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Sammanfattning 
Riskkapitalinvesteringar är ett relativt nytt fenomen som uppstått under de senaste årtionden 

och är ett sätt för bolag att få in nytt kapital till företaget. Investeringarna som görs innehar 

oftast en hög risk men ger en tämligen hög avkastning om projektet går som förutsett. Studien 

gick ut på att utforska hur riskkapitalbolag genomför investeringar samt hur bedömningar 

görs vid ett beslutsfattande. Det gjordes även en observation på vilka påverkningsfaktorer som 

existerar samt vilka effekter dessa har på investeringsprojekten.   

Totalt utnyttjades fyra teoretiska modeller för analys och jämförelse, samt för att framta en 

egen analysmodell. Det empiriska resultatet tydde på att investeringsprocesserna liknade 

varandra och följde teorierna, dock med en viss avvikelse. Dessa skillnader avser antal steg, 

ordningsföljd samt vad dessa steg är uppkallade av bolagen. Resultatet analyserades sedan 

med en egen framtagen analysmodell som diskuterar kriteriernas och faktorernas prioritering 

för screening och utvärdering. Uppsatsen kom fram till att investerings- och 

bedömningsprocessen ser snarlika ut för samtliga bolag och likvärdiga kriterier och faktorer 

behandlas av samtliga bolag, dock i olika omfattningar.   

Nyckelord: riskkapital, investeringsprocess, bedömningsprocess, investering 

Abstract 
Venture Capital investment is a relatively new phenomenon that emerged in the past decades 

and is a way for companies to attract new capital to the company. Investments that are made 

usually contain high risk but gives fairly high return, if the project goes as predicted. This 

study is to learn how private equity firms make investments and how assessment judgments 

are made.  There will also be an observation on which factors of impact exists and what 

effects it has on the investment projects.  

Total four theoretical models were used for analysis and comparison, also to develop an own 

analysis model. The empirical results show that the investment process were similar and 

followed the theories models fairly well, however with a slight difference. These differences 

reflect on the number of steps, sequence and what these steps are named by the companies. 

The results were then analyzed with an own developed analysis model and a discussion of the 

criteria’s and factors priority for screening and evaluation were made. The conclusion of this 

study is that the investment- and assessment process looks rather similar for all of the 

companies, moreover, similar criteria and factors were taken into consideration but to 

different extents.  

 

Keywords: Venture capital, investment process, assessment process, investment 
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1. Introduktion 
Introduktionskapitlet börjar med en inledning av riskkapitalens betydelse för företagen och 

kort om investeringar som görs i oförutsägbara grunder. Därefter definieras begreppet 

riskkapital och en kort beskrivning av riskkapitalens historik och utveckling i den svenska 

marknaden. Sedan kommer en redogörelse av vilka risker som finns och hur det påverkar 

riskkapitalmarknaden. Därefter följer problemdiskussionen, problemformuleringen, syftet, 

avgränsningen och ur vilket perspektiv uppsatsen görs på.  

1.1 Inledning 
Riskkapital är ett viktigt medel för att ett företag skall kunna startas, växa och eventuellt 

överleva. Riskkapitalinvesteringar är investeringar som görs under mycket osäkra 

förutsättningar och oförutsägbara grunder. Riskkapitalinvesteringar har funnits under en lång 

tid men då inte under dagens officiella benämning. Förr var det förmögna familjer som 

investerade och möjliggjorde bland annat handelsresor till andra kontinenter (Nyman, 

Lundgren & Rösiö 2012). Idag har riskkapitalverksamheten ökat och spridits men stöter 

fortfarande på en hel del problem och risker. Investerarna måste bland annat ta snabba beslut 

under begränsad tid och information. Eftersom bolagen går igenom ett stort antal potentiella 

investeringsprojekt måste investerarna arbeta snabbt och effektivt, för att gå igenom så många 

case som möjligt för att hitta det mest optimala och gynnsamma investeringsobjektet. Detta 

skulle sedan kunna påverka resultatet för investeringens avkastning negativt (Kirsch, Goldfarb 

& Gera 2009). Trots detta fortsätter riskkapitalbolagen på detta sätt investera i nya företag och 

projekt.  Enligt studier (Rind 1981; Rotch 1968) finns det en rad faktorer som antingen lyfter 

eller sänker projekten.  Hur dessa faktorer värderas och bedöms sker under de två första 

stegen i investeringsprocessen, såkallad ”screening” och ”utvärdering”. Förutom faktorer som 

värderas, bedöms också produktens potential och vilka förutsättningar den har för att få 

ett ”genombrott” i marknaden (Guve 2005). Guve hävdar också att dessa bedömningar är 

svåra att göra, men inte helt omöjligt. Genom tidens gång har olika hjälpmedel och verktyg 

utvecklats för att kunna bedöma projekt och potentiella investeringar.  Dock är dessa endast 

hjälpmedel samt verktyg och resultaten som återges måste analyseras och reflekteras ur en 

kritisk synpunkt, varav bedömarens eller riskkapitalistens kompetens sätts på prov.  

1.2 Bakgrund  

1.2.1 Riskkapitalens historik 
Det är svårt att avgöra när den första riskkapitalinvesteringen gjordes då det finns en lång 

historia av förmögna familjer som investerade och möjliggjorde exempelvis handelsresor. 

Däremot kan man säga att det moderna riskkapitalet startades under det andra världskriget i 

USA och spred sig sedan snabbt vidare till resten av världen. (Nyman, Lundgren & Rösiö 

2012). 

 

Den svenska riskkapitalmarknaden har dock inte funnits lika länge men har fått en oerhört 

stor betydelse, för både entreprenörer och företag som är i behov av rörligt kapital. Det 

svenska riskkapitalets historia kan delas in i två perioder; den ena perioden varade mellan 

1980-talet och 1990-talet och den andra perioden startades under 1993 och nådde sin topp 

under 2000-talet.  

 

Den första perioden kännetecknas av alla små riskkapitalbolagen som startades under 1980-

talet. Dessa riskkapitalbolag bestod för det mesta av finansiella institutioner såsom banker och 
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försäkringsbolag. Den svenska regeringen var också involverad i att utveckla fonder för att 

stödja dessa bolag med både lån och råd. Under denna period startades ungefär 30 nya 

riskkapitalbolag, men lika snabbt som det startade så avstannade denna utveckling. Uppehållet 

berodde på många olika faktorer, bland annat gick börsen ner under senare 1980-talet. En 

annan bidragande faktor till den avstannade utvecklingen var den bristande erfarenheten hos 

riskkapitalisterna, till exempel underskattades tiden för att utveckla och bygga upp en 

välfungerande verksamhet. Dessutom var riskkapitalisterna ovilliga att bidra med nya tillskott 

av kapital när det uppstod nya behov av finansiella medel i dessa projekt. Ytterligare faktorer 

till riskkapitalens uppehåll i utveckling är att fel typ av strategi användes vid styrning och 

organisation.      

 

Den andra perioden startades i mitten av 1990-talet när den svenska riskkapitalmarknaden 

genomgick en stor ökning. Huvudanledningarna till uppblomningen av riskkapitalet var bland 

annat uppgången på börsen, ökningen av den privata besparingen samt allokeringen av kapital 

till riskkapitalbolagen. Andra bidragande faktorer till den kraftiga tillväxten av riskkapitalen 

är att riskkapitalisterna såg öppning i de högteknologiska idéerna, bland annat 

internetindustrin, bioteknologin, medicinteknik och läkemedel. (Isaksson 2006) 

1.2.2 Vad är riskkapital? 
Om Riskkapital kort och enkelt ska beskrivas, är det ett brett samlingsord för all tillskott av 

kapital som inte är lån och som investeras i bolag med högrisk. Riskkapital kan också 

definieras som eget kapital som investeras vid finansieringar av företag där risken är större än 

säkerheten. Risk inom investering definieras hur stor sannolikheten är för kapitalförlust vid en 

satsning. Högrisk innebär då att det är en högre sannolikhet för kapitalförlust vid en 

investering. En riskkapitalist tillför eget kapital vid dessa investeringar och för att 

riskkapitalisten ska få ersättning för den höga risken som tas vid dessa investeringar erhålls 

denne ägarandelar i bolaget. Detta innebär att riskkapitalisten får vara med och dela på vinsten 

i förhållande till hur stor andel han äger av företaget. (Nielsen 1994). Dock är begreppet 

riskkapital mer komplicerat än så, för att klargöra vad begreppet innebär redogörs en figur 

nedan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 från Den Svenska Riskkapitalföreningen beskriver att begreppet riskkapital vanligtvis 

används i samma sammanhang som ”private equity” och venture capital samt kännetecknas 

av investeringar i onoterade bolag. Private equity är därefter indelad i tre avsnitt där olika 

företagsutvecklingsfaser influerar vad riskkapitalinvesteringarna kallas och vilka aktörer som 

Figur 1. Beskrivning av riskkapital definition 

Källa: Svenska Riskkapitalföreningen, www.svca.se 
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involveras. Affärsänglar är en egen typ av investerartyp som består av privatpersoner eller 

före detta entreprenörer som investerar delar av sin egen förmögenhet för att utveckla nya 

företag. Skillnaden mellan private equity och venture capital är svår att avgöra, då det inte 

finns tydligt etablerade definitioner. Det vanligaste sättet för att särskilja dessa två begrepp är 

att venture capital är en del av private equity marknaden, där venture capital är investeringar 

för bolag i tidiga utvecklingsskeden. Exempelvis såddfinansiering, uppstartsfinansiering samt 

expansionsfinansiering. Buyout är å andra sidan investeringar som görs i senare 

utvecklingsskeden. (Nyman, Lundgren & Rösiö 2012). 

1.2.3 Risker på riskkapitalmarknaden 
(Landström 1988; Nielsen 1994) Identifierade fyra typer av risker som riskkapitalisterna 

behöver ha i baktanken vid bedömningar och investeringar; marknadsrisker, tekniska risker, 

finansiella risker samt personrelaterade risker. Riskerna presenteras nedan. 

Risk i marknaden syftar på alla risker som finns i marknaden där produkten konkurrerar och 

kan påverka företaget. Hur skulle exempelvis ändringar i lagar och direktiv från 

myndigheterna påverka produkten och företaget? Även uppskattning av hur kundberoende 

produkten och företaget är. Ett sätt att göra det är att tänka sig hur negativ publicitet skulle 

påverka företagets image och produktens försäljning.   

De tekniska riskerna syftar på alla risker som associeras med produkten samt produktens 

prestanda och hur det skulle påverka företaget och företagets försäljning. En bedömning görs 

även av vilka åtgärder företaget behöver vidta om problem med material eller komponenter 

för en viss produkt uppstår. Sådana risker är viktiga att ta hänsyn till då detta skulle kunna 

påverka slutproduktens egenskaper, till exempel livslängden.  

De finansiella riskerna syftar på alla risker som skulle kunna påverka företaget finansiellt. Ett 

företag står alltid inför likviditetsrisker som innebär att företaget drabbas av förlust eftersom 

det inte finns tillräckligt med likviditet i marknaden, eller att det finns brutna 

betalningsströmmar. Andra finansiella risker som kan uppstå är likvidationsrisk, som kan 

uppkomma på grund av exempelvis förbrukat eget kapital samt oförutsedda valuta- och 

ränteförändringar.  

Personrelaterade risker syftar till hur stort behov och hur beroende företaget är av 

nyckelpersonerna relaterade till investeringsprojektet. Resurserna skulle kunna vara beroende 

av en viss personal eller kontaktnät, men vad skulle hända ifall dessa kontakter försvann ur 

företaget? Skulle detta innebära att företaget samtidigt förlorar dessa resurser?  

Nyman, Lundgren och Rösiö (2012) anser att investeringar i det tidigaste stadiet är den mest 

riskfyllda. Dock hävdas det att en stor osäkerhet råder i just detta stadium eftersom det till 

exempel endast finns begränsad information om företaget och deras prestationer. (Tyebjee & 

Bruno 1984) För att minimera riskerna bör riskkapitalisterna hålla god uppsikt över både 

projektet och finansieringen av projektet, samt vara beredd på om något oväntat inträffar. 

Förutom god uppsikt är det lika viktigt att se till att timingen för produktens inträde i 

marknaden är rätt. För att minska på risken kan också nyckelpersonernas kapacitet och 

kompetens kontrolleras, men det är även bra att ha en backupplan för att säkerställa 

utvecklingen av företaget om nyckelpersonerna skulle försvinna. (Nyman, Lundgren & Rösiö 

2012). 
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1.3 Problemdiskussion 
För att entreprenören ska kunna få finansiella medel till bolaget, måste bland annat deras 

affärsidé presenteras i form av en affärsplan för ett antal investerare. För att investerarna ska 

kunna besluta om investering skall göras eller inte, behöver både entreprenören och deras 

affärsplan genomgå en bedömningsprocess som i princip består av de första stegen i 

investeringsprocessen. Dessa bedömningsprocesser har hävdats vara mycket förenklade och 

simpla jämfört med verkligheten. (Fried & Hisrich 1994; Tyebjee & Bruno 1984) Problemet 

med att använda sig av alltför enkla modeller kan leda till problematik eftersom omgivningen 

som riskkapitalbolagen befinner sig i är allmänt mycket invecklat. Vid utnyttjande av alltför 

enkla moduler kan också göra att viktiga komponenter som bör tas hänsyn till förbises, som i 

slutändan påverkar investeringsprojektet negativt. Att använda sig av komplicerade modeller 

skulle vara alltför komplext och tidskrävande (Kirsch, Goldfarb & Gera 2009). Enligt en 

studie som gjordes, där 87 företag finansierades har ungefär hälften av investerade projekt fått 

sämre avkastning än förväntat, där cirka 25 % inte lyckats alls och 34 % varken lyckats eller 

misslyckats, det vill säga befinner sig kontinuerligt i samma fas. Samma studie visar att ett 

riskkapitalbolag förväntar sig att 25-40 % av investeringarna misslyckas, vilket är mycket 

höga procenttal för misslyckande inom investerade projekt. (Rotch 1968) Frågan är då varför 

dessa projekt misslyckas?  Uppsatsens författare funderar om det uppenbara svaret till varför 

projekten misslyckas, det vill säga inte lyckas generera det uppsatta avkastningskravet eller att 

det investerade kapitalet går förlorat, kan bero på den grova förenklingen av verkligheten som 

används vid bedömning? Vart i denna bedömning eller utvärdering kan fel ha begåtts som lett 

till att projektet misslyckas? Eller vad är det som har uppskattats fel? Skulle det finnas någon 

skillnad i hur väl ett projekt lyckas med avseende på investerings- och bedömningsprocesser 

samt prioriteringar hos olika bolag?  

Studien (Fried & Hisrich 1994) talar om att det eventuellt finns externa faktorer såsom 

relationer och kontaktnät, som gör att riskkapitalbolag ”vänder ett blint öga” och väljer att 

investera i en del projekt trots att de inte uppfyller kraven och kriterierna som ställs i dessa 

utvärderingar och bedömningsprocesser. En studie inom området (Zacharakis, McMullen & 

Shepherd 2007) interpreterar att en riskkapitalist måste ta hänsyn till olika typer av relationer 

vid investeringar; varav en handlade om riskkapitalisternas relation med entreprenören. 

Eftersom riskkapitalisterna är delvis beroende av entreprenören för att kunna generera vinst är 

det viktigt att entreprenören är tillförlitlig och trovärdig. 

Även om kriterier uppfylls samt att information finns gör att bedömaren kommer närmare 

idealbedömningen. Denna idealbedömning fungerar dock endast som en approximation. 

