig när tänkbara nya investerare sade nej till nya pengar. Investor Growth Capital ville då 

inte öka sin ägarandel för att rädda företaget. 
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Programvaruföretaget Proceedo startade också under 1998 med sina egenutvecklade 

Internetbaserade lösningar för företags inköpshantering. I styrelsen satt bland andra SAS-

chefen Jan Stenberg.  

 

Det var först för ett år sedan som Investor satte in pengar i företaget, totalt cirka 46 miljoner 

kronor, men när det var dags för nya pengar sade Investor nej och Proceedo har nu begärts i 

konkurs. Tidigare har en annan Investorsatsning gått i stöpet. Det var internetchatten Dobedo, 

som startades av den unge entreprenören Rickard Kylberg för två år sedan.  

Rickard Kylberg fick då priset som årets konsultköpare av föreningen Svenska 

Managementkonsulter för att han med konsulthjälp gjort en så professionell affärsplan att han 

fick Investor att satsa pengar i företaget. 
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5. Analys 
 

I detta kapitel kopplar vi teori med empiri och försöker se olika samband. Detta tror vi 

kommer att vara en hjälpande hand då vi senare kommer att besvara problemformuleringen 

och dra de avslutande slutsatserna. 

 
I Investors återberättelse av beslutsprocessmodellen går flera paralleller att finna med den 

beskrivning av beslut som Herbert Simon (1977) ger. De olika faserna i beslutsprocessen har 

inte samma benämningar, men vid en närmare granskning kan tydliga samband ses.  

 
5.1 Analysfasen 
Både Simon (1977) och Investor menar att det är en nödvändighet att försöka identifiera 

möjligheter och problem som kan uppstå i framtiden. Detta blir påtagligt i fallet Investor, då 

de alltid försöker göra en ytlig process för att på så sätt försöka ”skrapa på ytan”. Anledningen 

till detta, är att i stora drag försöka avgöra om en utveckling eller avveckling av ett projekt 

skall ske. Fenomenet kan även ses hos Elmbrant77, som diskuterar denna första fas för att se 

om ett företag är intressant eller inte.  

  

5.1.1 Välstrukturerade och ostrukturerade problem 
Enligt Herbert Simon (1977) klassificeras ett problem i två huvudsakliga kategorier, 

välstrukturerade och ostrukturerade. För Investors del ses en mogen marknad som ett 

välstrukturerat problem, då de sedan tidigare har erfarenhet och kunnande om branschen. 

Däremot ser man inträde i en dynamisk bransch som ett ostrukturerat problem, om det inte 

finns någon tidigare erfarenhet. 

 

Står Investor inför ett ostrukturerat problem, som exempelvis fallet var i Boo.com, är det 

vanligt att istället använda sig av rådfrågning. Som tidigare diskuterats, sker denna 

rådfrågning i en beslutsgrupp, där idéer bollas fram och tillbaka, men framförallt vägs fördelar 

gentemot nackdelar.  

 

Eftersom de olika människorna i beslutsgruppen besitter olika kvalitéer med olika kontaktnät, 

blir det slutgiltiga resultatet oftast ett som karakteriseras av en rad olika infallsvinklar. 

                                                 
77 se intervju kap 4.6 s.40 
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Detta tillvägagångssätt styrks även av Simon (1977), som menar att problem bör delas in i 

underproblem, då ett ostrukturerat problem finns. På detta sätt får man ett ostrukturerat 

problem att bli ett strukturerat. 

 

I Investors fall av beslutsprocessen handlar det som bekant inte bara om en bra affärsidé. Lika 

mycket kan ett beslut vara grundat på människorna bakom affärsidén. I och med detta blir 

uppdelningen vid ett eventuellt ostrukturerat problem än viktigare. 

I fall som dessa går det tydligt att urskilja ett mönster. Rör beslutet en dynamisk bransch, 

kommer fler underproblem att uppdagas på det aktuella företagets affärsidé, än det troligtvis 

hade gjort om det rört sig om en investering på en mogen marknad eller bransch. 

 

Även i ALMI:s beslutsprocess finns det likheter med den beslutsprocess som Simon (1977) 

redogör för. I analysfasen fokuseras det på all basfakta kring företaget. Här kan vi även se 

paralleller med Investors ”ytliga” genomgång, för att se om företaget i fråga överhuvudtaget 

är värt att lägga energi på.  

