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FÖRORD 
 
Framför Er ligger just nu resultatet av tio veckors stimulerande, utmanade, tröttsamhet, 
roligt, tråkigt, spännande, intressant�Ja, arbetet med Kandidatuppsatsen har nog 
innehållit det mesta. Från glada stunder där kreativitet har sprudlat till mer nedtonande 
stunder där sida efter sida i uppsatsen har studerats och övervägts. 
 
Under uppsatsens gång har en rad personer varit till stor hjälp för vårt arbete. Vi vill 
därför ta tillfället i akt och först och främst visa vår tacksamhet till vår handledare Malin 
Malmström som under arbetets gång bidragit med hjälp och värdefulla synpunkter med 
uppsatsens arbetsgång. Vi vill även tacka de opponenter som läst vår uppsats, så att vi 
kunde få nödvändig kritik och har fått oss att öppna ögonen för de misstag som gjorts. 
Tack!. 
 
I samband med detta vill vi även passa på att tacka de respondenter som ställt upp på att 
låta sig intervjuas, utan Er hade det inte blivit någon uppsats. Tack! 
 
 
 
 
 
Luleå den 28 maj, 2001 
 
 
 
 
 
 
Marcus Torstensson   Anna Ryvallius 



 

SAMMANFATTNING 
 
Intresset för begreppet venture capital väcktes av den anledning att det är ett dagsaktuellt 
ämne som ständigt florerar i massmedia. Denna studie behandlar individens 
beslutsfattande i ett venture capitalbolag och har landat i ett syfte där vi vill skapa en 
förståelse för hur individerna i ett venture capitalbolag fattar investeringsbeslut. Detta 
genom att beskriva vad individuella beslutsfattare grundar sina beslut på i nyetablerade 
IT- företag. Vi har utgått från teorier kring erfarenhet, information, förtroende och vilka 
huvudsakliga beslutskriterier venture capitalister använder sig av i sitt beslutsfattande. 
Eftersom vi har använts oss av teorier och därefter genomfört en empirisk undersökning 
har vi ett deduktivt angreppssätt. Tre fallstudier genomfördes för att uppnå syftet. De 
studerande fallen utgörs av tre individer i Startupfactory som arbetar som Investment 
managers. Vi har konstaterat att stor tyngd läggs på portföljbolagets företagsledning och 
dess trovärdighet vid beslutfattande. När vi påbörjade vår uppsats trodde vi att 
beslutsfattande i större utsträckning baserades på individuella beslutfattares 
bedömningsgrunder än ett företags policy. Utifrån genomförd fallstudie kan vi dra 
slutsatsen att det rör sig i större utsträckning om ett företags policy. 



 

ABSTRACT 
 
Our interest in the concept was raised because it is of current interest and appears daily in 
the media. This thesis treats the individuals decision making in a venture capital company 
with the purpose of creating an understanding of how the individuals in a venture capital 
company make their decisions about investments. For this purpose we try to describe 
what individual decision makers base their decision on, in startup companies in the IT- 
industry. In this study we have based our theories on experience, information, trust and 
those �main� decision criteria�s that venture capitalists use in their decision making. 
Although we used theories and there after conducted an empirical research we have a 
deductive point of application. Case studies were also conducted for this purpose. The 
case studies were done with three individuals in Startupfactory, who work as Investment 
Managers. The study showed that in decision making great emphasis is on the 
management in the portfolio company and its credibility. As we started this thesis we 
believed that decision making to a large extent was based on individual decision makers 
rather than company�s policy. From the case study we can conclude that decision making 
is based more on a company�s policy.   



Innehållsförteckning 

 

  
Innehållsförteckning 
1. Inledning ........................................................................................................................ 1 

1.1. Bakgrund.................................................................................................................. 1 
1.2. Problemdiskussion ................................................................................................... 1 
1.3. Syfte ......................................................................................................................... 2 
1.4. Uppsatsens disposition............................................................................................. 3 

2. Metod ............................................................................................................................. 4 
2.1. Undersökningsansats................................................................................................ 4 
2.2. Val av fallstudieföretag............................................................................................ 5 
2.3. Datainsamlingsmetod............................................................................................... 5 

2.3.1. Litteraturstudie.................................................................................................. 5 
2.3.2. Intervjuer........................................................................................................... 5 

2.4. Metodproblem.......................................................................................................... 6 
2.4.1. Validitet............................................................................................................. 6 
2.4.2. Reliabilitet......................................................................................................... 6 

3. Venture capital- introduktion...................................................................................... 8 
3.1. Vad är venture capital ? ........................................................................................... 8 
3.2. Definition av venture capital.................................................................................... 8 
3.3. Venture capitalmarknadens framväxt ...................................................................... 9 