(Guve 2005) Hur bra eller nära idealbedömning man kommer, är det fortfarande en 

uppskattning. Denna uppskattning talar inte alltid om en investerings potential, gynnsamhet 

eller lönsamhet utan måste kritiskt analyseras ur olika vinklar och här sätts bedömarens 

kompetens på prov. Strategiska tillvägagångssätt kan delas in i olika kategorier för att sedan 

kunna analysera faktorerna som påverkar investeringsprojektets framtid. Shepherd (1999) 

påpekar att timing är en viktig faktor, men ett företag som träder in i en helt okänt marknad tar 

en högre risk då marknaden är helt oupptäckt, dock skulle det ge en högre avkastning om 

projektet lyckas. Andra företag som tar efter företaget som gjorde det första insteget i 

marknaden har också en chans att lyckas till en relativt lägre risknivå men inte lika hög 

avkastning. Genom att vänta med att träda in på marknaden skulle företagen som kommer 

efter att lära sig av det tidigare företags misstag och därmed ha en bättre grund att stå på.  
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1.4 Problemformulering  
Uppsatsens författare har sin bakgrund i det medicintekniska ekonomprogrammet. Inom 

medicinteknik har riskkapital en stor betydelse för dess forskning och framtagning av nya 

produkter. Medicinteknik kräver stora resurser och långa tidsintervaller vilket gör att 

investeringar i detta område har en hög risk och kräver att riskkapitalisten har kompetens och 

kunskap, men även säkrade arbetssätt för genomförandet av investeringar.      

Efter att ha studerat många vetenskapliga artiklar och litteraturer skrivs det mycket om 

misslyckade investeringar där projekten inte gav det förväntade resultatet efter det angivna 

tidsintervallet. Detta resulterade i funderingar kring hur olika företag jobbar och om dessa 

bedömningar skiljer sig åt, samt om arbetssättet och bedömningsgrunderna förändras 

beroende på vilket bolag investeringarna görs i.   

1.5 Forskningsfrågor 
 Hur ser investeringsprocesserna ut och hur görs bedömningarna för en 

riskkapitalinvestering?  

 Skulle processen och bedömningen ha en påverkan på om en investering lyckas?  

 Ser investeringsstrukturen ut på samma sätt hos alla företag oavsett vilken bransch 

investeringsprojektet tillhör samt investeringstyp eller skiljer dessa sig åt. 

  Om strukturen av tillvägagångssättet skiljer sig åt, på vilket sätt skiljer det sig och 

varför är det så? 

  Vad skulle skillnaden ha för påverkan för investeringsprojekten? 

1.6 Syfte  
Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka hur riskkapitalbolag genomför investeringar och hur 

bedömningar samt beslutsfattandet av ett investeringsprojekt görs i allmänhet. Ett annat syfte 

är att se vilka faktorer som påverkar och vilken effekt de har på investeringsprojekten.   

1.7 Perspektiv och avgränsning 
Det finns två olika perspektiv som arbetet skulle kunna studeras ur, entreprenörens eller 

investerarens perspektiv. Arbetet kommer att vara ur investerarens perspektiv eftersom de 

teoretiska modellerna som kommer att användas i arbetet är baserade ur detta perspektiv.   

Uppsatsen kommer endast fokusera på att studera investeringsprocessen och strukturen inom 

olika riskkapitalbolag, samt jämföra hur dessa strukturer skiljer sig mellan de olika bolagen. 

Om skillnader i struktur, bedömning och prioritering finns, hur skulle det i så fall påverka 

projektens genomförande av investeringarna, och varför vill inte bolagen använda sig av 

samma investeringsmodell? Områden utöver dessa punkter kommer inte att tas upp i denna 

uppsats.  
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2. Metodkapitel 
I metodkapitlet förklaras hur informationen till uppsatsen har inhämtats samt hur 

undersökningen genomfördes. Metodens brister och uppsatsens tillförlitlighet diskuteras 

genom kritisk granskning av materialet som utnyttjades i arbetet. 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
Till denna uppsats har framför allt tryckta böcker använts som underlag. Litteraturen 

användes för inläsning och gav författaren en helhetsbild av ämnet som hädanefter skapade en 

bas för uppsatsen. Förutom tryckta böcker användes också vetenskapliga artiklar som gav en 

bild av studiens nuvarande aktualitet samt gav inspiration och underlag till uppsatsens 

problem och frågeställning. Med utgångspunkt i de vetenskapliga artiklarna och litteraturen 

framtogs en teoretisk modell för bedömning och beslutsfattning. Denna applicerades sedan på 

empirin och slutligen genomfördes en analys för att komma fram till en slutsats.  

2.2 Urval 
Urvalet av respondenter har inte skett genom slumpmässigt sannolikhetsurval, utan har gjorts 

av bekvämlighet. (Bryman & Bell 2003) En uppsökning av riskkapitalbolag gjordes först på 

internet. Urvalet begränsades sedan utefter författarens enda kriterium; geografisk lokalisering 

i Stockholm. Eftersom ett personligt möte önskades av uppsatsens författare skulle detta urval 

vara det bästa alternativet både tidsmässigt och kostnadsmässigt. Inga ytterligare kriterier 

användes då uppsatsen avsåg att studera investeringsprocesser och bedömningar som allmän 

fråga och arbetssättet hos de olika riskkapitalbolagen. Uppsatsens författare ansåg att det bästa 

resultatet skulle kunna nås om det fanns en bred variation hos bolagen gällande storlek, 

ekonomiskt ställning och antalet anställda. Vilken utvecklingsfas projektet tillhör samt om 

bolagen är börsnoterade har inte heller någon betydelse för urvalet. 

2.3  Metod  
För att samla in data till empirin valdes en kvalitativ metod i form av semi-strukturerade 

intervjuer. Av anledningen till att investeringsprocesser och bedömningar som görs samt 

behandlas är komplexa, de påverkas och styrs också av många olika faktorer. En 

undersökning i form av kvantitativa metoder som statistiska utslag skulle vara alltför komplex 

och svår att erhålla relevanta svar på.   

Genom att utnyttja en standardiserad intervjuguide skulle relevanta och specifika 

ämnesområden kunna beröras och undersökas. Det ger också uppsatsens författare en 

möjlighet att be respondenterna förklara mer ingående ifall vissa frågor anses mer relevanta 

eller intressanta för uppsatsen. Ostrukturerade frågor skulle generera vaga svar och oklara 

resultat vilket skulle komplicera jämförelseprocessen samt analysen. Fullt strukturerade 

intervjuer skulle inte ge uppsatsens författare flexibiliteten att utveckla följdfrågor till 

respondenten och därmed begränsa svaren. 

2.4 Genomförandet vid insamling av data 
För att ta kontakt med riskkapitalbolagen började uppsatsens författare söka upp 

riskkapitalbolagen som har kontor i Stockholm, då uppsatsens författare helst önskade 

personliga möten. Först gjordes 15 telefonsamtal till olika bolag. Ett bolag var mycket 

intresserad och en tid för träff bestämdes direkt medan andra bolag önskade mer detaljerad 

information genom e-post.  
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Sju bolag valde att tacka nej direkt då de fått många förfrågningar gällande uppsatsskrivning 

av studenter och har det som företagspolicy.  Efter en hel del e-postväxlingar lyckades 

ytterligare två intervjutillfällen bokas och resterande bolag (tolv stycken) var mycket 

intresserade att vara med i studien men var tvungen att tacka nej. Ytterligare tio telefonsamtal 

gjordes då uppsatsens författare ansåg att tre intervjuer ej kunde spegla ett tillförlitligt resultat. 

Ett bolag var intresserat att ingå i studien, dock endast villiga att besvara frågorna via e-post. 

Resterande bolag tackade nej.  

De två intervjuerna som gjordes varade mellan 30-45 minuter och den tiden var tillräcklig för 

att få alla frågor besvarade. Ingen av intervjuerna spelades in då bolagen föredrog detta, 

istället gjordes anteckningar under den pågående intervjun. Responsen från bolagen 

sammanställdes och skickades till respondenten för verifiering innan det användes i uppsatsen.  

Då två av bolagen ville förbli helt anonyma valde uppsatsens författare att anonymisera 

samtliga bolag. 

2.5 Studiens trovärdighet 
Då uppsatsen genomfördes med kvalitativ metod mäts reliabilitet och validitet på följande sätt; 

kriterierna för trovärdighet består av fyra delkriterier där alla har en motsvarighet inom 

kvantitativa metoder. Dessa fyra delkriterier är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

en möjlighet att styrka och bekräfta (Bryman & Bell 2003). Eftersom uppsatsen byggs på 

tidigare studier inom samma ämnesområde och respondenterna själva kunde verifiera och 

tydliggöra empirisk data var det möjligt att dra slutsatsen om att arbetets tillförlitlighet. För att 

uppnå överförbarhet belystes teori i samband med empirin vilket också stärkte pålitligheten av 

analysresultatet. Däremot fanns ingen möjlighet för generalisering gällande 

riskkapitalbolagens arbetssätt och beslutsunderlag, eftersom studien endast bestod av fyra 

riskkapitalbolag. Intervjufrågorna som utformades verifierades av handledaren för att försäkra 

att frågorna inte medvetet påverkades av författarens egna personliga värderingar eller 

teoretiska inriktningar. 

2.6 Källkritiskt förhållningssätt 
Tryckta böcker (som även används i utbildningssyfte) har varit det grundläggande materialet 

för denna studie och har därför skrivits på ett mycket objektivt plan.  Detta då dem 

akademiska skribenterna inte syftar till påverka läsaren med personliga åsikter. Dock var 

avhandlingen som skrevs av Guve (2005) skriven ur hans egna erfarenheter, vilket skulle 

kunna påverka läsaren subjektivt. Informationen som använts i uppsatsen finns bekräftad där 

kan litteraturen ses som pålitlig. 

Respondenterna som intervjuades ökade risken för subjektivitet för en del frågor. Ett exempel 

är frågorna som byggde på respondentens erfarenheter och bedömningar. Här var det viktigt 

att respondenterna bibehöll opartiskhet och objektivitet.  Samtidigt baserades de andra 

frågorna på bolagets allmänna riktlinjer, rutiner och arbetssätt, vilket också främjat partiska 

tycken. 

De artiklarna som användes har skrivits av forskare som även blivit granskade av andra 

forskare, som använt sig av studierna som grund till sin egen forskning. Samtliga 

vetenskapliga artiklar är publicerade på ett antal databaser, källor till dessa studier kunde 

också hittas.  
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Syftet med Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) är att ge bättre kunskaper och förståelse 

gällande investeringar och investeringarnas funktion på marknaden till entreprenören. 

Samtidigt som de informerar andra beslutsfattare och politiker för att dessa aktörer ska få ett 

bra underlag för granskning. Detta förutsätter att SVCA har transparens och innehar 

objektivitet, vilket innebär att informationen som ges av dem endast innehåller tillförlitlig 

fakta. 

2.7  Metodkritik 
Uppsatsen är uppbyggd på kvalitativ undersökningsmetod i form av semi-strukturerade 

intervjuer. Dessa intervjuer kan ha lett till en del otydliga svar och resultat som kan ha varit 

svåra att jämföra. Framförallt gäller det vid kategorisering av faktorerna som utvärderas av 

bolagen och som respondenten skildrade. Skulle uppsatsens författare återgenomföra 

undersökningen skulle istället någorlunda fasta frågor utformas där respondenten antingen 

håller med eller avstår ifrån, vilket i sin tur skulle förenkla kategoriseringen och 

poängsättningen av kriterierna och faktorerna för den egna framtagna modellen i 

resultatavsnittet.  

Intervjuerna som är grunden till empirin och är alla anskaffade vid ett tillfälle för samtliga 

bolag. Detta kan vara bristande då det inte finns någon ytterligare möjlighet att undersöka 

andra respondenters uppfattningar om processer, kriterier och faktorer som utvärderas. 

Samtidigt kan detta reserveras då bolagen följer specifika arbetsrutiner. Dock är kriterierna 

och faktorerna relativt beroende av respondentens top-mind vilket skulle resultera att vid 

frågor av olika respondenter skulle svaren och resultatet av prioriteringarna i analysmodellen 

ha sett olika ut.   Även poängsystemet som utnyttjades i resultatet skulle kunna ifrågasättas då 

den är mycket beroende av respondentens svar och dessa svar kan variera, vilket också har en 

påverkan och kan ha försvårat kategoriseringen som utgått ifrån uppsats författarens egen 

tolkning. Även att intervjuerna inte spelades in kan ha haft en påverkan för studiens resultat. 

Detta kan ha bidragit till att uppsatsens författare inte hunnit anteckna allt som sagts av 

respondenten och därmed missat information som är relevant.  

Samtidigt bör ett visst överseende tas då respondenten själva har haft möjlighet att verifiera, 

tydliggöra samt utveckla och förändra det som har skrivits i det empiriska kapitlet. De senare 

intervjuerna kan också ha påverkat svarsresultaten då uppsatsens författare har fått mer 

erfarenhet vid frågeställning och fler genomtänkta funderingar kring tidigare intervjuer.  

Under arbetets gång har uppsatsens författare haft ett stort problem med insamling av 

empirimaterialen. Anledningarna till att bolagen tackade nej till intervju varierade. En del var 

som det tidigare har nämnts, mycket intresserad av att ställa upp men var tvungen att tacka nej 

på grund av den höga arbetsbelastningen som varade i bolaget samt att deras anställda var på 

resande fot. Andra bolag ville inte ställa upp efter de sett frågorna då de ansåg att frågorna 

gick och bröt mot bolagets sekretessregler, trots förslag om anonymitet avstod de från intervju.  

Även problem med de tidigare bokade intervjutillfällena uppstod. Alla tre bolagen fick 

förhinder och skulle inte kunna närvara vid den bestämda tidpunkten och intervjuerna fick 

antingen ställas in eller skjutas upp till ett senare tillfälle. Eftersom avbokningarna gjordes vid 

ett så sent tillfälle fanns det ingen möjlighet att kontakta nya bolag. För ett de kontaktade 

bolagen som inte har varit anträffbar under en längre period, bestämdes därför en tid för 

telefonintervju. Det tredje bolaget hade ingen möjlighet till intervju överhuvudtaget, men 

erbjöd sig att svara på frågeformuläret och skicka tillbaka det via e-post. Inga problem 

upplevdes med de två bolagen som valde att svara på frågorna via e-post. Om svaren inte var 
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tillräckliga kunde ytterligare information sökas, genom att be respondenten utveckla svaren 

ytterligare om dessa var bristande samt följdfrågor kunde efterfrågas om det behövdes.  
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3. Teori 
Teoriavsnittet börjar med en teoretisk referensram där tidigare studier framhålls. Vidare i 

kapitlet förklaras vilka investeringsstrategier som utnyttjas vid investeringar. En allmän 

överblicksbild av hur investeringsprocessen beskrivs. Därefter skildras och förklaras fyra 

teoretiska modeller och en jämförelse av samtliga modeller görs för att se skillnader och 

likheter mellan dessa. Teorikapitlet avslutas med att författaren själv tar fram en modell 

utifrån de framlagda teorierna och slutligen diskuteras den framtagna modellens 

begränsningar. 

3.1 Teoretisk referensram  
I studien “Toward a model of venture capital investment decision making” (Fried & Hisrich, 

1994) undersöker författarna hela investeringsprocessen utifrån granskningar av verkliga fall. 

Utifrån dessa granskningar framtas en modell av processen samt identifiering av de allmänna 

investeringskriterierna. Denna beslutsprocess är utformad för att minska risken för ogynnsamt 

urval av de potentiella investeringsprojekten. I resultatet presenteras en fullständig bild av hur 

riskkapitalister genomför sina investeringar stegvis. Det visar sig även att genom utnyttjande 

av investeringsprocessen minimeras risken för ogynnsamma urval på flera olika sätt, bland 

annat görs detta med ett refererat nätverk. Eftersom referaten som känner till och är insatt i 

förslaget kommer vilja behålla sin relation till riskkapitalisten. Det allmänna kriteriet 

eliminerar förslag som inte håller kvalitén, sedan görs det en utförlig granskning och 

utvärdering av de få förslagen som går vidare i processen. 