 

Genom att söka basfakta om ägare och styrelse gör ALMI en identifiering av olika delar i 

företaget. Det är detta som Simon (1977) kallar för underproblem. Produktbeskrivning, 

projektbeskrivning och företagets vision ingår också i denna process. Dessa underproblem 

skapas för att bättre kunna förstå hur företaget och affärsidén ser ut. Denna process kallar 

ALMI däremot för ”due dellegance”.  

 

 
5.2 Designfasen 
Herbert Simon (1977) menar i designfasen att det är olika alternativ som måste finnas för att 

lösa ett problem. Till sin hjälp har beslutsfattaren tagit fram olika urvalskriterier för de 

aktuella lösningsalternativen, för att sedan pröva vilket beslutsalternativ som är det bästa.  

 

Detta gör även Investor, då de i detta skede av beslutsprocessen delar in det aktuella företaget 

i tre olika delar; affärsfasen, finansfasen och juridiska avtal.78  

 

Vidare menar Simon (1977) att alternativen bör delas in i kategorierna säkerhet, risk och 

osäkerhet. Genom att utvärdera dessa får beslutsfattaren ett beslutsunderlag.  
                                                 
78 för närmare beskrivning, se kap 4.2 s.35-36 
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Görs kopplingen med kategorindelningen till Investor och ”affärsdelen”, görs försök att se hur 

svår produkten är att kopiera och hur svår produkten är att förstå sig på. Anledningen till att 

denna fråga är så viktig, är för att se hur stor vikt patentskyddet kommer att ha i framtiden.  

 

5.2.1 Analys av de tre lösningsalternativen 
Något som kan kopplas till kategorin säkerhet, är Investors positionering. Där finns det ett 

uttalat mål att det sökande företaget skall vara medvetna om övriga aktörer på marknaden och 

vilka man främst skall inrikta sig mot. Säkerheten ligger alltså i att Investor redan ska känna 

till branschen. Detta betyder också att skall ett beslut tas i en dynamisk bransch, finns inte 

heller någon säkerhet.  

 

Dock kan förhållningssättet se annorlunda ut gällande säkerhet/osäkerhet, då det kommer till 

ett företags VD. Detta kan göra att beslutsprocessen omvärderas. En stark VD, trots en 

dynamisk bransch, kan innebära säkerhet. Säkerheten i företagets VD, kan även kopplas till 

Investors tankar om vilka dominerande idéer som gäller i företaget. Precis som alla andra 

företag har Investor sådana om vad som är bra och mindre bra. Detta innebär att de som söker 

kapital, till stor del måste anpassa sig efter de dominerande idéerna och de krav som ställs av 

Investor. Det är exempelvis inte ovanligt att Investor tillsätter VD: n, då de endast accepterar 

att vara aktiva ägare.   

 

I Investors ”juridiska del” finns även kopplingar till kategorierna säkerhet/osäkerhet. Positivt 

är det om det sökande företaget kan uppvisa tidigare verksamhetsresultat, då en balansräkning 

kan säga en hel del om tidigare prestationer.  

”Juridiska delen” tittar på eventuella kontrakt med andra organisationer sedan tidigare. Även 

detta går att koppla till säkerhet, en framtida sådan. 

 

För ALMI är det viktigt att se vart de investerade pengarna ska gå någonstans. ALMI vill 

precis som i Investors ”affärsdel”, se om det sökande företaget har patent på produkten och 

eventuella samarbetspartners. Även konkurrenter och målgrupp kontrolleras. Det är således av 

yttersta vikt att det sökande företaget kan uppvisa en plan för hur marknaden skall nås. Detta 

kan härledas till Simons designfas med kategorierna säkerhet, osäkerhet och risk som tidigare 

diskuterats.  

En annan viktig bit i beslutsprocessen, är att se hur företaget själv analyserat fram sitt 

finansieringsbehov, både kortsiktigt och långsiktigt. Detta för att se om företaget är medvetet 
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om eventuella problem som kan uppstå i framtiden. Detta leder således till en säkerhet i 

osäkerheten, då de inte exakt vet vad som kommer att hända, men samtidigt är företaget 

medvetet om att en förändring kan ske.  

 

För att styrka detta resonemang kan vi hänvisa till ALMI:s krav på att företaget i regel ska 

göra en SWOT-analys79, där styrkor, svagheter, hot och möjligheter ställs mot varandra. 