4. Referensram ................................................................................................................ 10 
4.1. Erfarenhet............................................................................................................... 10 
4.2. Information ............................................................................................................ 11 

4.2.1. Hård information............................................................................................. 11 
4.2.2. Mjuk information ............................................................................................ 12 
4.2.3. Informationsanvändning och bearbetning....................................................... 12 

4.3. Förtroende för portföljbolaget................................................................................ 13 
4.4. Bedömning av investeringsobjekt.......................................................................... 15 

4.4.1. Företagsledningen ........................................................................................... 15 
4.4.2. Produkten ........................................................................................................ 16 
4.4.3. Marknadskriterier............................................................................................ 16 
4.4.4. Finansiella aspekter......................................................................................... 16 

5. Empiri .......................................................................................................................... 18 
5.1 Startupfactory.......................................................................................................... 18 

5.1.2. Erfarenhet........................................................................................................ 18 
5.1.3. Information ..................................................................................................... 20 
5.1.4. Affärsplan ....................................................................................................... 21 

6. Analys & slutsats......................................................................................................... 25 
6.1. Erfarenhet............................................................................................................... 25 
6.2. Information ............................................................................................................ 26 
6.3 Affärsplanen............................................................................................................ 27 

6.3.1 Produkten ......................................................................................................... 28 
6.3.2 Marknaden ....................................................................................................... 28 
6.3.3 Företagsledningen ............................................................................................ 29 

6.4. Sammanfattande slutsatser..................................................................................... 30 
6.5. Avslutande diskussion ........................................................................................... 30 

Litteraturförteckning 
Bilagor 



Inledning 

1 

1. INLEDNING 
  
Följande kapitel är inledning till denna uppsats. Bakgrund presenteras för att leda 
läsaren in på den problemställning uppsatsen kommer att behandla. Vidare presenteras 
syftet med uppsatsen. 
 
1.1. Bakgrund  
 
Den traditionella och vanligaste formen av finansiering speciellt i små och medelstora 
företag är banker. (Nutek, 1999) Fram till i början av 80-talet var bankerna hårt reglerade, 
möjligheterna att låna pengar var relativt små. Under decenniet avreglerades det svenska 
banksystemet vilket underlättade utlåningen av kapital. De förändrade förutsättningarna 
vid utlåning tillsammans med osäkra krediter samt högkonjunkturen var bidragande 
orsaker till bankkrisen i början på 90-talet. Återigen var bankerna tvungna att öka 
regleringen av banklån, detta ledde till att många företag som var i behov av kapital inte 
uppfyllde bankernas krav. Därmed ökade intresset för alternativa finansieringsformer 
såsom venture capital. (Green, 1997)  
 
 Under 90-talet har en av Europas mest aktiva venture capitalmarknader vuxit fram i 
Sverige. 1990 omfattade den svenska venture capitalmarknaden 16 miljarder svenska 
kronor och hade fram till 1998 vuxit till 49,2 miljarder. Enligt en undersökning gjord av 
NUTEK sysselsätter 249 portföljbolag i Sverige 30 000 människor. Venture 
capitalmarknaden är en viktig del av det svenska näringslivet då venture capitalbolagens 
investeringar i portföljbolagen kan medföra nya arbetstillfällen. (Nutek, 1999) 
 
 
1.2. Problemdiskussion 
 
Ett venture capitalbolag investerar finansiellt kapital med högre risk än bankerna. Detta 
eftersom venture capitalbolaget oftast inte har någon säkerhet för sin insats. Dock har de 
möjlighet till stor avkastningen på satsat kapital. (Isaksson, 2000)  
 
Eftersom ingen frivilligt vill förlora kapital försöker venture capitalbolagen alltid att 
minimera de höga riskerna i sina olika portföljbolag (ibid). Enligt Fiet (1995) 
förekommer två huvudsakliga typer av risker för ett venture capitalbolag. Båda typerna 
av risk måste venture capitalbolagen försöka att hantera i sina investeringsbedömningar.  
En av riskerna hör till konkurrensförhållandena på marknaden, det vill säga 
marknadsrisk. Trots omfattande forskning kring marknadsrisk är det väldigt svårt att 
förutsäga hur marknaden kommer att reagera. Vidare skriver han om agentrisk. Det är en 
risk som uppstår när venture capitalisten och portföljbolaget har skilda intressen och mål 
angående företagets framtid som till exempel företagets strategi och styrning.  
 