I en annan studie ”Venture capitalist investment activity” (Tyebjee & Bruno 1984) granskar 

författarna bland annat om hur man kan stimulera en förändring av förvaltningen av 

riskkapitalfonder, samt vilka råd man kan ge entreprenörerna, som de kan ha nytta av i deras 

mellanhavanden med riskkapitalförvaltarna. För att besvara första punkten om hur man skapar 

ett intresse av att förändra förvaltningen av riskkapitalfonder, togs en fem-stegs-modell som 

baseras på de aktiviteter som förekommer hos riskkapitalbolagen fram. Resultat tyder på att 

man lägger väldigt stor fokus på de tre första stegen på modellen och underprioriterar de två 

sista stegen som är ”deal structuring” och ”post-investment activities”. Detta har författarna 

också hittat i tidigare gjorda studier. Andra punkten som var att förse potentiella entreprenörer 

med råd, har visat sig vara värdefulla även för chefer i stora företag som vill förbättra 

allokering av resurser för investeringar inom nya affärsverksamheter. Här har Tyebjee och 

Bruno bland annat hittat bevis på att det skiljer sig i screeningskriterier som används mellan 

riskkapitalbolag. 

 I studien ”Venture capitalists’ decision policies across three countries” (Zacharakis, 

McMullen & Shepherd 2007) hävdar författarna att forskning inom riskkapital har visat att 

riskkapitalister globalt sett, använder sig utav likande beslutsfaktorer. Syftet med deras 

forskning är att avgöra om dessa skillnader i beslutspolicy existerar, det vill säga i användning, 

och/eller mer fokus på, speciella beslutsfaktor i ett beslutsfattande eller bedömning. Om dessa 

finns skulle de kunna förklaras med hjälp av de olika politiska ekonomiska institutioner hos 

olika länder. Forskningen grundar sig på tre olika hypoteser där olika faktorer undersöks. 

Studien resulterade i att riskkapitalisterna från de olika länderna använder samma 

informationsfaktorer vid screening, däremot påverkar de ekonomiska institutioner graden till 

vilken riskkapitalisterna förlitar sig på och som ska granskas ytterligare.  

I studien ”Form or substance: the role of business plans in venture capital decision making” 

(Kirsch, Goldfarb & Gera 2008) hävdar författarna att de största problemen som 
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riskkapitalister får hantera är den stora mängd information som inkommer från entreprenören, 

samt att ett beslutsfattande sker inom mycket kort tidsram. Syftet med studien var att 

undersöka om informationen i affärsplanen är relevant samt betydelsen för riskkapitalisterna 

när ett beslut ska fattas. Resultatet och slutsatsen som författarna kom fram till, var att 

entreprenören inkluderar i de flesta fall irrelevant information som inte tillför, eller är särskilt 

användbar för riskkapitalisten. Författarna misstänker att entreprenörerna gör detta för att få 

informationen att motsvara riskkapitalisternas perspektiv. Det visar också att informationen i 

affärsplanen inte är en viktig källa för riskkapitalister att ta beslut. Inlämning av affärsplan 

och andra planerande dokument fungerar i bästa fall som en ceremoniell handling. 

Information som är viktig får riskkapitalisten reda på genom alternativa kanaler.  

I studien ”The pattern of success in venture capital financing” (Rotch 1968) har en författare 

granskat data från American Research och Development Corporation gällande investeringar 

som har gjorts från de senaste 20 åren. Syftet med studien var att granska hur 

riskkapitalinvesteringar kan lyckas genom att studera det historiska mönstret. Resultatet av 

studien visar bland annat att storleken på riskkapitalbolagen behöver uppnå en särskild storlek 

för att ha en bättre chans att lyckas med investeringarna.   

3.2 Investeringsstrategier 
Investeringsstrategierna delas in i fyra områden och olika delar. Det första området är där 

strategin byggs på företagets utvecklingsfas som sedan delas in ytterligare i tre faser, tidig 

utveckling, expansion och mognad.  De tre andra strategierna som används vid investering är 

vilken bransch entreprenören och företag tillhör, storleken på investeringen samt den 

geografiska lokaliseringen. Uppsatsen bearbetar samtliga investeringsstrategier.  

Olika strategier och olika typer av investeringar ger olika förutsättningar. Beroende på vilken 

strategi eller vilken typ av investering (till exempel vilken fas företaget tillhör) som utnyttjas 

behandlas också olika typer av behov, risk och osäkerhet som investeraren behöver ta hänsyn 

till och ha i åtanke.  

3.2.1 Företagets utvecklingsfas  
Företagets utvecklingsfas delas in i tre perioder, tidig utveckling, expansion och mognad. 

Beroende på vilken utvecklingsfas investeringsprojektet befinner sig på, påverkas storleken på 

investeringskapitalet. Riskkapitalbolag som inriktar sig i investeringsprojekt med hög risk gör 

investeringar i den tidiga fasen. Riskkapitalbolag som vill ta mindre risker investerar i 

expansionsfasen eller i den mogna fasen. 

Den tidiga utvecklingen i strategisammanhanget förknippas med den kreativa processen och 

är stadiet innan företaget har startats samt innan produkten gjort sin första entré på marknaden 

(Landström 1988). Kapitalet som investeras i den tidiga utvecklingen används för att 

utvärdera konceptet eller affärsidén. Denna typ av investering kallas för såddfinansiering. 

Förutom att det är en entreprenör som har en affärsidé, kan det också vara en forskargrupp 

som söker finansiering till ett forskningsprojekt eller likande. (Andersson, Kreuger & Mååg 

2001; Nyman, Lundgren & Rösiö 2012) För att etablera företaget efter konkretisering av 

affärsidén genomgår företaget aktiviteter såsom tillverkning av prototyper, utveckla kontakter 

med användare, genomför marknadsundersökning men även organisering av produktion och 

distribution för att kunna lansera produkten i marknaden eller kommersiellt. Dessa aktiviteter 

innebär kostnader för företaget och det ursprungliga kapitalet som utnyttjades är förbrukat och 

nya tillskott av rörlig kapital behövs.  Denna typ av investering kallas för 

uppstartsfinansiering.  (Landström 1988; Nyman, Lundgren & Rösiö 2012). 
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Investeringar i expansionsfasen delas ytterligare in i två faser, tidig expansion och sen 

expansion. Den tidiga expansionsfasen avser en andra investeringsrunda. Vid det här stadiet 

har de första tillverkningarna och försäljningarna kommit igång. Företaget har fått en kraftig 

tillväxt och genererar en del avkastning, men visar ingen vinst än och har fortfarande mycket 

skulder kvar att betala. För att klara av tillväxten och stärka soliditeten behövs därför nya 

satsningar. (Andersson, Kreuger & Mååg 2001; Nyman, Lundgren & Rösiö 2012) Sen 

expansion är fasen när det går bra för företaget och kapitalet används till bland annat 

produktförbättringar. Det kan också handla om att företaget vill expandera vidare till nya 

marknader. Företagen i det här stadiet har en kraftig tillväxt och börjar bli en lönsam 

verksamhet då mycket avkastning leder till vinst (Nyman, Lundgren & Rösiö 2012).  

Det kan hända att ett företags utveckling avstannat. I försök att vända på situationen kan nytt 

kapital tillskjutas. Denna typ av tillskjutning av kapital kallas för turnaround investering. 

(Nyman, Lundgren & Rösiö 2012) Utköp eller uppköp av företag inom riskkapitalmarknaden 

handlar om att förvärvet finansieras av riskkapitalbolagen i utbyte mot en ägarandel av 

företaget (Andersson, Kreuger & Mååg 2001).  

3.2.2 Vilken bransch företaget tillhör 
Risken som följer med en investering varierar beroende på vilken bransch investeringen sker i. 

En del branscher har högre risk än andra. Investeringar inom hightech (till exempel 

medicinteknik & bioteknik) brukar förknippas med mycket hög risk. Orsaken till att dessa 

branscher är så riskfyllda är bland annat på grund av att det höga utvecklingskostnader. Det 

finns även en stor risk att produkten inte kommer ut i marknaden av olika anledningar. Ett 

exempel kan vara på grund av för högt satt pris (då utvecklingskostnaderna var höga) eller att 

affärsidén inte håller. Om investeringen däremot skulle gå bra ger dessa projekt mycket bra 

avkastning. En del branscher präglas och påverkas mycket av makroekonomiska händelser. 

En del branscher påverkas starkt av konjunktursvängningar och andra, såsom 

läkemedelsbranschen påverkas inte alls. Då olika branscher har sina egna särarter händer det 

ofta att riskkapitalbolagen specialiserar sig på olika branscher (Nyman, Lundgren & Rösiö 

2012).  

3.2.3 Storlek på investering 
Beroende på vad det är för typ av investering varierar också storleken på investeringsbeloppet.  

Anledningen till utbredningen av investeringsstorlek är bland annat för att man vill sprida på 

risken. Investeringar i den tidiga fasen är oftast de mest riskfyllda, därför är också beloppet 

för varje investering ofta mindre. Företag i expansionsfasen eller den mogna fasen är oftast 

mindre riskfyllda och investeringarna kan därför vara större (Nyman, Lundgren & Rösiö 

2012).   

3.3 Överblick över investeringsprocessen  
Hela investeringsprocessen börjar när en entreprenör har en affärsidé. Eftersom affärsidén 

kommer att bedömas och granskas av andra intressenter (såsom riskkapitalister, banker, 

kompanjoner etc) är det viktigt för entreprenören att tänka igenom och ha klart för sig om 

idén är genomförbar (Nielsen 1994). De väsentliga punkterna som entreprenören bör 

reflektera över finns under processkartan. Entreprenören behöver inte bara fundera över om 

denne har tillräcklig erfarenhet, kunskap och motivation. De måste också ha ett intresse för att 

kunna driva idén vidare och tänka igenom hur idén ska genomföras. Entreprenören bör ha 

klart för sig vem det är som skall rekryteras och vilka typer av medarbetare som behövs, även 

hur de skall ledas för att kunna förverkliga affärsidén. Sedan behövs också praktiska problem 

lösas, bland annat finansiella strategier. Entreprenören bör fundera om det finns alternativa 
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vägar för kapitalanskaffning (exempelvis besparningar inom vissa områden) och ha klart en 

plan på hur försäljningen ska gå till (till exempel vilka marginaler etcetera) (Nyman, 

Lundgren & Rösiö 2012).   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

När entreprenören har fått klart affärsidén och funderat på de ovanstående nämnda punkterna 

skall affärsidén konkretiseras i form av en affärsplan.  Affärsplanen fungerar som ett 

kommunikationsmedel och ska därför innehålla relevant information om företaget och 

projektet.  Handlingen skall bland annat innehålla argument i form av vision och mål och 

varför en investering ska göras just i detta projekt.  Förutom detta ska också strategier och 

handlingsplaner tas fram där bolaget beskriver hur de ska kunna uppnå dessa mål och vision. 

Investerarna utgår sedan från affärsplanen och gör en bedömning (Kirsch, Goldfarb & Gera 

2009; Nyman, Lundgren & Rösiö 2012). 

Skulle projektet vara attraherande för investerarna går entreprenören vidare till andra fasen av 

bedömningen. Då genomför de potentiella finansiärerna en företagsundersökning, antingen 

själva eller så anlitas konsulter. Syftet med undersökningen är att få fram detaljerad 

information om verksamheten som inte finns tillgängligt i affärsplanen. Man vill också 

verifiera om att det tidigare lämnade informationen överensstämmer med verkligheten och 

även få klarheter i eventuella frågor och juridiska tvister. (Nyman, Lundgren & Rösiö 2012) 

Ett urval av alla affärsförslag måste göras då en investering för alla projekt inte kan göras. 

Två stora urvalskriterier som riskkapitalbolagen använder sig utav är vilka projekt som har 

den största potentialen, men också de projekt/företag som bidrar och satsar i det humana 

kapitalet. Sedan har alla riskkapitalbolag egna kriterier som behöver uppfyllas. Med de 

utvalda projekten genomför man förhandlingar och diskussioner som i slutändan ska leda till 

ett avtal.  

Investerare 

Entreprenör Affärsidé 

Erfarenhet 
Ledarskap 
Kapitalbehov 
Tidpunkt 
Tillväxtpotential 
Säljbarhet 
Marginal 
Reflektion 

Affärsplan Undersökning 

Urval Avtal 

Information 
Beskrivning 
Vision 
Mål 
Analys 

Bolags-
information 
Bokföring 
Skatt 
Fastighet 
Försäkring 
Tvist 

Figur 3: Överblick av investeringsproceduren med 

entreprenören och investerare som aktörer. 

Källa: Egen figur 
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3.4 Modeller och beskrivning 

3.4.1 Investeringsprocess 1 
I studien ”Toward a model of venture capital investment 

decision making” (1994)  har författarna Fried och 

Hisrich tagit fram en investeringsprocess bestående av 

sex steg med beskrivningar. Där investeringsprojektet 

kan i vilket steg som helst avvisas om de uppsatta 

kriterierna inte är uppfyllda.  

I det första steget (origination) inkommer det en 

affärsplan till riskkapitalbolaget och investerarna får den 

första kontakten med entreprenören. Det finns olika sätt 

för dessa två aktörer att komma i kontakt med varandra. 

I vissa fall kan entreprenören ansöka om kapital på eget 

initiativ, i andra fall gör riskkapitalbolagen sig kända 

genom att upplysa företag och entreprenörer. Ibland 

känner riskkapitalisten redan entreprenören från tidigare 

samarbeten.  

Efter den första kontakten genomgår alla affärsplaner en 

screening. Screeningen i denna modell är uppdelad i två 

steg. I steget VC firm - specific screen går entreprenören 

igenom branschspecifika kriterier. Dessa kriterier består 

av investeringsstrategier (storlek på investering, bransch, 

geografisk lokalisering och vilken fas företaget befinner 

sig i) som utgångspunkt där riskkapitalisten gör en 

bedömning av hur väl investeringsprojekten uppfyller 

riskkapitalbolagens krav.  De flesta förslagen går 

igenom denna fas men avvisas sedan på den generella 

screeningen där andra kriterier ska uppfyllas.  

Även utvärderingen är uppdelad i två faser. I den första utvärderingsfasen samlar 

riskkapitalisterna in mer information om företaget och affärsplanen genom möten med 

entreprenören och företagets ledning. Syftet med dessa möten är att ge en inblick på hur 

ledningen resonerar, hur väl de klarar av pressade situationer och för riskkapitalisterna att 

uppskatta ledningens erfarenhet, kunskap och kompetens.   I den andra fasen av utvärderingen 

har investerarna oftast utvecklat ett emotionellt engagemang gentemot projektet och 

diskussioner om vilka förhinder som kan uppstå vid investerings genomförandet av projektet, 

samt hur dessa problem kan överkommas. Det sista steget closing och är när förslaget avslutas 

när alla detaljer på strukturen av genomförandet, samt juridiska dokumentationer är klara och 

legala problemen lösta. Då erhåller entreprenören kapital.  

  

Figur 4. Bild över investeringsprocessen 

Källa:  Fried & Hisrich 
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3.4.2 Investeringsprocess 2 

Studien ”Venture capitalist investment 
activity” (Tyebjee och Bruno 1984) tog 

studiens författare fram en enklare modell 

med färre steg jämfört med modellen som 

togs fram av Fried och Hisrich (1994).  

Liksom föregående modell består det första 

steget av deal origination vilket handlar om 

att entreprenören och potentiella finansiärer 

får en första kontakt. Riskkapitalisterna delar 

in affärsplanen i två olika kategorier 

beroende på deras ursprung, kalla kontakter 

samt refererade kontakter.  

De kalla kontakterna består av entreprenörer 

som riskkapitalbolaget inte har någon 

anknytning till eller har stort intresse av. Den 

andra gruppen är entreprenörer som 

genomgått en process och är refererade till 

skillnad från kalla kontakter. 

Riskkapitalisterna kan också aktivt ta initiativ 

till att hitta affärsmöjligheter och förslag.  

Liksom föregående modell måste affärsförslagen genomgå en screeningsfasen som fungerar 

som en typ av filtrering. Breda screeningskriterier används för att effektivisera och minska 

arbetsbördan då det är stora mängder av affärsförslag som måste granskas. I denna fas 

kontrolleras de investeringsstrategierna i fyra punkter: 

 Storleken på investeringen och investeringspolicy. 