Precis som Simon (1977) försöker risker med projektet här lyftas fram.  

Journalisten Elmbrant har liknande tankar om redan gjorda prognoser, då han menar att det 

sökande företaget måste argumentera för att övertyga riskkapitalisten om att satsa kapital i 

den dynamiska branschen. 

 

5.3 Valfasen 
När Investor ska fatta ett beslut om huruvida man ska gå in i ett samarbete eller inte, träffas en 

beslutsgrupp för att väga fördelar och nackdelar mot varandra. Alla i beslutsgruppen har som 

ovan nämnts innan möte sker, individuellt bearbetat information om företaget i fråga. 

Genom att se på en eventuell investering ur flera olika infallsvinklar, underlättar det för 

Investor. Ett beslut kan därmed tas med större säkerhet.  

 

Detta säger även Simon (1977) i sitt resonemang om att sökning av olika lösningsalternativ 

måste ske för att man ska kunna finna det bästa alternativet.  

Det komplexa med att jämföra Simons beslutsmodell med Investors, är att den förstnämnda 

menar att det finns flera olika alternativ att välja mellan. För Investor är verkligheten enkel. 

Antingen beslutar man att inleda ett samarbete eller inte. Dock kan de olika 

lösningsalternativen som Simon förespråkar, tillämpas då samarbetet väl trätt i kraft. Oftast 

handlar det då om hur mycket kapital som ska satsas och under hur lång tid detta kommer att 

ske. Vid sådana tillfällen inkluderas säkerhet/osäkerhet och risk i allra högsta grad.  

  

Gällande ALMI, är det precis som i Investors fall viktigt att arbeta med ett tillfredställande 

management och ledning i det sökande företaget. 

Som tidigare nämnts resonerar ALMI efter företagets sannolikhet till att lyckas och med 

tankarna att en svag affärsidé kan vägas upp av en stark ledning. Även här går tydliga 

                                                 
79 Källa: Kotler (2002) “Principles of marketing” s.81 
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paralleller till Simons ”valfas”, där han beskriver olika lösningsalternativ utifrån optimering, 

heuristisk och blind sökning.  

 

ALMI följer tydligt ett heuristiskt synsätt, då de endast beviljar lån utifrån deras egna kriterier 

på vad företaget ska ha för att lyckas. Om någonting i företagets presentation, affärsidé eller 

ledning inte stämmer överens med ALMI:s kriterier, får företaget först ändra på detta, för att 

ges möjlighet till stöd och lån. Med andra ord har ALMI ett starkt dominerande idésystem.  

 

En klar agenda med strikta regler följs och krav ställs på det sökande företaget. Denna agenda 

är sammansatt av ALMI:s ledning, vilket även gör att företagets kultur avspeglar sig i 

kriterierna, precis som Normann (1977) säger. Ligger det sökande företaget utanför ramarna 

och kriterierna, blir det inte ett beviljat lån. För att samarbeta med ALMI, måste det ske på 

deras villkor. Investor använder sig av samma dominerande idéer, men med skillnaden att de 

kan tillsätta en egen VD i det sökande företaget.  

 

5.4 Analys soptunnemodellen 
Edlund (1984) menar att beslut som tas genom soptunnemodellen inte har någon medveten 

styrning. Istället sker beslut slumpmässigt. Jämfört med Investor och ALMI, finns likheten att 

de aktuella företagen inte kan vara helt säkra på ett beslut angående en dynamisk bransch. Det 

som skiljer denna modell från de aktuella företagen, är Edlunds resonemang om att 

organisationen bör ha vaga målsättningar och slumpmässiga lösningar på problem.  

I Investors fall kan vi se att det finns en aktiv strävan efter rationella beslut, då 

beslutspersonerna använder sitt kontaktnät för att tillhandahålla så mycket information som 

möjligt om det aktuella beslutet.   

 
5.5 Analys rituell modell 
Denna modell menar att det råder traditioner i organisationer, vilket också avspeglar sig i 

företagets beslut. Därmed agerar beslutsfattarna på ett visst sätt, då de måste uppfylla 

rollförväntningarna i organisationskulturen.  