Vid beslut om att investera i ett portföljbolag är det av vikt att det föreligger ett 
förtroende mellan venture capitalisten och portföljbolaget. Förtroende innebär enligt 
Winborg (2000) att man tror på individen och att den skall uppfylla ens förväntningar. 
Enligt Häckner (1985) är det viktigt att använda sig av rätt typ och mängd av information 
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för att minska osäkerheten kring beslutsfattande. Med den erfarenhet individen besitter 
från olika typer av utbildning och arbetslivserfarenhet påverkar det enligt Molander 
(1998) deras förmåga att fatta beslut.  
 
Trots omfattande forskning kring venture capitalbolagens beslutskriterier vid 
investeringar i olika portföljbolag uppstår ofta felbedömningar och avvikelser. Idag leder 
nästan hälften av alla investeringar till negativ avkastning trots att venture capitalbolagen 
anses vara experter på att välja rätt portföljbolag. (Zacharakis & Meyer, 1998) 
 
Idag görs 70 procent av alla venture capitalinvesteringar inom IT och Telecom sektorn.    
( Mac Millan, Siegel och Narasimha, 1985) De mest framgångsrika företagen inom IT-
branschen har vuxit till sina nuvarande positioner tack vare ökningen av finansiella medel 
och kompetens som venture capital bidrar med. Enligt Nutek (1999) var 35 procent av 
venture capitalbolagens investeringar i portföljbolag direkta nyetableringar. 
 
Eftersom många investeringar bedöms fel och inkorrekt finner vi det intressant att studera 
hur individen fattar beslut. Av diskussion ovan har vi kommit fram till nedanstående 
undersökningsfrågor. 
  
Vilka beslutskriterier används vid val av portföljbolag inom IT branschen? Vad grundar 
beslutsfattaren i venture capitalbolaget sina beslut på när det gäller att välja nyetablerade 
portföljbolag? Använder sig beslutsfattaren i ett venture capitalbolag av en generell 
företagspolicy vid bedömning av portföljbolag eller baseras besluten mer på individuella 
beslutsfattares bedömningsgrunder?  
 
 
1.3. Syfte  
 
Uppsatsen ämnar skapa förståelse för orsaker till hur individen i ett venture capitalbolag 
fattar investeringsbeslut. Detta genom att beskriva vad individuella beslutsfattare kan 
grunda sina investeringsbeslut på vid nyetablerade IT-företag samt förklara varför.
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1.4. Uppsatsens disposition  
 
 
 
 

Kapitel 1: Inledning.  
Inledningen vill skapa ett intresse 
hos läsaren. Kapitlet avslutas med 
uppsatsens disposition. 
 
Kapitel 2: Metod. 
Här redogörs för de vetenskapliga 
utgångspunkterna samt hur 
undersökningen har gått till. 

 
Kapitel 3: Introduktion. 
Introduktionen syftar till att ge 
läsaren en introduktion till ämnet 
venture capital. 
 
Kapitel 4: Referensram. 
Referensramen behandlar vad 
individen i ett venture capitalbolag 
grundar sina beslut på såsom 
information, förtroende, erfarenhet 
samt bedömningskriterier.  

  
 Kapitel 5: Empiri. 

Empirin syftar till att redogöra för 
det empiriska materialet. 
Inledningsvis ges en presentation av 
fallföretaget. Denna presentation 
följs av en redovisning av de tre 
genomförda intervjuerna. 
 
 

 Kapitel 6: Analys och slutsats.  
En tolkning och analys av det 
empiriska materialet presenteras med 
stöd av den teori som behandlats 
under referensramen. Därefter 
presenteras de slutsatser som dragits 
utifrån den analys av materialet som 
genomförts. Studien avslutas med en 
avslutande diskussion och förslag till 
vidare forskning. 

Inledning 

Syfte 

Metod 

Referensram 

Empiri 

Analys 

Slutsatser 

Introduktion 

Figur 1.Uppsatsens disposition 
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2. METOD 
  
Metodkapitlet syftar till att beskriva hur författarna har gått tillväga för att uppfylla 
uppsatsens syfte. De metoder som använts motiveras samt diskuteras. Vidare presenterar 
vi hur vi hanterar metodproblemen som uppstått under arbetets gång. 
 