 Granskning av branschen – om entreprenören har avsikt att starta en speciell teknologi 

är det viktigt att veta hur branschen och marknaden ser ut.  

 Geografisk kartläggning – oftast föredras projekt eller företag som ligger i närheten av 

riskkapitalbolagen. Eftersom investeraren förväntar sig att hålla nära kontakt samt 

regelbundet träffa entreprenören och ledningen för det investerade bolaget. Även 

områden som är lättillgängliga, såsom metropolområden föredras. 

 Identifiering av finansieringstyp – Bland annat studera vilken fas företaget/ 

investeringsprojektet befinner sig inom. 

Nästa steg i processen är utvärdering där företaget och produkten utvärderas ur olika vinklar. 

En mer ingående beskrivning finns under nästa rubrik (rubrik 3.4.3) då denna delprocess är 

väldigt omfattande. Efter utvärdering och ett beslut om investering slutförts går 

investeringsprocessen vidare till strukturering, där båda parterna, entreprenören och 

riskkapitalisten gemensamt kommer fram till en överenskommelse i form av avtal. Det sista 

steget i investeringsprocessen består av efterinvesteringsaktiviteter. Här kan bland annat 

ledningen ersättas om en managementkris uppstår men även tillskjutning av extra kapital om 

en finanskris i företaget skulle uppstå. Efter fem - tio år vill riskkapitalisterna kassera ut 

(cash-out) deras vinster efter den initiala investeringen genom exempelvis exit och avyttringar.   

Figur 5. Bild över investeringsprocessen 

Källa: Tyebjee och Bruno 
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3.4.3 Bedömningsprocess 1 
Denna bedömningsprocess är också framtagen av Tyebjee och Bruno (1984) och är 

utvärderingen för Investeringsprocess 2. Denna utvärdering är relativt komplex där olika 

faktorer utvärderas och granskas. Utvärderingsprocessen består av tre steg.  

I det första steget utförs en grundlig utvärdering av företaget och projekten. 

Bedömningskriterier som används delas upp i fem punkter.  

 

 

1. Marknadsattraktion 
Riskkapitalisterna genomför en grundlig uppskattning av marknadsattraktionen med hjälp av 

fyra bedömningsgrunder. Kontroll om tillgång till marknaden existerar och undersökning av 

marknadens storlek görs. Därefter uppskattas och analyseras marknadens tillväxtpotential, 

marknadsefterfrågan samt behov av produkt.  

2. Produktdifferentiering 
Determineras av entreprenörens förmåga att tillämpa sina tekniska kunskaper för att skapa en 

produkt som är unik, har stark konkurrenskraft och hög vinstmarginal. Patentbarheten 

kontrolleras också.  

3. Ledningens kompetens 
Då det är flera områden som behandlas i en verksamhet är det viktigt att ledningen har den 

kompetens och kunskap som behövs för att projektet ska lyckas. Ledningens kompetens 

utvärderas utifrån deras skicklighet och kapacitet i att leda och styra verksamheten men även 

hur drivna de är på att marknadsföra och styra finansieringen av företaget.   

Figur 6. Bild över bedömningskriterier 

Källa: Tyebjee & Bruno (1984) 
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4. Resistans mot yttre hot från omgivningen 
Den fjärde punkten representerar på vilken utsträckning företaget och projekten kan motstå 

från okontrollerbara påfrestningar från omgivningen.  Det kan handla om allt ifrån hur den 

tekniska utvecklingen påverkar företagets egen produkt till hur känslig företaget är mot de 

ekonomiska förändringarna och förhållandena. Även marknadsbarriärerna studeras och 

kontrolleras då det ger en bild på hur konkurrensen kan se ut.   

5. ”Cash-out” 
En viktig faktor för att riskkapitalbolagen ska känna sig attraherade i att investera i företaget 

eller affärsplanen är det viktig att företaget har en relativt hög cash-out potential. Detta görs 

när tiden är lämplig. Att kunna likvidera eller sälja företaget är viktigt eftersom 

riskkapitalisterna får vid det tillfället den största delen av avkastningen.  

3.4.4 Bedömningsprocess 2 
Nielsen (1994) använder sig av en annan typ av bedömningsprocess där det finns en del 

faktorer som liknar den första bedömningsprocessen, men även en hel del som skiljer sig åt.  

Riskkapitalisten 
Riskkapitalistens jobb är bland annat att göra bedömningar av projekt och även satsa kapital i 

projekt som bedöms vara lönsamma. För att kunna bedöma om projekten är lönsamma 

behöver riskkapitalisten fundera över sex punkter.  

1. Affärsplan 
Affärsplanen är en handling som entreprenörerna lämnar in för screening i försök att övertyga 

potentialen av investeringsprojektet för finansiärerna och eventuella kompanjoner. 

Riskkapitalisterna beaktar först om det är möjligt att erhålla vinst sedan vilken vinstmarginal 

investeringsprojektet kan bidra till. Därefter identifieras kunderna och konkurrenterna. 

Kundernas preferens till köp av produkt samt betalningsvilja analyseras och bedöms samtidigt 

som entreprenörens säljförmåga uppskattas.  

2. Ekonomi 
Riskkapitalisterna vill oftast ha en preliminär uppfattning om hur entreprenören och ledningen 

hanterar och planerar ekonomin. Den presenterade intäktsprognoserna kan ifrågasättas 

eftersom det är mycket svårt att precist bedöma kommande intäkter.  Känslighetsanalyser av 

olika slag görs för att se vilka möjligheter företaget har om intäkterna pendlar och är instabil, 

även om det finns ekonomiska buffertar och reserver.  Entreprenörens kostnadsattityd spelar 

en stor roll då företag oftast har brist på ekonomiska tillgångar och resurser. 

Kostnadsmedvetenhet är därför en viktig egenskap som värdesätts av riskkapitalisterna för att 

försäkra sig om att ledningen inte slösar på resurserna. Kostnadskalkyler görs för att få en så 

bra bild av situationen som möjligt. En bra kostnadskalkyl visar bland annat att personen är 

noggrann, har ett kritiskt tänkande och kan få budget att gå ihop. 
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3. Människorna i projektet 
För att ett projekt ska vara framgångsrik är det viktigt att entreprenören har en vision och mål 

driver dem. Riskkapitalisten bedömer två saker vid det tillfället;  

 Finns det överhuvudtaget någon vision och motiverande idéer bakom projektet?  

 Är innehållet i visionen så begåvat att det går att tjäna pengar på det?  

Visionen är en viktig funktion för att företaget ska nå framgång. Entreprenören kan ha stora 

visioner, dock är det fortfarande viktigt att entreprenören är realistisk vid bedömning av sina 

möjligheter gällande både visionen, ekonomiska planer samt kalkyler och beräkningar. En 

avgörande faktor och förutsättning för att företaget ska lyckas och ha en gynnsam tillväxt är 

deras förmåga att rekrytera, utveckla och motivera medarbetare. Riskkapitalisterna studerar 

också entreprenörernas personlighet och vilja genom att se hur de handlat hittills för att sedan 

dra slutsats om hur de kommer agera senare i framtiden.  

4. Människorna bakom projektet 
Består av aktörerna som inte är dagligt aktiva i projektet, men som ändå har ett engagemang i 

företaget. Förutom styrelsen och deras kompetens och erfarenhet kan det finnas andra aktörer 

som är inblandade i projektet, exempelvis rådgivare eller konsult. Samspelet mellan dessa 

aktörer är viktigt för att båda parterna gemensamt ska nå det uppsatta målet. För att bekräfta 

Riskkapitalisten 

Bedömning av andras projekt. 

Satsning av andras pengar i 

andras projekt. 

Affärsplan 

Kommer man tjäna pengar på 

affärsidén? Tillräckligt många kunder 

som vill betala? Varför? Hur mycket? 

Vilka andra? Hur säljer man sitt 

projekt?  

Ekonomi 

Ekonomi hittills? Realism i 

intäktsprognoserna? Attityd till 

kostnader? Räknat rätt; är allt 

med? Hur är risken hanterad? 

Människorna i projektet 

Visioner? Hängivenhet? 

Applika-tionskompetens? 

Realism? Sociala? Track record 

hittills i sina liv? 

Vi som riskfinansiär 

Varför just vi? Vad är intressant hos 

oss, förutom våra pengar? Hur ser vår 

kalkyl ut? När får vi tillbaka våra 

pengar? Hur? Vår exit? 

Människorna bakom 

projektet 

Kompetent styrelse? Varför? 

Vilka har refuserat det? Varför? 

Riskdelning? 

 

Hjärna & Hjärta 

Vad säger vår intuition, vår 

samlade professionella 

bedömning? Vill vi, eller inte? 

Figur 7: Figur över bedömningskriterierna 

Källa: Nielsen (1994) 
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om projektets kapacitet och potential brukar riskkapitalisterna dela sin värdering med andra. 

Skulle båda parterna kommit fram till samma uppfattning är det också stor sannolikhet att 

värderingen har utförts på det mest optimala sättet och därför är utvärderingen tillitsfull.  

5. Vi som finansiärer  
Det är viktigt för riskkapitalisten att det finns många potentiella investeringsprojekt att 

granska. Även en motivering till varför entreprenören valde just dessa riskfinansiärer. Genom 

att entreprenören undersöker riskkapitalisten och bolagen i förväg kan också entreprenören 

anpassa affärsplanen utefter riskkapitalisternas investeringsstrategier. Detta kan också 

innebära en högre sannolikhet för att entreprenören och investeraren sluter ett avtal i 

slutändan, eftersom entreprenören visar ett intresse och ger därför ett bättre intryck.  

Riskkapitalisten genomför även egna investeringskalkyler innan ett beslut om investering för 

projekt tas. Oftast har också riskkapitalisten egna krav gällande vilken tidshorisont, lönsamhet 

och avkastningskrav projektet och företaget skall ha. Riskkapitalisten vill samtidigt ha en klar 

exit-strategi eftersom det är vid detta tillfälle riskkapitalisterna får tillbaka det investerade 

kapitalet. 

6. Hjärna & Hjärta 
Efter att ha genomfört en ordentlig analys av ett projekt kommer ett beslut tas. Förutom 

observation av analysresultaten värdesätter riskkapitalisten också sina känslor och intuition.  

Om analysen motsäger riskkapitalistens intuition kan en bedömning återigen göras för att 

komplettera den bristande informationen, material eller referenser. Dock är det rimligt att anta 

att riskkapitalisten inte gör en investering i strid mot sin intuition. 

3.4.5 Sammanfattning och jämförelse av samtliga modeller och teorier 
Investeringsprocesserna 1 och 2 är båda så kallade raka modeller, där processen går framåt 

stegvis efter att varje del har avklarats. Modellerna skiljer inte sig avsevärt men har ändå en 

del skillnader. Båda processerna börjar med en initiering av kontakt mellan entreprenören och 

finansiären när affärsförslagen når fram till investerarna.  

 

 

 

 

Efter affärsförslagen inkommit genomförs granskning och urval av investeringsprojekt. 

Granskningen delas in i screening som ger urvalet, därefter utvärderas fundamentala kriterier 

av dessa utvalda projekt. Den största skillnaden mellan dessa två modeller gäller hur 

granskningen och urvalet genomförs. I investeringsprocess 2 finns endast en screeningsfas där 

investeringsstrategierna granskas. I investeringsprocessen 1 däremot delas screeningsfasen in 

i två steg, där den första fasen motsvarar hela screeningsfasen för investeringsprocess 2 (som 

endast observerar investeringsstrategierna). I investeringsprocess 1 utnyttjas ett ytterligare 

steg där fler kriterier granskas och förväntas uppfyllas. Likaså gäller det för utvärderingen, i 

investeringsprocess 2 bestod utvärderingen endast av en stor del. Där observerades historiken 

(om det existerar) av företaget/entreprenören, egenskaperna av produkten och marknaden, och 

slutligen analyseras företaget ur olika perspektiv. Samtidigt vägs också riskerna mot 

avkastningen och känslighetsanalyser om framtidens oförutsägbara händelser. Utvärderingen i 

Kontakt Granskning & urval 

Screening Utvärdering  

Strukturering Investering Efter aktiviteter 

Figur 8. Sammanfogning av Investeringsprocess 1 & 2 

Källa: Egen figur 
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investeringsprocess 1 delas in i två delar. Den första utvärderingsdelen består av att finna 

konkret information om företaget och intresset för genomförandet av affärsförslagen. Medan 

den andra utvärderingsdelen handlar om den emotionella förbindelsen som utvecklats hos 

investerarna under granskningen samt identifieringen av vilka hinder som finns hos 

investeringsobjektet och hur dessa hinder kan överkommas och övervinnas.  

 Projekten som uppfyller de både grundläggande och specifika kraven går vidare till nästa fas: 

strukturering. Även här finns det en del skillnader.  Investeringsprocess 2 har ett specifikt 

delmoment som heter strukturering, detta har dock inte investeringsprocessen 1. Även om 

investeringsprocess 1 inte har den benämningen innebär det inte att en strukturering inte 

existerar. Struktureringen är en process och i investeringsprocess 1 sammanfaller 

struktureringen tillsammans med den andra fasen av utvärderingen samt avslutet. I steget 

strukturering görs förhandlingar, överenskommelser och strukturering av genomförandet 

praktiskt genom framtagning av juridiska och legala dokument. 

Investering görs när alla juridiska och legala dokument är signerade och avklarade. För 

investeringsprocess 1 avslutas processen med en ”closing” och en investering görs. I 

investeringsprocess 2 däremot fortsätter investeringsprocessen med 

efterinvesteringsaktiviteter, vilket kan exempelvis handla om observering och kontroll av 

projektet samt fortsatt tillskjutning av kapital vid behov. 

Bedömningsprocesserna 1 och 2 studerar samma faktorer eller punkter indirekt, vissa punkter 

som utvärderas är relativt lika varandra medan andra skiljer sig helt. Enkel beskrivning mellan 

dessa två modeller är att bedömningsprocess 1 är en rak modell med bestämda ”utslag” och 

fokuserar mer på produkten samt allt som påverkar dess funktion och marknad. 

Bedömningsprocess 1 lägger också stor vikt på styrelsens kapacitet och okontrollerbara hot 

samt osäkerheter från omgivningen.  

Bedömningsprocess 2 däremot försöker beröra alla aspekter som kan påverka ett 

investeringsprojekt. Förutom specifika produktegenskaper och marknadspåverkan 

uppmärksammar bedömningsprocess 2 basen, bakgrunden och ursprunget till affärsförslaget. 

Detta görs genom att riskkapitalisterna undersöker vem det är som står bakom 

projektförslaget och även hur deras historik och prestationer ser ut. Stor tyngd läggs på 

entreprenörerna och deras ambition och passion. Denna modell ifrågasätter samtidigt 

kontinuerligt gällande om målsättningarna och visionen är realistiska och genomförbara. 

Modellen tar också hänsyn till riskkapitalisternas känslor och intuition, vilket 

bedömningsprocess 1 inte gör. För övrigt tar modellerna upp liknande kriterier, som 

exempelvis den ekonomiska lönsamheten och affärsplan och styrelsens kompetens som 

punkter som undersöks och analyseras.  

3.5 Framtagning av egen modell 
Efter att ha tagit fram relevanta teorier och processer gällande hur investeringar samt 

bedömningar genomförs, har en egen modell kunnat framtas. Modellen kommer att användas 

för återkoppling till tidigare studier, sammanställning av empirin i resultatet samt till att 

analysera resultatet.  

Det som skiljer samtliga modeller med uppsatsens författares egen modell är att fokuset ligger 

på det första steget (screening & utvärdering). Även att alla kriterier finns med direkt som 

olika kategorier för att sedan kunna granska, samtidigt som en prioritering av dess betydelse 

för om en investering skall genomföras görs. Det som särskiljer uppsatsens författares modell 
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är att även riskkapitalistens intuition tas med i beräkning. Anledningen till att egen modell 

utvecklades var på grund av att uppsatsens författare ansåg att modellerna för sig var 

bristfälliga då dessa modeller enskilt saknade punkter som uppsatsens författare ansåg vara 

väsentligt för att en helhetlig bedömning medföras. Därmed tog uppsatsens författare fram en 

modell som är en kombination utav samtliga presenterade modeller. 