Här finns tydliga kopplingar i beslutsprocessen till Normanns (1977) teori om dominerande 

idéer. Investor beskriver hur de främst investerar pengar i IT/Teknik och ”Health care”. Detta 

är precis vad tankarna om företagets dominerande idéer och den rituella modellen säger med 

förklaringen om att det råder traditioner inom företaget.  
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I ALMI:s beslutsprocess är agendan av största vikt, då de ska besluta om ett företag ska få 

låna pengar eller inte. Även agendan kan därför ses som en del av de dominerande idéerna 

eller de rollförväntningarna som Edlund (1984) i den rituella modellen beskriver ligga hos 

företagets beslutsfattare. På samma sätt som de sökande företagen måste stämma överens med 

agendan, förväntas ALMI:s beslutsfattare att inte fatta ett beslut som ligger utanför agendan 

och vad den står för. 

  

5.6 Analys förhandling och koalitionsmodell 
Bortser vi från de politiska aspekterna i denna modell, ligger likheterna med Investor och 

ALMI i att det ständigt pågår förhandlingar mellan sökande företag och investerare. Dessa 

förhandlingar kan innefatta allt från ägandeförhandling till hur stora summor som skall 

investeras.  

 
5.7 Analys marginalism modell 
Att formulera målen i efterhand som denna modell förespråkar, är inte något som varken 

Investor eller ALMI försöker göra. Dock blir det inte alltid som man tänkt sig och detta 

inkrementella förhållningssätt är säkert något som de ovan nämnda företagen ibland använder 

sig utav. Likaså arbetar många företag efter tillgängliga resurser och medel, precis som denna 

modell förespråkar. 

 

5.8 Analys Minskymodellen 
Det är intressant att se att trots att både Investor och ALMI har mallar för investeringsbeslut, 

sker det än idag misstag. Om orsaken är som Kindleberger (1977) menar med 

Minskymodellen80 innovationer, politiska händelser eller finansiell succé, är mindre viktigt. 

Faktum är att scenariot utspelar sig gång på gång, med olika branscher och företag i 

huvudrollerna.81   

 

Tydliga kopplingar kan ses mellan det resonemang som Lindstedt har om Boo.com och 

Minskymodellen. Minsky menar att en ”boom” eldas av bankkrediter som förstorar de 

finansiella tillgångarna. Uppstår ett sådant scenario är det troligt, med historien som bevis, att 

en ”boom” kan vara på väg. Likaså, ges de dominerande idéerna övertag, tar investeringar och 

produktion fart. 
                                                 
80 Källa: Kindleberger (1977) “Manias, Panics and Crashes” 
81 Källa: Kindleberger (1977) “Manias, Panics and Crashes” s.253 
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”Investeringsrundorna” som Lindstedt beskriver i fallet Boo.com82, visar tydliga likheter med 

Minskymodellens beskrivning av ”Euphoria”, som resulterar i ökad efterfrågan, höjda priser 

och nya förtjänstmöjligheter. Händelseförloppet leder till att nya företag och investerare 

lockas, precis som fallet var med den dynamiska branschen IT och Boo.com. 

 

Detta betyder att en mer korrekt beskrivning av en dynamisk bransch skulle karakteriseras av 

det som deskriptiva modeller förespråkar, en mer begränsad rationalitet.  

Simon (1977) menar just detta, att människan snarare fattar satisfierande än optimala beslut. 

 

Kindleberger (1977) har liknande tankar, att en dynamisk bransch snarare uppvisar något som 

kan kallas för mani eller bubbla, än rationalitet. Mani står för irrationalitet, medan bubblan 

symboliserar det som en dag kommer att spricka. 

 

Investor säger i sin årsredovisning 1999 att det inte verkar finnas någon som helst 

begränsning för IT branschen och att det kommer att göras stora satsningar inom området.  

Det är precis det Minskymodellen tar upp om hur en bubbla byggs. En finansiell succé, är det 

som kan vara början på en ”boom”, då det innebär att värdet stiger på exempelvis ett företags 

aktier, vilket i sin tur lockar med sig nya investerare med nytt kapital. I och med detta verkar 

de rationella beslutsprocesserna gå förlorade och istället framträder ett mer irrationellt 

beteende. 

 

Detta säger även Kandidatas VD Margarets Sjölund i artikel 1, där hon beskriver hur 

beslutsfattare mer går på känsla istället för rationella kompetenser. Som exempel använder 

hon just Investors miljardförluster på IT-investeringar. 