 
2.1. Undersökningsansats 
 
Intresset för ämnesområdet väcktes av den anledning att det är ett dagsaktuellt ämne som 
frekvent florerar i massmediala sammanhang. Vi läste först in oss på ämnet för att skapa 
förförståelse om venture capitalbranschen. Därefter utgick vi från teorier kring venture 
capital, information, erfarenhet och förtroende för att sedan kunna göra en jämförelse 
med en empirisk undersökning. Detta innebär att vi har ett deduktivt angreppssätt.  
(Eriksson & Wiederheim-Paul, 1997)   
 
Holme och Solvang (1997) hävdar att det finns två olika övergripande arbetsredskap som 
kan användas för att beskriva den verklighet i vilken vi lever. Dessa två metodiska 
arbetssätt är kvalitativa och kvantitativa metoder. Den kvantitativa metoden kan på ett 
enkelt sätt förklaras med att den omvandlar information till siffror, mängder och 
måttenheter. Den kvalitativa metoden kan förklaras med att tolkningar och uppfattningar 
är det som är det centrala. (Holme & Solvang, 1997) Den kvalitativa metoden ser data 
som de bilder som återges i intervjuer eller via observationer. Vidare är den kvalitativa 
forskningen ofta deskriptiv, det vill säga att man är intresserad av innebörden och 
förståelsen och försöker att beskriva denna i ord och bilder. (Merrriam 1994) Vi har 
använt oss av en kvalitativ ansats eftersom vårt undersökningsområde är komplext. Detta 
eftersom individer uppfattar, tolkar och värderar saker på skilda sätt. Med en kvalitativ 
ansats menas att vi försöker tolka en mängd faktorer hos ett fåtal undersökningsobjekt. 
Uppsatsens syfte och problemställning anser vi vara av mer beskrivande och förklarande 
natur och den kvalitativa metoden är därför lämpad för att kunna skildra individens 
huvudsakliga beslutskriterier vid investeringar i nyetablerade portföljbolag samt orsaker 
till varför de används. 
 
Vi anser att det krävs djupare förståelse för ämnet eftersom beslutfattande grundar sig på 
en mängd variabler som kan vara svåra att få svar på genom en survey. Detta eftersom en 
survey undersökning inte kan bidra till djupare förståelse för ämnet. Vidare är det 
komplexa frågor som är svåra att få svar på och därmed valet av fallstudietekniken. Bell 
(1993) skriver att fallstudier ger möjlighet att på djupet studera en avgränsad aspekt av ett 
problem under en begränsad tidsperiod. Vi har valt att fokusera på enskilda individer och 
gå på djupet i varje enskilt fall. Merriam (1994) anser att fallstudier är att föredra då 
aktuella skeenden skall undersökas, vilket också stödjer vårt val av fallstudie för denna 
uppsats då vi anser att situationen är aktuell då det ofta är massmedialt uppmärksammat. 
De teoretiska generaliseringar som kommer att göras under uppsatsen gång baseras på 
individer i det undersökande företaget utifrån kopplingar till referensramen.
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2.2. Val av fallstudieföretag 
 
Det första kriteriet vi hade vid val av undersökningsföretag var att det skulle vara ett venture 
capitalbolag som investerar i IT-branschen detta eftersom vi anser att det är en intressant 
bransch att studera.  Vidare hade vi som önskemål att hitta ett venture capitalbolag som 
investerar i �Startups� det vill säga nyetableringar på marknaden. Detta önskemål hade vi på 
grund av det är mer riskfyllt att som venture capitalbolag investera i ett tidigt stadium och 
därmed av mer intresse för oss. Därefter var vår tanke att titta på hur individuella 
beslutsfattare i venture capitalbolagen går tillväga vid beslutsfattande. Kontakten med 
Startupfactory skapades i samband med Investordagen den tredje april i Stockholm. Företaget 
Investor arrangerade denna dag ute på Älvsjömässan. Vi ansåg att detta var ett lämpligt val 
eftersom det är ett venture capitalbolag som investerar bland annat i nyetableringar inom IT-
branschen. Ytterliggare ett motiv till valet av företag var att kontaktpersonen var mycket 
positivt inställd till att medverka vid intervjun och därmed ansåg vi att det kunde stärka 
uppsatsens resultat. 
 
 
2.3. Datainsamlingsmetod 
 
2.3.1. Litteraturstudie 
 
För att uppfylla syftet med uppsatsen genomfördes en inledande litteraturstudie för att öka vår 
kunskap och förståelse för problemområdet. Vi har samlat in vårt material via olika databaser 
tillgängliga vid Luleå Tekniska Universitet som till exempel Ebsco, Econlit, Bibdia och 
Libris. De svenska sökord som användes var bland annat riskkapital, information och 
förtroende. De engelska sökord som användes var entry, venture capital, trust och venture 
capitalist för att sedan med olika kombinationer av dessa sökord komma fram till olika 
vetenskapliga artiklar. Genom dessa vetenskapliga artiklar försökte vi sätta oss in i och få en 
djupare förståelse för ämnet. Även andra uppsatser med anknytning till uppsatsens ämne har 
studerats. Med hjälp av vår litteraturstudie försökte vi hitta lämpliga kriterier för individens 
beslutsfattande som låg till grund för vår referensram. 
 