 

Det första delmomentet är screening där investeringsstrategierna observeras. Nästa 

delmoment handlar om utvärdering och analys där ledningen, affärsplanen, ekonomin, 

produkten samt marknaden granskas. Hela första steget är omslutet av ett moln som 

symboliserar riskkapitalisterna eller andra finansiärernas känslor och intuition till projektet. 

Om investerarna får en positiv känsla av förslaget och deras intuition intalar dem att investera 

i projektet görs en investering. Affärsförslaget går sedan vidare till en mer mogen fas av 

processen, struktureringen. Struktureringen är i form av förhandlingar och överenskommelser 

som sedan leder till ett avtal, som reglerar förhållandena detaljerat och en investering slutförs. 

Efter att ha studerat ovannämnda teorier är en investering inte alltid klar efter en första 

investering. Oftast behövs extra investeringar i form av tillskjutning av kapital eller 

Figur 9. Illustration av analysmodellen 

Källa: Egen modell 
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förändringar i organisation eller styrelsesättet. Slutligen görs en exit och företaget avyttras och 

en vinst erhålls.  

Ett poängsystem som också är framtagen av uppsatsens författare kommer att utnyttjas. Detta 

poängsystem baseras på den insamlade empirin som uppsatsens författare själv har 

kategoriserat in svaren av respondenten. Detta poängsystem ligger till grund av vilken 

prioritering kriterierna och faktorerna får. Beroende på vilken prioritering kriterierna och 

faktorerna får kommer dessa att färgas olika ur en färgskala i modellen, där den mörkaste 

färgen har den största betydelsen och prioritet. Det kan också ha en avgörande roll för om en 

investering blir av eller inte. Den ljusaste skalan är kriterierna som inte har någon betydelse 

när en screening samt utvärdering görs och därmed den lägsta prioriteringen.   

3.5.1 Författarens kritik till modellen 
Modellens motivation är att orientera vilka faktorer som har störst betydelse för en investering 

samt värdesätts av riskkapitalbolagen i samband med investeringsprocessen. Samtidigt som 

investeringsprocessen överväger intrycken och uppfattningarna av riskkapitalisten i form av 

kriterier. Författarens avsikt med modellen är att försöka se skillnader (om det finns några) i 

beslutstänkandet och investeringsprocessen genom att kartlägga faktorerna och kriterierna 

som företagen anser vara viktiga och avgörande vid beslutstänkandet. Eventuellt ska 

återkopplingar och identifiering av mönster samt samband kunna göras. Slutligen ska syftet av 

uppsatsen kunna lösas genom att urskilja dessa skillnader för att sedan utvidga kunskapen hos 

både uppsatsens författare och läsaren.  

För modellens trovärdighet och validitet förutsätter dock att både intervjuaren och 

respondenten är objektiva vid både fråga och svar. Samtidigt kan en fullständig objektivitet 

vara svår att tillföra då mänsklig faktor har en inverkan på modellen. Modellens grund baseras 

på riskkapitalisternas/finansiärernas erfarenhet, intuition och känsla som tas med i 

beräkningen vid ett beslutsfattande. Objektiviteten kan på samma gång reserveras, då 

uppsatsens författare anser att detta är den mest lämpliga arbetssättet för att värdera faktorerna 

samt kriterierna och ta ett beslut för investering, eftersom det trots allt är riskkapitalisterna 

samt finansiärerna som besitter dessa kunskaper.  

Detta arbetssätt kan däremot vara mer tidskrävande än de andra modellernas, eftersom 

uppsatsens författares egen modells första steg består av en sammanslagning av screening 

samt utvärdering. Detta anser ändå uppsatsens författare vara nödvändigt, eftersom de 

potentiella investeringsobjekten kan ses ur olika vinklar och i ett mångfaldigt perspektiv. I 

slutändan kan resultatet förhoppningsvis ge en bättre helhetsbild när alla faktorer och kriterier 

vägs samman i ett och samma steg. Modellen tar endast upp vilka kriterier som påverkar samt 

som riskkapitalisten har med i beräkningarna vid granskning, däremot kan inte en exakt siffra 

på faktorernas påverkan påvisas.    
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4. Empiri 
Empirikapitlet delas upp i två stora områden, där den första delen ger en kort 

sammanställning av bolagens svar på intervjufrågorna. Den andra delen kommer bestå av en 

utförlig beskrivning på hur investeringsprocessen ser ut och hur bedömningarna görs. 

Eftersom anonymitet begärdes refereras samtliga bolag i form av Bolag A-D. 

4.1 Sammanställning av intervjufrågor från bolagen  
I tabellen nedan visas frågorna som ställdes under intervjutillfället samt alla svar i kort format 

från samtliga bolag.   

Tabell 1. Sammanställning av samtliga frågor och svar 

Fråga Bolag A Bolag B Bolag C Bolag D 

Invest. I bransch Teknik, ICT 
 

Teknik, service, 
verkstad, industri 
 

Life science, 
tjänster, industri, 
konsument 

ICT, Life science, 
industry/transpor
t, handel, övrigt 

Typ av invest. Minoritetsägare 
(15-30%) 
 

Majoritetsägare 
(mer än 50%) 

Majoritetsägare 
(Mer än 20%)  

Både och 
(max 49%) 

Utnyttjas 
samma invest. 
Process? 

Arbetssättet och 
processen är 
väldigt lik, kan 
ibland variera, 
men inte 
avsevärt 

Liknande, skiljer 
sig lite 
(aktionsprocess) 
Samma för alla 
branscher 

Ja Ja, ingen större 
skillnad i 
arbetssättet och 
processen 

Vilka 
screenings-
kriterier 
utnyttjas? 

Storlek, bra 
ledning, i 
segment, 
lönsam, bra 
marknadsområd
e 

50% av företag, 
marknadsposition, 
ledning, lönsam, 
utvecklings-
möjligheter 

Potential, bransch, 
storlek, geografi, 
långsiktigheten  

Branschneutralt, 
utvecklingsfas, 
kapitalbehov och 
storlek, 
entreprenör 

Utvärderings-
faktorer 

Bland annat 
teknologi, 
marknad, 
skalbarhet, 
kundvärde, egna 
bidrag, team, 
ägarstruktur, 
kapitalbehov, 
värdering, value 
drivers 

Från olika håll, 
beroende på 
bransch 
skräddarsys 
utvärderingen. 
Kort: 
Finansiellt, 
kommersiellt, 
legal och avtal  
inga tvister, även 
konkurrenter 

 Tillväxtmöjligheter, 
anpassning av 
verksamhet, risker, 
exit strategi, positiv 
framtidsbild, 
operativa frågor.  

Forskning, 
ägarstruktur, 
tänkbara exit, 
management, 
produkt, 
marknad, 
kapitalbehov, 
lönsamhet, 
tillväxtpotential 

Vilka faktorer 
påverkar en 
investering 
mest? 

Ledningen, 
entreprenören 
och deras plan, 
affärsplan   

Position på 
marknaden, 
utvecklings-
möjligheten 

Möjlighet att sälja, 
framtidsöversikten 

Bidrag, tillväxt, 
lönsamhet, 
efterfrågan 

Vilka faktorer 
påverkar 
projektens 
potential?  

Framförallt 
ledningens 
kunskaper 

marknadsposition 
och förväntning 

Ledningen, 
hållbarheten, 
tillväxt-
möjligheterna 

Teamet & 
forskningen 
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Orsak till 
misslyckade 
invest. 

Missbedömt 
marknadens 
utveckling, 
brister i 
ledningens 
kompetens och 
erfarenhet, 
personal, ej 
värdeskapande. 

Missbedömt 
bolagets faktiska 
ställning på 
marknaden och 
hur de kommer att 
utvecklas. 

Strukturella 
förändringar, 
konjunktur, 
förändring i 
strategisk position, 
operativa faktorer 
inom bolaget 

Marknadsförändr
ing, inom 
läkemedel ex. 
långa ledtider, 
oväntade 
biverkningar etc.  

Makroekonomis
ka påverkan vid 
invest. 

Vid konjunktur, 
timing, 
neutralisera 
invest. bolagen 
billiga under 
dåliga tider 

Investeringar görs 
i bolag som inte är 
extrem 
konjunktur-
känsliga 

Faktorer som 
påverkar börsen. 

Läkemedelsbrans
chen påverkas 
inte så mycket av 
makroekonomisk
a faktorer 

Oeniga 
meningar vid 
invest.? 

Nej Nej Nej Nej 

Hantering av 
risk och 
osäkerhet 

Fördela invest. Ej alltför stora 
risker, ej beroende 
av teknik/stork 
kund etc 

Känslighetsanalyser  Aktivt ägande 

Förberedning 
om invest. går 
dåligt. 

”Undvika skicka 
pengar till sjuka 
pengar” 

Självständiga 
portföljer, inga 
synergier mellan 
dessa.  

Agera när det ej 
utvecklas enligt plan 

Investering i 
etableringsfasen, 
en styrelseplats 

Källa: Egen tabell 

4.2 Beskrivning av investeringsprocessen och hur bedömningar görs     

4.2.1 Bolag A 
Respondent A beskrev investeringsprocessen med screening som ett första steg. Innan 

screening finns det ett inofficiellt steg där bolaget har fått en kontakt med entreprenören eller 

grundaren. Oftast hålls kontakten mellan företaget och bolaget under en längre tid för att en 

relation mellan de båda aktörerna ska kunna utvecklas. Detta är till för att en integration 

gällande värderingar, kännedom och förståelse för båda parter ska kunna skapas. Ibland kan 

det ta flera år, i andra fall räcker det med en kortare tid innan företaget och deras affärsidé är 

redo att inta nästa steg i investeringsprocessen. Under denna tid går bolaget igenom planerna 

och undersöker om de är realistiska, vad det kommer att kosta och hur det ska göras samt 

utföras. Respondent A förklarar vidare att processen inte följs slaviskt. Märks det att något 

steg inte behövs hoppar man över det, liksom i detta fall. Finns det inget intresse för 

investering i företaget kommer Bolag A inte att hålla en längre kontakt med entreprenören. 

Efter den långa kontakten övergås det direkt till utvärderingen. Om en tidigare kontakt inte 

funnits, då görs en screening av samtliga investeringskriterier; storlek, lönsamhet, marknad 

samt segment. Med storlek menar respondent A att investeringsprojekten skall ingå i ett visst 

intervall.  

Respondent A berättar även att hela investeringsteamet läser igenom affärsplanerna under ett 

par möten och gör en screening av relevanta nyckelpersoner. Om intressanta förslag hittas 

utvärderas både företaget och affärsidén. Respondent A förklarar att en helhetsbild byggs upp 
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när investerarna i Bolag A får en allmän känsla om projektet. Sedan funderar investerarna på 

om caset är tilltalande och unikt, samtidigt som projektet inte kolliderar med Bolag A’s etiska 

riktlinjer.  

Respondent A berättar även att under utvärderingen granskas många olika faktorer, som 

exempelvis teknologin och produkten. Det som utvärderas inom tekniken är svårigheten i att 

ta fram produkten och om det finns någon typ av skydd för produkten, exempelvis patent. 

Även att produkten ska vara omöjlig att kopiera (bland annat på grund av patentet). Om inte 

patentet är möjligt hoppas Bolag A på att produkten är så komplext att det ska vara svårt att 

kopiera. För att detta ska vara möjligt är kreativitet och kompetens viktiga egenskaper för 

ledningen.  

Respondent A fortsätter förklara att marknaden samt dess potential utvärderas. En aspekt som 

granskas är till exempel hur långt kvar det är kvar tills marknaden blir mättad och hur 

marknaden skulle kunna utvecklas framöver.  Undersökning görs även på konkurrenter och 

om några substitut skulle kunna existera.  Kunderna och deras beteende analyseras och 

eventuella regleringar från myndighetens sida kontrolleras. Även hur affärsmodellen ser ut 

granskas också. Respondent A fortsätter att berätta att praktiska ekonomiska problem ska 

lösas, bland annat hur de ska ta betalt och vilken marginal de ska ha. Parallellt till detta 

granskar de också hur personberoende hela affärsidén är och om eventuella anpassningar 

(efter kunder och geografi) behöver göras. 

Respondent A fortsätter med att beskriva de viktiga utvärderingsfaktorer och tog upp 

ledningen som en faktor för projektets framgång.  Respondent A förklarar att det är ledningen 

och entreprenören som vet om deras produkter bäst. Förutom dessa egenskaper betonar 

respondent A också om ledningens samarbetsförmåga och hur väl de kommer överrens med 

Bolag A och deras investerare. Detta är en viktig förutsättning för att försäkra sig om att båda 

parterna går åt samma håll. Ägarstrukturen granskas både historiskt och framtidsöverskådligt, 

även vilka förändringsmöjligheter det finns. Respondent A beskriver hur utvärdering av så 

kallade value drivers genomförs. Detta görs genom en granskning av om tydliga värden finns 

och kan skapas. Respondent A avslutar med att säga att det största problemet sällan handlar 

om produkten/tekniken eller ekonomin, utan de största problemen brukar beröra 

personalfrågor. 

Efter utvärderingen görs en analys där bland annat en term sheet tecknas tillsammans med 

entreprenören, berättar respondenten A och fortsätter förklara att en term sheet är en typ av 

överenskommelse där villkor och regler skrivs ner, dock inte i detalj. I analysen görs olika 

känslighetsanalyser och referenser kontrolleras, även en extern teknikvalidering genomförs. 

När allt detta är klart går processen vidare till steget som heter due diligence/avtal som delas 

in i olika delar. Där legala och finansiella aspekter samt patent undersöks och kontrolleras för 

att sedan fastställas. De legala aspekterna kontrolleras av Bolag A’s egna advokat, medan de 

finansiella frågorna görs av revisor/konsulter eller av Bolag A’s personal. När allt är i sin 

ordning sluts ett avtal och en investering utförs.  

4.2.2 Bolag B 
Vid frågan om hur bolagets investeringsprocess ser ut, svarade respondent B att deras 

investeringsprocess har följande struktur: 

Kontakt  screening  utvärdering  struktur  beslut om investering 
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Samtidigt som respondent B förklarar att tidsperioden för hur lång tid en investering tar, från 

att den påbörjats till det sista beslutet tas för investering varierar. Denna variation beror enligt 

respondent B på om Bolag B har kommit i kontakt med det potentiella investeringsprojektet 

genom strukturerade aktionsprocesser som anordnas av speciella mäklare, eller om bolaget 

har själva kommit i kontakt med det potentiella investeringsobjektet.    

En följdfråga om vad en strukturerade aktionsprocesser är för något förklarar respondent B att 

en speciell mäklare anordnar en stor aktionsprocess där Bolag B samt andra bolag är inbjudna 

till. Respondent B berättar att en fördel med dessa aktionsprocesser är att en slutsats om att 

projektet sammanfaller innanför Bolag B’s referensram kan dras, därför visas också ett stort 

intresse av bolaget vid dessa inbjudningar. Nackdelen med dessa processer är att aktionerna är 

hårt strukturerade, vilket gör att tiden är mer begränsad och snabba beslut måste tas inom 

specifika tidsramar med förutbestämda datum där varje steg ska vara avklarad. Respondent B 

berättar också att det är mycket en entreprenör sällan självmant söker investering till deras 

verksamhet. I de få fall där entreprenören självmant söker investering förklara respondent B 

att processen är mycket mer flexibel, eftersom investerarna själva kan lägga upp processen på 

det sätt som de önskar. En öppen dialog kan också hållas och en diskussion kan vara under en 

längre tidsperiod innan ett köp eller investering är mogen och villkoren klara.  

Vid fråga om vilka investeringskriterier som utnyttjas vid screening, svarar respondent B att 

trots breda screeningskriterier som används faller ändå många bolag bort, för att de just inte 

uppfyller dessa kriterier. Respondent B berättar vidare att ett viktigt kriterium som utnyttjas är 

företagets marknadsposition samt att deras huvudkontor är placerad i Norden.  