 

 

 

 

                                                 
82 se sammanfattning från kap 4.7 s.42, Lindstedt (2001) ”Boo.com och IT-bubblan som sprack”. 
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5.9 Analys CAPM och APT 
Mer rationella verkar då investeringsteorierna CAPM och APT83 vara, som menar att det är 

investerarna själva som väljer område att investera i beroende på förväntad avkastning. 

Ett tydligt exempel på det är Investor som valt att uteslutande satsa på IT, medicinteknik och 

miljö. Vart de satsar beror mycket på hur den förväntade avkastningen ser ut i förhållande till 

risken. Däremot är inte alla investerare alltid överens gällande investeringsplaneringen, men i 

Investors fall avgörs det genom en regel som säger att inte mer än en får säga nej till ett 

beslut, för att det skall kunna genomföras.  

 

CAPM och APT modellerna ter sig vid en första anblick mycket mer rationella, än 

exempelvis den som Minsky84 tidigare förespråkade. Men tittar man närmare på alla tre 

antaganden som modellerna bygger på, blir frågan om det är särskilt rationellt att förvänta sig 

att de tre antagandena som investerare förväntas följa, alltid ska fungera. På en perfekt 

marknad kan det säkerligen i teorin fungera tillfredställande, men gäller det en dynamisk 

bransch som IT,85 kan förutsättningarna se annorlunda ut. Det har vi sett inte minst i fallet 

Boo.com.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 För utförligare beskrivning se kap 3.7 s.29-30 
84 Källa: Kindleberger (1977) “Manias, Panics and Crashes” 
85 Källa: Kindleberger (1977) “Manias, Panics and Crashes” 
86 se sammanfattning från kap 4.7 s.42, Lindstedt (2001) ”Boo.com och IT-bubblan som sprack”. 
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6. Slutsatser och diskussion 
 

I det avslutande kapitlet redogör vi för de slutsatser som vi kommit fram till efter vår analys i 

föregående kapitel. Avslutningsvis kommer vi med förslag till vidare studier inom 

ämnesområdet som i framtiden kan vara intressanta att undersöka. 

 

6.1 Slutsats 
Inledningsvis vill vi vara noggranna med att påpeka att det insamlade materialet som 

uppsatsen i huvudsak grundar sig på är narrativ forskning, vilket innebär att vi har samlat 

berättelser från fältet, som sedan har resulterat i en berättelse om fältet.87 

De slutsatser som dras till följd av analysen, baseras uteslutande på de återberättelser vi fått 

under våra intervjuer.  

 

Detta innebär att slutsatserna inte är generella för dynamiska branscher, utan är slutsatser på 

de återberättelser vi fått genom de tidigare intervjuerna, med andra ord slutsatser på en 

rekonstruktion.  

 

Mot bakgrund av detta resonemang var vår frågeställning följande:  

 

Hur fattar investerare beslut och vilka faktorer påverkar? 

 

Våra studier visar tydligt på att det företag som söker kapital, måste följa investerarnas 

dominerande idéer om hur utveckling bör ske. Beslutsfattandet är med andra ord byggt på 

investerarnas villkor. Samtidigt är det av stor vikt att det sökande företaget gör ett gott första 

intryck. I det ingår ett stort engagemang från det sökande företaget, bra befintligt 

management, brett kontaktnät, en stark VD och en ledning med visioner. Likaså måste det 

sökande företaget ha en god kännedom om den dynamiska branschen. Dessutom underlättar 

det om investeraren har detsamma. 

 

 

                                                 
87 Källa: Nylén (2005) ”Att presentera kvalitativa data” 
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Det sökande företaget måste vidare även kunna påvisa vart, hur och när pengarna ska 

användas. För detta bör väl genomtänkta prognoser kunna uppvisas, som hänger samman med 

den tidigare nämnda branschkännedomen. 

 

För att en investering i en dynamisk bransch skall vara aktuell, är det enligt vår analys även 

viktigt att det sökande företaget är fri juridiskt från tidigare kontrakt och samarbeten med 

andra företag. Detta inkluderar patent, som inte får innehas av något annat företag än det 

sökande. 

 

Sammanfattningsvis påverkar följande faktorer beslutsfattande gällande kapitalinvesteringar i 

en dynamisk bransch: 

 

• investerarnas dominerande idéer 

• första intrycket 

• det sökande företagets ledning 

• deras kontaktnät 

• de föreslagna prognoserna 

• tidigare juridiska samarbeten 

 

 

6.2 Diskussion 
Det vi kan se efter analysen och slutsatserna, är att företag försöker fatta rationella beslut. 

Man söker aktivt information om det sökande företaget, för att ta fram så många fördelar och 

nackdelar som det bara är möjligt att finna. Stor vikt läggs även vid att granska personerna 

som är delaktiga i det sökande företaget. En sorts säkerhet är genomgående viktig.  