2.3.2. Intervjuer 
 
Efter vår litteraturstudie funderade vi över vilka metoder för datainsamling som kunde vara 
aktuella i vårt fall. Till följd av uppsatsens kvalitativa arbetssätt har intervjuer genomförts 
med det aktuella företaget. Huvudmotivet till detta kan sägas vara att ämnet anses vara av hög 
komplexitet. Merriam (1994) refererar till Patton som säger att syftet med intervjuer är att 
göra det möjligt för oss att inta en annan människas perspektiv. När vi inte kan observera 
handlingar och känslor eller på det sätt människor tolkar sin omvärld, måste vi fråga dem om 
detta, det vill säga att intervjua dem. Genom att använda intervjuer kan man fortlöpande under 
intervjun ställa följdfrågor och be om förtydligande om någon oklarhet uppstår. En annan 
aspekt är att den empiriska undersökningen skulle bli mer intressant för oss om intervjuer 
valdes som arbetsmetod. Detta eftersom vi anser det intressant att träffa respondenterna i 
deras arbetsmiljö. Intervjuer är en vanlig metod för datainsamling, vilka kan genomföras på 
flera sätt. En variant är att den som intervjuar och den som blir intervjuad möts personligen. 
Möjligheten för intervjuaren att tolka respondentens outtalade signaler som till exempel 
kroppsspråk och mimik ökar. (Wiederheim-Paul & Eriksson, 1997)  
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Intervjuerna utfördes på tre stycken Investment managers som är anställda i Startupfactory.  
Vi ansåg att tre intervjuer var en rimlig omfattning för vår undersökning detta på grund av att 
det gav oss tillräckligt många aspekter på uppsatsens problem. Intervjuerna utfördes i 
respondenternas arbetsmiljö, då vi trodde detta skulle vara smidigast för respondenterna. Vi 
har valt att låta respondenterna vara anonyma eftersom en av dem hade detta som önskemål. 
Vår intention har genom hela undersökningen varit att de tillfrågade inte skall veta vilka 
frågor som kommer behandlas innan intervjun. Detta därför att vi från början inte visste vilka 
frågor som var relevanta och för att vi är av uppfattningen att svaren ofta blir bättre om 
respondenterna inte tänker igenom frågeställningarna innan intervjun. Vi har därför, inför 
besöken, endast ringt eller skickat elektronisk post till respondenterna för att kommunicera 
uppsatsens idé, frågorna i sig har inte skickats ut till företaget i förväg. Vid samtliga intervjuer 
användes bandspelare för att, i så stor utsträckning som möjligt, ge oss möjlighet att leda 
intervjun som ett samtal. Inspelningarna har därefter skrivits ut ordagrant, vilket har 
möjliggjort att vi senare kunnat finna aspekter som inte uppmärksammats under 
intervjutillfällena. Det har genom hela vår arbetsprocess funnits en ambition att återge det 
empiriska materialet så obehandlat som möjligt så att läsaren själv kan göra sig en bild av de 
tre respondenterna. Därför har vi valt att återge en hel del citat, då vi anser att läsaren på så vis 
kan göra sig en bättre bild av materialet. Då vi i efterhand upptäckte att intervjuerna inte gav 
fullständiga svar var det nödvändigt att följa upp med kompletteringar. Dessa kompletteringar 
genomfördes med hjälp av telefonintervjuer och via elektronisk post.  
 
Längden för intervjuerna varierade från 30 minuter till 60 minuter. Denna variation kan vara 
ett tecken på de olika respondenternas personlighet och dess engagemang i ämnet. Vissa av 
respondenterna var i sina redogörelser mycket utförliga medan andra var mer koncisa. 
 
 
2.4. Metodproblem 
 
I en kvalitativ studie är det resultat man kommer fram till inte mätbart. Ett problem som 
uppstår är hur man skall kunna överföra teorier i form av resultat och begrepp till en empirisk 
observation, så att de visar en bild av verkligheten och det som studerats. Denna 
överföringsprocess är omständig men trots det måste den göras. Detta för att undersökaren ska 
kunna veta att han/hon gör rätt saker. Ett sätt att göra denna kontroll är genom validitets- och 
reliabilitetsprövning. (Wiederheim-Paul & Eriksson, 1997)  
 
2.4.1. Validitet 
 
Med validitet i undersökningen menas att forskaren beskriver det han/hon avser att beskriva. 
(Wiederheim-Paul & Eriksson, 1997) Vidare säger Bell (1993) att validitet är beroende av att 
reliabilitet uppnåtts. Kravet var, för att försöka höja validiteten i studien att personerna som vi 
avsåg att intervjua hade sådana positioner i företaget att de kunde besvara frågor kring 
studien. Ytterliggare åtgärder för att försöka höja validiteten var att intervjun genomfördes 
med hjälp av en bandspelare och att vid utformningen av intervjuguiden var noggranna med 
att ställa relevanta frågor utifrån vårt syfte. 
 