Marknadspositionen kan utgöra en styrka inom ett visst geografiskt område, segment eller 

nisch, även särskiljning av konkurrenternas affärsverksamhet bidrar också en stark 

marknadsposition, det kan exempelvis handla om olika konkurrensalternativ och 

konkurrensfördelar.  

Förutom marknadspositionen berättar respondent B att Bolag B’s affärsmodell bygger på att 

inta majoritetspositioner i de investerade företagen. Detta gör att det investerade 

företagsledningen blir delägare tillsammans med Bolag B. Arbetssättet för Bolag B är bland 

annat att backa upp företagsledningen. Detta görs för försäkring om att de uppsatta målen är 

realistiska och möjliga att åstadkomma, samtidigt som båda parterna jobbar åt samma riktning. 

Respondent B berättade vidare att ledningen ska vara starka och duktiga som faktiskt vill äga 

och styra tillsammans med Bolag B som extra viktiga förutsättningar för att målsättningarna 

ska kunna uppnås.  

Respondent B fortsätter att berätta om andra faktorer som ska vara uppfyllda utöver 

ovanstående kriterier är att verksamheten ska vara lönsam, det vill säga går att tjäna pengar på. 

Det får inte vara några turnarounds och ett bra kassaflöde är en viktig förutsättning för 

hantering av skuldsättning.  Det ska även finnas goda utvecklingsmöjligheter i verksamheten 

samt att värde och tillväxt ska kunna skapas. Respondent B utvecklar och berättar att 

tillväxten kan ske genom utveckling inom exempelvis en bransch eller marknad. Att ta 

marknadsandelar räknas också som tillväxt och värdeökning.  

Vid fråga om huruvida utvärdering och bedömningar genomförs svarar respondent B att 

industriella partners utför det åt Bolag B. Respondent B berättar också att utvärderingen kan 

skräddarsys en aning beroende på vilken bransch investeringsobjektet tillhör, av den orsaken 

att inte exakt samma ting kan utvärderas, dock liknande. Respondent B relaterar till att det är 

tre områden som granskas: finansiella, kommersiella och det legala. Respondent B utvecklar 
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vidare och berättar om dessa tre områden; Inom det finansiella granskas de historiska siffrorna 

och andra nyckeltal. Det kommersiella handlar om huruvida produkten ska komma ut i 

marknaden för att sedan kunna generera vinst. Inom det legala handlar det om att se till att 

projekten inte befinner sig inom tvister eller andra konstigheter. Allt detta görs genom att 

Bolag B’s industriella partners kartlägger och granskar marknaden genom telefonintervjuer 

och identifiering av konkurrenter. Belysningar av alla sidor av marknaden samt leverantörer 

görs också och tidigare branschrapporter granskas ordentligt.  

Respondent B berättar också att Bolag B’s uppgift är att se till att få in tillräcklig avkastning 

så att Bolag B’s aktieägarens mål uppfylls. För att kunna göra detta används finansiella 

modeller internt i bolaget, där ledningen ger en input samt hur det bör utvecklas. Därefter 

utvecklas en affärs- och finansiellplan på hur det tros kommer gå utifrån Bolag B’s lednings 

målsättning.  

Respondent B avslutar med att berätta att efter utvärderingen görs förhandlingarna och 

överenskommelser, även det praktiska utförandet diskuteras. Ibland kan detta ta lång tid i 

andra fall kanske man inte kommer överrens, då blir det inget avtal.  Men om allting är bra 

och i sin ordning tas beslutet om en investering och avtal signeras.  

4.2.3 Bolag C 
Vid fråga om hur investeringsprocessen ser ut svarar respondent C att det inte finns en typisk 

bild på hur en investering går till. Givetvis finns det en början och slut, men vägen dit kan se 

ut på många olika sätt. Ibland kan det ta några månader innan investering sker och ibland kan 

det ta flera år tills frågan blir aktuell.   

Respondent C beskriver att investeringsprojekten som når Bolag C kommer från många olika 

håll. Antingen kan bolaget själva ha haft idéer och varit engagerad i att kontakta 

företagen/entreprenören. Eller så kan också investmentbanker, företagsförmedlare eller andra 

aktörer i Bolag C’s nätverk rekommendera olika potentiella företag/entreprenörer. 

Respondent C betonar i sitt svar att Bolag C jobbar med det första alternativet och förklarar 

att detta arbetssätt föredras då Bolag C kan få ensamrätt eller bli en av de få som konkurrerar 

om det potentiella företaget.  

Respondent C berättar också att Bolag C gärna vill skapa en relation med företaget i det tidiga 

stadiet, motiveringen till detta är att det ger en möjlighet att observera och se hur företaget 

utvecklas. Det är också viktigt att bolaget får ett stort flöde av affärsförslag och 

investeringsidéer, eftersom endast ett fåtal förslag uppfyller deras krav som slutligen leder till 

en investering.  

Vid fråga om vilka screeningskriterier som utnyttjas svarar respondent C att ett krav för att 

Bolag C ska göra investeringar är att de ska kunna äga minst 20 % av företaget. Trots att 

Bolag C inte köpt upp mer än 50 % av företaget kan de fortfarande vara de största ägarna, 

eftersom investeringarna oftast görs tillsammans med andra finansiärer. Förutom ägarandel 

som krav granskas också storleken på investeringen. Respondent C berättar att bolaget har ett 

minimi- samt maximibelopp för investeringar, samt att kapitalbehovet varken skall understiga 

eller överstiga det angivna intervallet. Respondent C tillägger dock att undantag kan göras vid 

mindre investeringar om de anser att projektet har en mycket stor potential. Vilken bransch 

projektet tillhör spelar ingen större roll, berättar respondent C och förklarar att bolagets 

historik visar att investeringar har gjorts hos de flesta branscher. De enda kriteriet för detta är 

att dessa branscher är relativt förutsägbara gällande utveckling och kundbeteende.  Däremot 
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finns det klara etiska riktlinjer i bolaget som skall efterlevas; inga investeringar görs i 

pornografi, krigsindustri eller miljöförstörande aktiviteter. Andra kriterier som utnyttjas för 

screening är företagsstorleken samt att huvudkontoret finns i Norden.  Det sista kriteriet som 

Bolag C har är ett genomsnittligt avkastningskrav på minst 20 % som bedöms genom IRR 

(internal rate of return) beräkningar.  

Vid fråga om hur utvärderingen genomförs svarar respondent C att företagets potential samt 

hur ytterligare värde kan skapas för både företaget och aktieägarna analyseras. Detta görs 

genom att studera företagets tidigare prestation och att hämta in så mycket information om 

företaget som möjligt. En följdfråga om informationens tillgänglighet svarar respondent C att 

det finns en hel del information om företagen till köpare vid investeringar i onoterade företag, 

samt att det oftast inte är ett problem. Inga investeringar i den tidiga utvecklingen görs, utan 

görs endast i företag som befinner sig i de senare faserna. Respondent C förklarar sedan att 

företag som inte har någon eller begränsad historik, är företag som befinner sig i just den 

tidiga fasen.  

Faktorerna som undersöks i utvärderingen är lönsamheten, konkurrenssituationen och 

framtidsutsikter. Detta görs genom jämförelser av nyckeltal samt operativa resultat av 

konkurrenter med liknande förutsättningar. Därefter görs intervjuer hos alla aktörer som är 

involverad i verksamheten, både indirekt och direkt (till exempel kund, leverantör, anställda, 

branschexperter) eftersom dessa parter har kunskap. Sedan görs företagsvärderingar, företaget 

är intressant när företagsvärdet är lågt värderat över en konjunkturcykel utan nya åtgärder 

eller förändringar. Respondent C berättar att när ett företag är intressant börjar förhandlingar 

och en due diligence. Då observeras de affärsmässiga, branschmässiga, legala och finansiella 

aspekter för att vara säker på att det inte finns något som vållar besvär, sedan undersöks också 

olika ansvarsfrågor.   

Vid beslut om investering möter Bolag C företagets management och kommer överrens om en 

gemensam affärsplan med tydliga mål, även aktieägaravtalet enligt respondent C. Respondent 

C avslutar med att den ömsesidiga affärsplanen och aktieägaravtalet ger ett gemensamt mål 

som alla ska styras mot och hindrar dem på det sättet från en del risker.  

4.2.4 Bolag D 
Respondent D talar om att investeringsprocessen börjar när ett företag skickar in en affärsplan 

till bolaget, sedan håller ledningen interna möten och går snabbt igenom affärsplanen som 

inkommit. Syftet med detta är att Bolag D’s ledning snabbt ska få en uppfattning om 

affärsplanen uppfyller kriterierna för investering.  

Vid fråga om vilka screeningskriterier som utnyttjas, besvarar respondent D att investeringar 

görs inom många olika branscher och att Bolag D är branschneutrala. Om företaget eller 

entreprenören en unik affärsmodell, teknik, produkt eller tjänst är Bolag D mycket intresserad 

av att göra investeringar i företaget oavsett på vilken bransch det tillhör. Respondent D hävdar 

att Bolag D har under längre tid gjort investeringar inom olika branscher. Därför har de bred 

kunskap och erfarenhet för att kunna genomföra dessa investeringar.  Förutom 

branschneutralitet granskar också Bolag D företagets utvecklingsfas. Investeringar görs endast 

i företag som kommit förbi etableringsfasen och ligger på den tidiga expansionen. Dessutom 

granskas om företagets efterfrågade kapitalbehov passar in i Bolag D’s intervall samt vilka 

möjligheter till investering finns. Slutligen får investerarna i Bolag D ett allmänt intryck av 

entreprenören, samt företagets ledning om dessa nyckelpersoner verkar vara duktiga och 
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motiverade. Respondent D berättar att detta granskas och analyseras ytterligare i 

utvärderingen.  

Vid fråga om utvärderingen svarar respondent D att det första som görs är bokning av ett 

personligt möte med företagets management. För att kunna studera deras egenskaper i samma 

tillfälle som erhållning av kompletterande information om företaget, önskas personliga 

presentationer och intervjuer. Motiveringen till varför personliga presentationer och intervjuer 

önskas är på grund av att under presentationer får Bolag D’s ledning höra om allting. Bland 

annat produkten, visionen, exakta beloppet på investeringen som önskas. Presentationerna ger 

också en bild av företagets nyckelpersoners kompetens, erfarenhet och deras säljförmåga samt 

hur de har tänkt uppnå målen. Dessa möten ger också en försmak på hur samspelet mellan 

parterna kommer att se ut, fungerar inte samspelet kommer en investering inte att göras.  

Respondent D berättar också att Bolag D värdesätter om företaget har referenser samt förslag 

till medinvesterare, eftersom Bolag D oftast vill investera tillsammans med andra finansiärer.  

Även forskningar inom området samt en efterfrågan av en ny produkt som möjligtvis bidra till 

samhällsvälfärd och välmående för samhället finns. Analyseringar av möjliga exit samt vilka 

strategier som skulle kunna användas görs. Olika möjligheter till att skydda produkten 

analyseras, om patentet inte är möjligt kommer en investering med stor sannolikhet inte göras. 

Respondent D talar även om att tillväxtpotentialen har en stor inverkan på om en investering 

blir av. Om företaget inte kan växa är det ogynnsamt att investera i företaget. Den sista delen 

av utvärderingen är en extern värdering av teknologin och dess potential för att se om 

egenskaperna väger likvärdigt som investerarnas.   

När en investering är aktuell hålls flera möten med både företaget, Bolag D och externa 

personer i nätverket för att kunna få mer kunskap om branschen, produkten och dess marknad. 

En term sheet skissas där de huvudsakliga villkoren radas upp. Sedan presenteras detta för 

Bolag D’s ledning som därefter beslutar om en investering ska slutföras. En due diligence 

struktureras upp och avtal signeras. 
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5. Resultatkapitlet 
I detta kapitel kommer resultatet av empirin presenteras. Den första delen av resultatet 

kommer att bestå av tabeller för poängsystem, kategorisering samt prioritering av alla 

faktorer för respektive bolag. Sedan kommer en sammanställning för samtliga bolag och 

analysmodellen tillämpas.  

5.1 Resultat för varje bolag 
För att ta fram tabellerna som visas nedan, har ett poängsystem utnyttjats. Detta poängsystem 

utgår från uppsatsens författares analys av intervjuer med samtliga bolag och baseras på hur 

samtliga bolag värderar kriterierna i screenings- och utvärderingsprocessen. Kriterier som 

bolagen har uttryckt högre betydelse för har fått två poäng, kriterier som inte har betydelse 

inom processen får noll poäng och resterande får en poäng var.  Det som bör noteras är att 

dessa kriterier som används i tabellerna är faktorer som kommer från respondentens ”top 

mind” utifrån intervjuerna. Andra faktorer kan ingå men räknas inte med då dessa ej 

benämndes i intervjuerna.  

5.1.1 Bolag A 
Tabell 2. Poängsystem för kategorisering av screeningskriterier för Bolag A 

Screening 

 Storlek Utvecklingsfas Geografi Bransch Bolagsspecifik 

Storlek 1     

Lönsamhet     1 

Segment    2  

Ledning     2 

Marknadsområde   1   

Tidig utveckling  2     

Summa 1 2 1 2 3 

Källa: Egen tabell 

Det kriteriet som Bolag A granskar och har avgörande betydelse för ett investeringsprojekts 

framtid är bolagsspecifika kriterier som de potentiella investeringsprojekten måste uppfylla, 

skulle dessa inte vara uppfyllda kommer en investering inte genomföras. Dessutom anses det 

vara viktigt att de potentiella investeringsprojekten tillhör den bransch och segment som 

Bolag A har erfarenhet och kunskap inom. De tredje viktigaste kriterierna är företagsstorleken 

och geografin där företagen enligt respondent A varken får vara ”för stora” eller ”för små”. 

Dessutom bör företaget ha ett bra marknadsområde att orientera sig på. Investeringar görs 

endast i projekt som befinner sig i den tidiga utvecklingen. 
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Tabell 3. Poängsystem för kategorisering av utvärderingskriterier för bolag A 

Utvärdering 

 Ledning Affärsplan Ekonomi Produkt Marknad 

Affärsplan  1    

Etiska aspekter 1     

Produkt och teknologi    1  

Patens    1  

Ledningens kreativitet och 
kompetens 

2     

Marknadens potential     1 

Kvarstående tid till 
marknadsmättnad och 
utveckling 

    1 

Konkurrens undersökning     1 

Substitut undersökning     1 

Kundbeteendeanalys     1 

Affärsmodell  1    

Marginal   1   

Personberoende affärsidé  1    

Summa 3 3 1 2 5 

Källa: Egen tabell 

För utvärderingen anser Bolag A utifrån det empiriska resultatet att 

marknadsförutsättningarna är det viktigaste kriteriet. Ledningen samt affärsplanen är lika 

viktiga, sedan produkten och slutligen ekonomin.  

5.1.2 Bolag B 
Tabell 4. Poängsystem för kategorisering av screeningskriterier för Bolag B 

Screening 

 Storlek Utvecklingsfas Geografi Bransch Bolagsspecifik 

Marknadsposition   2   

Ledning     1 

Utvecklingsmöjligheter     1 

Tillväxt     1 

Företagsandel 2     

Summa 2 0 2 0 3 

Källa: Egen tabell 
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Även Bolag B anser att bolagsspecifika kriterier är den viktigaste utgångspunkten för 

screening av potentiella investeringsprojekt. Storlek och geografi kommer som en andra 

prioritering, respondent B tillägger att investeringar i regel inte görs om dessa inte är 

uppfyllda. Utvecklingsfasen och bransch har ingen påverkan om en investering ska göras. 