 

Det komplexa blir däremot snabbt synligt då det handlar om en dynamisk bransch som IT. En 

sådan bransch betyder i de flesta fall att det plötsligt inte är fullt lika enkelt att fatta ett 

rationellt beslut. Istället för att följa en rationell beslutsmodell, sneglar man istället på faktorer 

som individuella egenskaper hos personerna i det sökande företaget. Detta kan vi härleda till 

Thomas Orrungs citat88: ”I princip kan affärsidén vara svag, men är det rätt folk är 

sannolikheten ändå stor att de lyckas.”   

                                                 
88 Thomas Orrung Chef innovations- och nyföretagarfinansiering ALMI, intervju 051019  
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Margareta Sjölund säger samma sak i artikeln på Dagens Industri 2002-02-05, där ledningens 

drivkrafter och personliga egenskaper blir viktiga vid bedömningen av ett potentiellt 

investeringsobjekt. Undersökningen baseras på en rundfråga till 20 svenska riskkapitalbolag 

och hälften av dessa, uppger att de mer går på egen känsla än rationella beslutsunderlag, då 

beslut om investeringar skall fattas. Som exempel nämns Investors miljardförluster. 

 

I artikeln från Svenska Dagbladet 2001-08-20, baserad på en intervju med Börje Ekholm, VD 

på Investor Growth Capital i New York går spår av rationellt och irrationellt handlande att 

skönja. Börje Ekholm säger i artikeln att efter IT-kraschen är nu affärsmässiga sunda 

principer tillbaka. Hela IT eran var väldigt ”hypebetonad”, vilket ledde till affärer som man 

inte riktigt förstod och en nonchalans från tidigare värderingar. För Börje blev insikten om 

överinvesteringar klar först sommaren 2000. 

 

Fenomenet dynamiska branschers snabba uppgång och platta fall, är inte heller någon ny 

företeelse. Ända tillbaka till i början av 1700-talet går sådana att spåra.89  

Frågan blir då om man inte har lärt sig utav historien och de misstag som skett vid tidigare 

beslutsprocesser gällande investeringar i dynamiska branscher? Svaret blir kanske lite av både 

och. Visst tänker många investerare idag både en och två gånger innan beslut fattas, men 

samtidigt vet de att låg risk medför låg vinst.90   

 

Våra egna tankar efter de dragna slutsatserna visar att beslutsprocesser oftast är rationella och 

följer specifika mallar. Vi tror att detta är möjligt om god kännedom om branschen finns, 

däremot tror vi att spelreglerna ändras radikalt då det handlar om en dynamisk bransch som 

IT. Detta kan vi styrka med årsredovisningar och artiklar som visar på en övertro på den nya 

branschen med stora förluster som resultat. Tydliga differenser kan exempelvis ses mellan de 

kommentarer som Investor Growth Capitals VD Håkan Jansson ger om beslutsfattandet i 

företaget och det agerade de hade då IT växte fram från mitten av 1990-talet. 

Miljardförlusterna var säkerligen inget medvetet beslut, men som många andra rycktes de 

med i den fart som så ofta karakteriserar en dynamisk bransch. 

                                                 
89 Källa: Kindleberger (1977) “Manias, Panics and Crashes” s.253 
90 se kap 4.2.11 s.38 
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Vi tror med stöd av artiklar, årsredovisningar och de egna intervjuerna att rationaliteten 

minskar i beslutsfattandet ju mer dynamisk en bransch blir. Detta är dock endast våra egna 

tankar och därför är det upp till läsaren av denna uppsats att själv göra den bedömningen.   

     

6.3 Vidare forskning 
Under arbetets gång har följande intresseområden till vidare forskning väckts: 

 

• skulle uppsatsens slutsatser se annorlunda ut om undersökningen exempelvis hade 

utförts i ett annat land 

• hur pass djupt rotade är dominerande idéer hos företag som gör investeringar i 

dynamiska branscher 

• forska i ämnet rationalitet och hur det påverkas i samband med dynamiska branschers 

framväxt 

• hur stor är medias påverkan gällande dynamiska branscher 
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