2.4.2. Reliabilitet 
 
Reliabiliteten kan sägas vara i vilken utsträckning andra forskare skulle få samma svar som 
undersökaren om de gjorde samma undersökning på samma sätt. Detta är kärnan i 
reliabilitetsdiskussionen. (Holme & Solvang, 1997) Vi är medvetna om att tillförlitligheten 
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kan bli låg vid kvalitativa undersökningar eftersom resultatet kan påverkas av respondenternas 
engagemang och motivation. Ett tydligt exempel kan vara då respondenten är ointresserad av 
ämnet eller inte vill bidra med information etcetera. Vi upplevde under intervjun att en av 
respondenterna verkade stressad och ganska ointresserad av att besvara frågeställningarna 
utförligt. För att hantera detta problem skickade vi kompletteringsfrågor till respondenten. 
Han svarade på dessa kompletteringsfrågor via elektronisk post. Däremot tyckte vi att de 
övriga respondenterna visade större intresse och entusiasm till att besvara frågorna på ett 
genomtänkt och bra sätt. Det är viktigt att den som utför intervjun är medveten om att svaren 
kan påverkas genom att ställa ledande frågor samt att bete sig på ett visst sätt (ibid). Vi 
försökte undvika detta genom att vara så objektiva som möjligt. Vidare kan 
reliabilitetsproblem uppstå bland annat beroende på våra subjektiva tolkningar av 
respondentens svar. Vi är också medvetna om den �intervjuareffekt� som kan ha uppstått. 
Intervjuareffekt uppstår då intervjuobjektet svarar på det sätt han tror att intervjuaren 
förväntar sig svara, till skillnad från att svara hur det verkligen förhåller sig. (Patel & 
Davidsson, 1994) Intervjuareffekten har vi försökt undvika genom att utforma intervjuerna 
objektivt. 
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3. VENTURE CAPITAL- INTRODUKTION 
 
Detta kapitel ger en introduktion till begreppet venture capital och dess framväxt både globalt 
och nationellt. 
. 
 
3.1. Vad är venture capital ? 
 
Venture capital är det vi på svenska kallar för riskkapital. Vi har valt att i uppsatsen använda 
det engelska ordet eftersom det är vedertaget i branschen. Vidare har vi också valt att bevara 
vissa andra engelska termer. Anledningen till detta är att det inte finns några svenska 
vedertagna översättningar och vi vill inte komplicera för de läsare som är insatta i branschen 
genom att göra för många egna översättningar.  
 
 
3.2. Definition av venture capital 
 
Riskkapital och venture capital används ofta synonymt men är egentligen två skilda begrepp. 
Venture capital är investeringar som görs i företag som inte är börsnoterade. De företag i vilka 
venture capitalbolagen investerar i kallas vanligen portföljbolag. (Isaksson, 2000) Huvuddelen 
av en kapitalinvestering utgörs av eget kapital och venture capital finansiären blir på så sätt 
delägare i företaget. Venture capital är dock inte enbart en kapitalansats utan förutsätter även 
att investeraren tar ett aktivt ägarengagemang, till exempel genom representation i styrelsen. 
Investeringar är ofta tidsbegränsade eftersom venture capitalbolag har som målsättning att 
inom en överskådlig framtid avyttra sin verksamhet. I litteraturen skiljer man ofta på formellt 
och informellt venture capital. Formellt venture capital tillhandahålls av organiserade bolag 
som benämns venture capital. Till informellt venture capital räknas venture 
capitalinvesteringar som görs av privatpersoner. Dessa brukar även kallas business angels. 
(Isaksson, 2000) Vi kommer i uppsatsen enbart behandla formellt venture capital. (Figur 1) 
 
Det finns tre olika former av venture capitalbolag, privata, statliga och bundna venture 
capitalbolag. De privatägda venture capitalföretagen ägs huvudsakligen av privatpersoner och 
företag som förvaltar kapital från externa investerare. I Sverige har privata venture capital 
bolag ökat avsevärt de senaste åren. De statliga venture capitalbolagen ägs till huvuddelen av  
statliga intressen. I Sverige har staten alltid varit en av de mest aktiva aktörerna på venture 
capitalmarknaden. Bundna venture capital ingår i en koncern vars huvudsakliga verksamhet 
inte är venture capital. Detta kan vara allt från dotterbolag till banker, försäkringsbolag eller 
investmentbolag. (ibid)  
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Figur 1: Venture capitalmarknaden- en principskiss 
Källa: Braunerhjelm (1999) 
 