Tabell 5. Poängsystem för kategorisering av utvärderingskriterier för Bolag B 

Utvärdering 

 Ledning Affärsplan Ekonomi Produkt Marknad 

Historiska siffror   1   

Nyckeltal   1   

PR   1 1 1 

Kartläggning     1 

Konkurrens     1 

Ledning 1     

Leverantör     1 

Summa 1 0 3 1 4 

Källa: Egen tabell 

Bolag B anser också att marknadsförutsättningarna som faktor har störst betydelse för 

granskning vid utvärdering. Den andra viktigaste faktorn är ekonomi som berör lönsamhet 

och jämföranden av konkurrenternas ekonomiska historik med avseende på bland annat 

nyckeltal. Produkten och ledningen har en mindre betydelse som kriterium. Enligt resultatet 

från empirin har affärsplanen har ingen betydelse. 

5.1.3 Bolag C 
Tabell 6. Poängsystem för kategorisering av screeningskriterier för Bolag C 

Screening 

 Storlek Utvecklingsfas Geografi Bransch Bolagsspecifik 

Andel av företag     2 

Avkastningskrav     1 

Bransch    2  

Geografi   1   

Företagsstorlek 1     

Långsiktighet     1 

Investeringsstorlek 1     

Summa 2 0 1 2 4 

Källa: Egen tabell 

Bolag C anser också att deras bolagsspecifika kriterier är den viktigaste utgångspunkten för 

grundläggande screening. Det är också avgörande för om ett investeringsprojekt går vidare till 

nästa steg. Respondent C uttryckte sin neutralitet inom branschfrågan vilket tyder på att detta 

inte har en avgörande roll för screening. Respondent B uttryckte däremot samtidigt att Bolag 
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B tar avstånd från branscher som inte följer vissa riktlinjer, därav gav uppsatsens författare 2 

poäng till detta kriterium. Geografin har en mindre betydelse och är inte helt avgörande.  

Tabell 7. Poängsystem för kategorisering av utvärderingskriterier för Bolag C 

Utvärdering 

 Ledning Affärsplan Ekonomi Produkt Marknad 

Företagspotential  1    

Historisk prestation  1    

Lönsamhet   1   

Konkurrenssituation     1 

Framtidsutsikter  1    

Finansiella nyckeltal   1   

Operativa resultat   1   

Företagsvärderingar   1   

Tillväxtmöjligheter   1 1 1 

Exit-strategier   1   

Anpassning av verksamhet 1     

Summa 1 3 6 1 2 

Källa: Egen tabell 

I utvärderingen för Bolag C läggs det största fokuset på att undersöka de ekonomiska 

förutsättningarna. Framtidsöversikt, historisk prestation och företagspotential är kriterier som 

ingår i affärsplanen. För att Bolag C ska våga investera i investeringsprojekten är förstudier 

ett viktigt faktum. Marknaden och dess konkurrenssituation kommer på en tredje prioritering 

vid utvärdering och enligt empirisk data har ledningen och produkten en mindre betydelse.  

5.1.4 Bolag D 
Tabell 8. Poängsystem för kategorisering av screeningskriterier för Bolag D 

Screening 

 Storlek Utvecklingsfas Geografi Bransch Bolagsspecifik 

Bransch    0  

Utvecklingsfas  1    

Kapitalbehov 1     

Företagsstorlek 1     

Entreprenör     2 

Summa 2 1 0 0 2 

Källa: Egen tabell 

Respondent D anser att de viktigaste screeningskriterierna är både storleken och 

bolagsspecifika kriterier (entreprenörens egenskaper). Därefter företagets utvecklingsfas. 

Geografi och bransch har ingen betydelse vid screening.  
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Tabell 9. Poängsystem för kategorisering av utvärderingskriterier för Bolag D 

Utvärdering 

 Ledning Affärsplan Ekonomi Produkt Marknad 

Ledningens kompetens 1     

Erfarenhet 1     

Kunskap 1     

Egenskaper 1     

Produkt    1  

Vision  1    

Investeringsstorlek   1   

Forskning  2    

Exit-strategi   1   

Patens    1  

Tillväxtpotential   2 2 2 

Rimlighet  1    

Extern värdering av teknologi    1  

Efterfrågan     1 

Bidrag    1  

Teknologins potential    2  

Summa 4 4 4 8 3 

Källa: Egen tabell 

Bolag D lägger stor fokus i att granska produkten och dess potential vid utvärderingen. 

Investeringsfaktorerna ledning, affärsplan samt ekonomi har alla en andra prioritering och 

marknadsförutsättningarna har minst betydelse för Bolag D’s utvärdering.   

5.2 Översikt över samtliga bolagsresultat 
Resultatet som presenterades tidigare i poängsystemet sammanställs i form av den tabelll, där 

varje bolag finns representerade samt har en egen tabell översikt samt analysmodell. 

Tabellöversikten visar bolagets prioriteringar med avseende på vad som granskas/analyseras 

mer/mindre vid investeringar. Detta tydliggörs i en skala från 1-4, där siffran 1 har störst 

påverkan vid investeringar och där siffran 4 inte har någon betydelse vid screening och 

utvärdering av potentiella investeringsprojekt. Resultatet redogörs sedan i analysmodellen där 

screenings- och utvärderingsfaktorerna är klassificerade i en färgskala, där den mörkaste 

färgtonen har den viktigaste funktionen och den ljusaste färgtonen har minst betydelse.  
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Tabell 10. Sammanställning av Bolag A-D 

För tydligare bild av analysmodellen, se bilaga 1-4. 

Bolag A 

Screening Utvärdering 

Bolagsspecifik 1 Marknad 
1 

Bransch 2 Ledning 
2 

Utvecklingsfas 2 Affärsplan 
2 

Storlek 3 Produkt 
3 

Geografi 3 Ekonomi 
4 

 

 

Bolag B 

Screening Utvärdering 

Bolagsspecifik 1 Marknad 1 

Geografi 2 Ekonomi 2 

Storlek 2 Ledning 3 

Utvecklingsfas 4 Produkt 3 

Bransch 4 Affärsplan 4 
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Bolag C 

Screening Utvärdering 

Bolagsspecifik 1 Ekonomi 
1 

Storlek 2 Affärsplan 
2 

Bransch 2 Marknad 
3 

Geografi 3 Ledning 
4 

Utvecklingsfas 4 Produkt 
4 

 

 

Bolag D 

Screening Utvärdering 

Bolagsspecifik 1 Produkt 
1 

Storlek 1 Ledning 
2 

Utvecklingsfas 2 Affärsplan 
2 

Geografi 4 Ekonomi 
2 

Bransch 4 Marknad 
3 

 

Källa: Egna tabeller och figurer  
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6. Analys 
Strukturen av analysen börjar med en jämförelse av den teoretiska investeringsprocessen mot 

den empiriska investeringsprocessen. Samma sak görs med den teoretiska 

bedömningsprocessen och den empiriska bedömningsprocessen för de samtliga 

riskkapitalbolagen. Därefter görs en analys utifrån den egna framtagna modellen.  Analysen 

har för avsikt att jämföra teori och insamlad empiri, för att därefter undersöka om det 

möjligtvis kan finnas ett samband mellan de olika processerna, samt vilka faktorer som 

påverkar ett beslut för en potentiell investering. Samtidigt görs återkopplingar till tidigare 

studier. 

6.1 Jämförelse av investeringsprocessen 
Efter att ha studerat empirisk data visar det att ingen utav de undersökta bolagen följer en 

investeringsmodell slaviskt, en blandning mellan båda investeringsprocessteorierna (Fried & 

Hisrich 1994; Tyebjee & Bruno 1984) har utnyttjas av de undersökta bolagen. Gemensamt för 

samtliga bolag är att en kontakt initieras mellan investeraren och entreprenören. Hur 

kontakten initieras skiljer sig dock och det finns inget speciellt kontaktsätt som bolagen 

föredrar. Förutom kontakten mellan de båda aktörerna har samtliga bolag även stegen due 

diligence och avtal gemensamt. Due diligence är en annan benämning som används i 

praktiken och motsvarar den andra fasen av utvärderingen (second phase evaluation) i 

investeringsprocess 1 och strukturering för investeringsprocess 2. 

Överskådligt påminner investeringsprocessen för Bolag A, Bolag B och Bolag C 

investeringsprocess 2, dock med en viss skillnad i stegen samt hur bolagen får kontakt med 

entreprenörerna. Studierna (Fried & Hisrich 1994; Tyebjee & Bruno 1984) gav intrycket att 

den första kontakten initieras när entreprenören skickar in en affärsplan. Vilket också skulle 

kunna skildra på affärsplanens betydelse för entreprenören som ett verktyg för 

investeringsmöjlighet. Modellerna (Fried & Hisrich 1994; Tyebjee & Bruno 1984) betonade 

även affärsplanens bemärkelse som ett viktigt screeningsverktyg för investerarna (se figur 3). 

Dock visade sig att endast Bolag D utnyttjade en fullständig affärsplan med full beskrivning 

av hela verksamheten, ledningen och deras vision samt deras framtidsplaner och historik som 

ett screeningsverktyg vid den första kontakten (det vill säga att entreprenören skickar in 

affärsplanen till riskkapitalbolaget). De övriga bolagen hade inget formellt krav på en 

fullständig affärsplan och utnyttjade endast affärsplanen i viss mån. Med detta menar 

uppsatsens författare att bolagen tittar i affärsplanen, men föredrar det i en kortfattad format 

som möjligt (helst en A4) med de viktigaste och relevanta punkterna uppradade. Detta 

förmodas bero på att dessa bolag föredrar en sådan affärsplan då en fullständig affärsplan 

skulle ta alltför lång tid att gå igenom och därmed vara ett ineffektivt arbetssätt. Dessutom 

verkar verkligheten inte alltid stämma överrens med det entreprenören påstår och hävdar, 

därför lägger man antagligen inte heller en sådan stor fokus på affärsplanen.  

Investeringsprocessen för Bolag D är den som särskiljer sig mest med avseende på de 

teoretiska modellerna (Fried & Hisrich 1994; Tyebjee & Bruno 1984), den största skillnaden 

anser uppsatsens författare är ordningsföljden av processtegen. Det som separerar 

investeringsprocessen för Bolag D jämfört med de övriga bolagen är att ett beslut om 

investering tas direkt efter utvärderingen. Medan de övriga bolagen väntar med detta tills 

struktureringen (eller den andra fasen av utvärderingen) är avklarad. Det som också skiljer 

Bolag D med de övriga bolagen är som tidigare nämnt att de utnyttjar en fullständig affärsplan. 

Denna skillnad förmodar uppsatsens författare vara en följd av att Bolag D redan fått en hel 

del information om företaget, samt entreprenören genom den fullständiga affärsplanen och 
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utvärderingen. Om investerarna inte motiveras trots den mängd framlagda information som 

finns, är utförandet av due diligence inte nödvändig. Bolaget minimerar på detta sätt 

arbetsbördan och sparar därför tid och kan även fokusera på företag som verkligen uppfyller 

bolagets kriterier och mål. Eftersom förhandlingar, lösningar på legala, finansiella och 

praktiska problem som behöver analyseras kan strykas helt.  

6.2 Jämförelse av bedömningsprocessen 
Den insamlade empiriska data tyder också på att bedömningar som görs av de olika 

riskkapitalbolagen inte heller följer en tydlig struktur eller ett klart mönster. En blandning 

mellan dessa två modeller (Nielsen 1994; Tyebjee & Bruno 1984) utnyttjas.   

Samtliga bolag följer punkterna i Bedömningsprocess 1 ganska precis där specifika faktorer 

och kriterier (marknad, produkt, ledning och skydd) granskas. Det som avvek och 

differentierade sig var punkter i Bedömningsprocess 2, där den större fokuset som lades på 

utvärderingsfrågorna varierade med avseende på riskkapitalbolagens egna behov. Främst 

utnyttjades Bedömningsprocess 2 som en komplettering till Bedömningsprocess 1, där 

djupdykningar gjordes inom frågor och faktorer som riskkapitalbolagen betraktar vara 

relevanta för just dem.  

Som tidigare nämnt föredrog samtliga bolag förutom en affärsplan i kortare format för att få 

en allmän bild av företaget samt dess ledning. Oftast räcker inte den korta informationen om 

företaget och bolagen väljer därmed att undersöka, samt utvärdera ledningen och företagets 

nyckelpersoner ytterligare. Detta görs med hjälp av analysering av punkten Människorna i 

projektet genom möten, presentationer och intervjuer, där mål samt visioner granskas vidare. 

På samma gång som investerarna funderar kring lönsamheten, hållbarheten och om projektet 

är realistiskt samt rimligt. Samtliga bolag betonade vikten av ledningens kompetens och 

kunskap för att en investerings framgång. Eftersom ledningen har en sådan stor betydelse för 

projektets framtid, anses granskningar av företagsledningen från bedömningsprocess 1 inte 

vara tillräckligt för riskkapitalbolagen och behöver därför kompletteras med ytterligare 

information med hjälp av Bedömningsprocess 2.    

Uppsatsens författare anser att samtliga bolag följer mallen för affärsplan (figur 3) i större 

utsträckning än affärsplanen från Bedömningsprocess 2.  Till anledningen av att eventuella 

frågor besvaras på andra sätt (genom att investerarna själva studerar marknaden, 

produktdifferentieringen och de olika skydden). Säljförmågan determineras genom att 

investerarna granskar ledningen samt företagets nyckelpersoner. Trots riskkapitalbolagen inte 

kan påverka utseendet på hur en affärsplan ska se ut avseendevärt, verkar de flesta 

entreprenören följa mallen för affärsplan i figur 3. Detta kan bero på att entreprenören inte vill 

klassas som inkompetent samt bristande i kunskap och erfarenhet av investerarna, om 

entreprenören exempelvis utför felaktiga granskningar av marknaden och identifieringar av 

kunder och konkurrenter. Emellertid har entreprenören troligtvis inte identifiering av kunder 

och konkurrenter som den högsta prioritering vid framförandet av information, när 

företaget/entreprenören vill ge allmän bild och god intryck av produkten. Om affärsplanen nu 

har en avgörande roll som faktor vid beslutsfattandet för huruvida det potentiella 

investeringsprojektet ska gå vidare, antar uppsatsens författare att entreprenören snarare har 

en eftersträvan av att lyfta fram verksamheten i allmänhet samt dess möjligheter.  

Punkter som inte togs upp av Bedömningsprocess 1 är bland annat huvudområdet ekonomi 

samt punkten Vi som riskfinansiärer men som samtliga bolag tar upp och behandlar. Två av 

bolagen (Bolag C och Bolag D) hade exit möjligheter som en strategi och hade en stor 
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inverkan på om en investering skulle göras.  Anledningen till faktorns betydelse anser 

uppsatsens författare bero på vilken utvecklingsfas företaget/projektet och inriktning 

investerarna har samt har som utgångspunkt för investering. Bolag A gör endast investeringar 

i det tidiga stadiet och Bolag B satsar på att utveckla företagen (tidig expansion). Oftast är inte 

exit-strategier relevant eftersom tidshorisonten tills att dessa företag blir mogna och säljbara 

är avlägset. De empiriska data som har insamlats tyder på att endast Bolag C har 

avkastningskrav som ett kriterium. Detta kan förklaras genom att Bolag C använder 

långsiktighet som en strategi. Bolag C har jämförelsevis ett lägre avkastningskrav än 

Bedömningsprocess 2, vilket kan bero på att risken som tas vid investeringarna inte är lika 

hög, då investeringarna görs i företag som har kommit förbi den tidiga utvecklingsfasen.    

Med det insamlade empiriska materialet tyder även resultatet på att Bolag B samt Bolag D 

(framförallt Bolag D) lägger stor fokus på punkten Människorna bakom projektet. Detta anser 

uppsatsens författare bland annat bero på riskkapitalbolagens stora storlek samt den breda 

variation i branscher. Anledningen till detta kan betraktas som att bolaget inte besitter den 

kunskapen som krävs för alla områden, utan måste förlita sig på externa rådgivare och 

konsulter. Dessa aktörer ska tillgodogöra och kompensera för kunskapen och erfarenheten 

som saknas i bolaget. Bolag B har även rådgivare och konsulter som framförallt genomför 

utvärderingarna och analyser. Bolag A som är det minsta av samtliga observerade bolag gör 

däremot endast investeringar inom en specifik bransch, av anledningen att deras kunskap och 

erfarenhet är väldigt nischad.  

Ett faktum som inte finns med i Bedömningsprocess 1 men som alla bolag tar hänsyn till och 

satte fokus på var faktorn Hjärta och Hjärna från Bedömningsprocess 2, som i princip ligger 

till grund för en investering. Samtliga riskkapitalbolag gör ingen investering om det uppstår 

en konflikt om investeringen, utvärderings- och analysresultaten motsäger investerarens 

intuition. Givetvis skulle investeraren kunna komplettera detta med ytterligare information för 

att utjämna osäkerheten. Det är oftast svårt att känna sig säker när man har känt sig osäker 

tidigare. 

6.3 Analysering och återkoppling till tidigare studier av egen modell 
Efter att ha jämfört samtliga investeringsprocesser och bedömningsprocesser (Fried & Hisrich, 

1994; Nielsen 1994; Tyebjee & Bruno, 1984), har det framkommit att endast utnyttja de 

tidigare diskuterade teoretiska modeller och processer enskilt inte kan ge en korrekt bild av 

verkligheten, utan en kombination av samtliga modeller behövs, vilket uppsatsens författare 

har tagit i beaktning vid framtagning av analysmodellen som baseras på alla fyra moduler. 

Fried och Hisrich påstår att det ogynnsamma urvalet minimeras genom att använda deras 

modell. Detta återspeglar dock inte verkligheten som uppsatsens författare tidigare belysts om, 

då bolagen i stor omfattning inte endast utnyttjar Fried och Hisrich’s modell. Kan detta bero 

på att denna modell är bristfällig och inte täcker riskerna gällande de ogynnsamma urvalen av 

investeringsprojekten som författarna försäkrade om? Tyebjee och Brunos modell har en 

liknande uppbyggnad men är ännu mer förenklad och fokuset läggs på de första stegen; 

screening och utvärdering men underprioriterar de senare stegen. Denna likhet återfinns hos 

uppsats författarens egna framtagna analysmodell vilket också kan förklara varför resultaten 

påminner om varandra.  

För att lösa den grova förenklingen av verkligheten i dessa modeller, har uppsatsens författare 

tagit hänsyn till samtliga modeller vid skapandet av den egna analysmodellen. Genom att 

kombinera de stela modellerna av Fried och Hisrich samt Tyebjee och Bruno tillsammans 

med Nielsens bedömningsgrunder, kan alla aspekter tas i beaktning och kan på detta sätt 



Södertörns Högskola  J.Long 

C-uppsats  VT- 2013 

 

 

40 

 

minimera det ogynnsamma urvalet som Fried och Hisrich hävdade utan att modellen blir 

alltför komplext. 

Resultatet gällande kriterierna från det empiriska materialet applicerat på den framtagna 

analysmodellen, tyder på att samtliga bolag samtycker om de branschspecifika kriteriernas 

betydelse. Alla bolag tycker att bolagsspecifika kriterier är viktigast att kontrollera när en 

screening genomförs. Detta kan bero på att bolagen hellre vill satsa på projekt som passar in i 

den egna profil och utefter bolagets egna specifika krav. Dessa krav är oftast oersättliga och 

kan inte kompenseras. Skulle inte dessa krav vara uppfyllda kommer en investering med stor 

sannolikhet inte genomföras. Uppsatsens författare förmodar att detta beror på att 

finansiärerna inte anser att en investering är värd att göra med avseende på risken som tas om 

de mest grundläggande kraven inte uppfylls. Eftersom det kan innebära en högre risknivå för 

bolaget att göra investeringar om de grundläggande kraven inte är uppfyllda då projektet inte 

faller innanför bolagets riskram.  

Det empiriska resultatet tyder även på att det finns en delad mening gällande den andra 

viktigaste prioriteringen för screening. Bolag D tycker även att storleken på 

företaget/projektet har betydelse för om en investering ska genomföras. Detta kan bero på att 

Bolag D har en klar gräns och tydliga riktlinjer när investering skall göras och att det finns en 

specifik storlek, både gällande kapitalbehov samt företagsstorleken för att en investering ska 

utföras. Skillnaden mellan Bolag D’s samt de övriga bolagens uppfattning om företags- och 

kapitalstorlekens betydelse kan urskiljas, då de övriga bolagen har denna faktor som andra 

och tredje prioritering. Detta kan tolkas som att dessa bolag är mer flexibla och undantag kan 

göras vid investering i ett projekt, trots att det storleksmässigt inte passar in i bolagens 

inskrivna preferens. Detta resultat gällande storlek kan även återspeglas hos den tidigare 

studien av Rotch (1968). Där resultatet tyder på för att ett projekt ska vara framgångsrik, bör 

projekten ha en viss storlek vilket också förutsätter att riskkapitalbolagen är av en viss storlek. 

Detta skulle kunna förklara resultatet av den höga prioriteringen för kriteriet storlek för 

samtliga bolag. 

Trots den framtagna modellens resultat rådande geografins prioritet kan detta ifrågasättas, då 

en del bolag tydligt betonat att investeringar inte kommer genomföras om 

företagets/entreprenörens huvudkontor inte är lokaliserat på ett visst område. Detta kan anses 

bero på exempelvis företagskultur, men också kultur i allmänhet som påverkar värderingar 

och huruvida arbetsuppgifter och rutiner skall gå till.  Det finns även en splittrad mening 

gällande branschens betydelse i allmänhet för investeringar. Satsningar utförs inte om 

projektet exempelvis tillhör oetiska branscher. Detta anser uppsatsens författare bero på att 

aktieägarna inte vill vara med, förknippas och bidra till exempelvis världskonflikter genom 

investeringar i krigsvapen för att sedan generera vinster. Investeringar i oetiska branscher 

skulle även kunna påverka bolagets image, framtida investeringsmöjligheter och partnerskap 

negativt.  

Inom utvärderingen är det två av bolagen som tycker att marknaden och dess förutsättningar 

och möjligheter har den största betydelsen och som prioriteras när de utför deras utvärderingar. 

De andra bolagen lägger mer fokus på endast ekonomi eller produkt. Denna skillnad kan tyda 

på vilken inriktning bolagen har, gällande deras investeringar samt vilken utvecklingsfas 

investeringen genomförs i. De båda bolagen som har marknaden som en första 

prioriteringsfaktor vid utvärdering, är bolag som gör investeringar i den tidiga utvecklingen 

och tidiga expansionsfasen. I dessa fall är det viktigt att veta hur marknaden ser ut och om 
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utvecklingsmöjligheter på marknaden skulle finnas. Finns det inga möjligheter görs troligtvis 

ingen investering.   

Även inom utvärderingen är det av en blandad mening gällande den andra viktigaste 

prioriteringen. Totalt anser 75 % av bolagen att affärsplanen är viktig för utvärderingen och 

ska granskas. Detta motsäger dock analysen i tidigare avsnittet (rubrik 6.2) om affärsplanens 

betydelse, samt i tidigare forskning av Kirsch, Goldfarb och Gera (2008) där deras resultat 

visar att inlämningen av affärsplan endast är en ceremoniell handling utan någon avgörande 

roll för om en investering skall genomföras. Den splittrade uppfattningen om affärsplanens 

betydelse skulle kunna förklaras av hur en affärsplan är definierad, samt hur stor omfattning 

och utsträckning av information som ska finnas med i affärsplanen. Det vill säga om det är 

kort information eller fullständig analys av marknaden. Det kan tänkas att alla bolag 

åtminstone tittar igenom affärsplanen men väntar med att dra slutsatser. Dessa handlingar kan 

även används som ett verktyg för entreprenören att fånga investerarens intresse, där bolaget 

ska få en bild av entreprenörens samt företaget omgivning. 

Två av bolagen har även faktorn ekonomi som en andra prioritering. Uppsatsens författare 

anser att anledningen till att ekonomi prioriteras hos Bolag B samt Bolag D (Bolag C har 

ekonomi som första prioritering vid utvärdering) har med bolagens metoder och arbetsformer 

att göra. Med detta menar uppsatsens författare vilken strategi och arbetssätt bolagen utnyttjar 

för att driva bolagen mot deras mål. Samtliga tre bolag arbetar för bland annat 

utvecklingsmöjligheter, långsiktighet samt värdeskapande för aktieägarna. Skulle inte 

riskkapitalisternas och aktieägarnas krav vara uppfyllda med avseende på de ekonomiska 

förutsättningarna, kommer inte investeringar att genomföras. Möjligtvis skulle investeringar 

kunna utföras med vissa undantag exempelvis om projektet har stor potential som väger över 

det ekonomiska faktorn, dock kommer dessa beslut tas med stor försiktighet då man inte vill 

riskera förlora eller ödsla kapital. Dessutom funderar uppsatsens författare om denna situation 

skulle uppstå, kommer de andra utvärderingsfaktorerna att granskas ytterligare och ur flera 

perspektiv, för att betrygga både investerarna och aktieägarna om att det kommer vara 

lönsamt att genomföra dessa investeringar. Detta kan dock inte bekräftas förrän en exit 

slutförs, det vill säga efter försäljning av företaget. 

Det råder även en blandad åsikt om produktens betydelse vid utvärderingar. Exempelvis 

lägger Bolag D en stor vikt på produktens egenskaper och har detta som en första prioritering 

vid dessa utvärderingar. Bolag C hade däremot produkten som sin lägsta prioritering och detta 

har därför ingen avgörande roll eller betydelse vid deras utvärderingar. Denna skillnad tros 

bland annat bero på att Bolag D gärna vill ta fram nya produkter hos företag i expansionsfasen. 

Målet med dessa produkter är att de ska bidra till samhällsvälfärd samt välmående i samhället 

och därför läggs stor vikt på att analysera produkten, dess teknologi och faciliteter. Bolag C 

satsar däremot på att skapa ekonomiska värden utifrån andra förutsättningar, såsom 

marknaden och behöver därför inte lägga en stor vikt på produkten därav dess prioritering. 

Detta anser uppsatsens författare vara på grund av att Bolag C redan har väletablerade 

produkter, eftersom de endast genomför investerar i medelstora företag som inte befinner sig i 

den tidiga utvecklingen av företagets livscykel.      

Enligt de empiriska materialen betonade samtliga bolag om ledningens betydelse som i 

princip var en av faktorerna som avgör om en investering ska genomföras. Detta ger dock en 

annorlunda resultat med den egna framtagna analysmodellen, som visar att ledningen inte alls 

hamnade som en första prioritet, utan hamnade som andra, tredje och fjärde prioritet. Detta 

resultat kan dock ifrågasättas eftersom resultatet är mycket beroende av respondentens svar 
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och beskrivning av vad som analyseras vid utvärderingen. Uppsatsens författare menar att det 

kan vara lättare att ta upp marknadens olika aspekter och beskriva dessa, än att ta upp 

ledningens olika delar samt dess betydelse.    

Efter att ha fått fram resultatet visar det sig att alla bolag behandlar samtliga kriterier och 

faktorer men prioriterar dessa olika beroende på bolagens riktlinjer. Detta kan bekräftas av 

den tidigare studien av författarna Zacharakis, McMullen och Shepherd, (2007) efter deras 

globala undersökning. Men resultatet i Tyebjee och Brunos studie motsäger sig detta, där 

hävdas istället att screeningskriterierna skiljer sig åt hos de olika bolagen. Anledningen till 

detta tror uppsatsens författare bero på att kriterierna samt faktorerna definieras på olika sätt.  
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7. Slutsats  
Efter att ha genomfört samtliga intervjuer och erhållit respons från alla deltagande 

riskkapitalbolag, har studien lyckats påvisa att investeringsprocesserna hos de olika bolagen 

är väldigt snarlika och genomförs på liknande sätt som de teoretiska modellerna, men med 

vissa avvikelser. Avvikelserna som uppkommit i undersökningen avser skillnaderna i antal 

steg, dess benämningar och för ett bolag finns även skillnader i ordningsföljden för hur de 

olika stegen i investeringsprocessen tillämpades. Trots de olika benämningarna för stegen 

utförs liknande rutiner och arbetsuppgifter. En betoning av att investeringsmodellen inte följs 

slaviskt och är flexibel, resulterar i att proceduren inte måste gå på exakt samma sätt vid 

hantering och granskning av de potentiella investeringsprojekten.  

Även bedömningarna som genomförts av de deltagande bolagen har efterföljt de teoretiska 

modellerna relativt väl, dock lades fokuset på olika kriterier och faktorer beroende på vilken 

typ av investeringar som görs, vilken investeringsstrategi samt vilken storlek och vilken 

risknivå bolaget har och är benägna att ta. Faktorer som har stor påverkan och avgörande 

effekt om en investering blir av är främst riskkapitalisternas intuition. Efter att endast ha 

observerat fyra bolag kan således en generalisering för samtliga riskkapitalbolag på 

marknaden inte göras, däremot kan ett mönster för de observerade bolagens 

investeringskriterier och påverkande faktorer identifieras. Bolag som vill ha en lägre risknivå 

på deras investeringar, utför en hel del granskningar och fokuserar på det potentiella 

investeringsprojektets storlek. Oftast har inte heller bransch (ska dock vara etiska) någon 

större betydelse, utan dessa bolag agerar som branschneutrala.  Studien har också påvisat att 

det bolag som är benägen att ta större risk är också det minsta bolaget. För detta bolag spelar 

bransch och utvecklingsfas en större roll. Bolaget gör endast investeringar i den tidiga fasen 

och inom bestämt segment. Den begränsade kompetensen som avspeglas i bolagets storlek, 

gör att bolaget specialiserar och utnyttjar detta som investeringsstrategi. 

Sammanfattningsvis visar studien på att investeringar hos olika riskkapitalbolag utförs på 

liknande sätt och strukturen skiljer sig inte åt enligt observationerna. Bedömningarna som 

genomförs skiljer sig åt en aning mellan de observerade bolagen, däremot bearbetas 

fortfarande samma faktorer, dock i olika omfattningar.  
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Analysmodell av Bolag C 
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Analysmodell av Bolag D.  
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Bilaga 5 
 

Frågeguide 

1. Skulle du kunna berätta lite mer om dig och din roll i företaget? 

2. Kan du berätta lite om bolaget i allmänhet? 

Hur många investeringar, hur många jobbar med investeringar, min resp max belopp 

på investeringar. 

2.1  Vilka typer av investeringar gör ni, och främst inom vilken bransch?  

3. Skulle du kunna berätta hur ni arbetar i företaget?  

3.1 Hur många personer brukar vara inblandade i ett beslut? 

3.2 Vilka roller har dessa? 

4. Skulle du kunna berätta om hur er investeringsprocess ser ut? 

4.1 Används denna modell för alla investeringar ni gör eller skiljer det sig åt beroende 

på vilken bransch projektet tillhör? 

4.2 Är ex kriterierna densamma eller har ni speciella kriterier? 

4.3 Hur lång tid brukar en investeringsprocess ta? (Från första steget till sista.) 

5. Hur görs era screeningar? Har ni speciella kriterier eller allmänna kriterier som ni 

tycker är viktiga? 

6. Hur ser er utvärdering ut och hur görs bedömningen om en investering ska genomföras 

eller inte? 

6.1 vilka metoder eller verktyg/hjälpmedel används? 

7. Vilka faktorer utvärderas, är det samma eller skiljer det sig beroende på bransch? 

7.1 Vilka faktorer påverkar projektens potential? 

7.2 Vilka faktorer väger mest?  

8. Händer det någon gång att projektet inte går som ni tänkt eller förväntat? 

8.1 Hur ofta händer detta? 

8.2 Vad tror du kan ha varit orsaken till att projekt misslyckades eller inte gav 

resultaten som ni tänkt er? 

9. Vad finns det för omvärldsfaktorer som påverkar investeringar? Både positivt och 

negativt? 

10. Händer det någon gång att ni har oeniga meningar om en investering ska göras eller 

inte?  

10.1 Hur hanteras dessa situationer och hur löser man det? 

11. Hur hanteras risker och osäkerhet?  

11.1 På vilket sätt förbereder ni er om investeringen skulle gå dåligt? 

 

 

 

 

 