 
3.3. Venture capitalmarknadens framväxt  
 
Bakom den starka amerikanska ekonomin ligger investeringar i små och nystartade företag- 
venture capital. Eftersom venture capital satsas på ny teknologi och nya affärsidéer, driver 
dessa investeringar den teknologiska utvecklingen framåt. Carlstoft (1997) anser att dagens 
informationssamhälle inte hade nått samma utbredning om det inte vore för venture 
capitalisterna i USA och deras kapital och affärskunnande. Den amerikanska venture 
capitalmarknaden började på allvar växa i början på 80-talet, och blev början till en globalt 
växande marknad för venture capital. (ibid) 
 
Introduktionen av OTC-listan 1982 var en av nyckelfaktorerna till tillväxten av venture 
capitalmarknaden i Sverige, och har även klassificerats som startskottet för den svenska 
venture capitalindustrin. En följd av inrättandet av OTC-marknaden i början på 80-talet var att 
det ökade expansions möjligheterna för de mindre företagen i Sverige. Många småföretag 
hade en svag kapitalbas och behövde tillskott av externt riskkapital för att kunna expandera 
sin verksamhet (Utvecklingsfonden, 1989) Utvecklingen av den svenska venture 
capitalindustrin har gått i vågor. Den första vågen av venture capital kom i början av 80-talet 
med ett 30-tal venture capitalbolag. Under andra hälften av 80-talet minskade antalet venture 
capitalbolag på grund av ett sämre börsklimat och fastighetsinvesteringar kom i fokus. 
Återigen skedde en ökning av venture capitalbolag under 90-talet. (Berggren, 2000) 
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4. REFERENSRAM 
 
 
Detta kapitel innehåller teori och forskning som kan kopplas till beslutskriterierna för en 
venture capitalist. Med venture capitalist menar vi individen i ett venture capitalbolag. 
 
 
 
4.1. Erfarenhet 
 
Michael Polanyi tar som ansats i boken The Tacit Dimension (1966, refererad i Molander, 
1998): �We can know more than we can tell� 
 
Citatet belyser att vi vet och kan mycket mer än vi kan utrycka i ord, vilket på svenska kallas 
för tyst kunskap. Enligt Polanyi handlar det om �Tacit knowing�. Vidare räknar Polanyi den 
tysta kunskapen till sådant som vi bara är indirekt eller underordnat medvetna om eftersom vi 
har vår uppmärksamhet fokuserat på något annat.  Vi kan känna igen saker och vi kan göra 
saker utan att egentligen kunna tala om exakt hur vi känner igen något eller hur vi exakt utför 
något. Ett konkret exempel som kan nämnas är att lära någon att cykla. Vi kan ge handledning 
men inte ge kompetensen och förståelsen för att verkligen kunna hantera en cykel. Med andra 
ord har vi en erfarenhet av att cykla som inte direkt går att uttrycka i ord. På liknande sätt kan 
det vara för en venture capitalist då han/hon fattar sina beslut vid investeringar i portföljbolag. 
Med den erfarenhet de besitter från olika typer av utbildning och arbetslivserfarenhet påverkar 
det i sin tur deras förmåga att fatta beslut. Begreppet erfarenhet beskrivs i Molander (1998) 
som synonymt med tyst kunskap och tyst erfarenhet. Vår förståelse och vårt handlande, som 
är i viss mån tyst, ger orden dess innebörd. I begreppet tyst kunskap ryms termer såsom 
förståelse, färdighet, säkerhet, erfarenhet och personligt engagemang. Lika viktigt är det för 
venture capitalisterna att ha förståelse för hur de beslutar och varför besluten fattas på ett visst 
sätt. En venture capitalist med erfarenhet har förståelse för hur denne fattar beslut samt har 
utvecklat en färdighet, vilket de kan ha svårt att uttrycka i ord, för sitt beslutsfattande.(ibid) 
Ytterligare ett resonemang förs av Nilsson (1995) där han tar fasta på betydelsen av erfarenhet 
och �informell� information för beslutsfattande i olika situationer. Enligt Nilsson (I995) blir 
svaret ofta luddigt då man frågar en företagare hur han eller hon �vet� något, eller vilka 
grunder som finns för ett visst beslut. Uttryck som till exempel �sånt där vet man bara� eller 
�min affärsnäsa säger mig det � blandas med intuition och fingertoppskänsla. 
 
Inom ett yrke är det av vikt att få rätt saker gjorda vid rätt tillfälle. Det är viktigt att veta, det 
vill säga förstå vilken kunnighet man behärskar och vilken man inte behärskar, med andra ord 
besitta en viss självinsikt. Genom ovannämnda diskussion uppmärksammas att den erfarenhet 
som en venture capitalist besitter, består av så mycket mer än bara den uttryckliga kunskapen. 
(ibid) 
 
Enligt Molander (1998) har alla yrken en hantverkssida, även de mest intellektuella såsom 
inom venture capitalbranschen. Ett tydligt exempel är räknelära som kräver att man övar in 
räkning. Räknelära går inte att lära sig helt teoretiskt. Molander menar att detsamma gäller för 
alla mer avancerade teoretiska områden, även för venture capitalister då de bedömer nya 
investeringsprojekt. 
 
De lär sig vilka huvudsakliga kriterier som krävs för att gå in med kapital i ett portföljbolag. 
Vad som sedan resulterar i rätt eller fel beslut övas in genom den erfarenhet som efterhand 
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skapas genom praktik. Enligt Molander (1998) förekommer inom varje yrkes- eller 
kunskapsområde både rådgivning och oenigheter. I ett sådant fall måste man ange skäl för 
eller emot beslutet. Beskrivningar hur man ska fatta beslut är ofta mycket användbart som 
hjälpmedel, men beskrivningen kan ha många olika betydelser beroende på 
beskrivningsmedel, metod och syfte. (ibid) Molander (1998) påstår att en duktig hantverkare 
tar mycket för givet inom sitt verksamhetsområde och denne handlar utan att tänka. När 
individen till exempel lärt sig behärska ett verktyg känns det som en del av kroppen det vill 
säga intränad kunskap blir en del av kroppen. (Molander, 1998) Av diskussionen ovan är det 
av vikt att ta hänsyn till vilken erfarenhet som venture capitalisten besitter genom utbildning 
och tidigare arbeten.  
 
 
4.2. Information  
 
Enligt Häckner (1985) är syftet med att använda information vid beslutsfattande att reducera 
osäkerhet. En intelligent beslutsfattare som fattar beslut när det råder osäkerhet är medveten 
om att resultatet skiljer sig avsevärt från då beslut fattas med mer precisa och noggranna 
underlag. (ibid) Organisationer har tendens att samla på sig mer information än vad som krävs 
för att kunna fatta rationella beslut. Mycket av informationen är ofta inte heller relevant för 
beslutsfattandet. (Feldman & March, 1981). Det har således uppstått ett växande behov av att 
begränsa informationsflödet genom att sortera informationen efter ändamålet. (Häckner, 1985) 
Zacharakis och Shepherd (2001) resonerar om att mer tillgänglig information leder till mer 
komplexa beslut samt menar de på att det är praktiskt taget omöjligt att utvärdera all insamlad 
information. Även om det finns mer information tillgänglig så använder venture capitalisten i 
regel inte all information eftersom det både är tids- och kostnadskrävande. Desto mer 
information desto större förtroende för ett portföljbolag samtidigt som det kan leda till mindre 
exakta beslut. (ibid) Även Oskamp (1982) enligt Zacharakis och Meyer (2000) stödjer 
resonemanget och drar slutsatsen att vid större mängd information desto svårare att ta exakta 
beslut. Typen av information som är tillgänglig påverkar också hur exakta beslut uppnås.  
 
Englund (1999) anser att individers olika beslutssituationer leder till variationer i hur olika 
informationskällor och informationstyper används. Vidare hävdar Englund (1999) att den 
förväntade variationen beror på att komplexiteten i beslutssituationen påverkar hur individen 
använder information i en beslutsprocess. Komplexitet kan tolkas i uttryck som 
informationsmängd. (ibid) Häckner (1988) skiljer mellan två kategorier av information, 
nämligen hård och mjuk information. 
 
4.2.1. Hård information 
 
Utmärkande för hård information är att den kan kvantifieras och bearbetas med hjälp av 
analytiska metoder.  Finansiering, kalkylering och redovisning är konkreta exempel på delar 
av ett företags ekonomisystem där siffermässig information genereras. Denna information kan 
beslutsfattaren ta hjälp av vid beslut, vilket även kan appliceras på en venture capitalist när 
han/hon fattar beslut. Informationen kan överföras som �signaler� enligt en traditionell 
kommunikationsmodell. Vidare är den situationsbetingad.  Användningen av hård information 
vid beslutsfattande har studerats i en mängd olika perspektiv bland annat har forskare kommit 
fram till följande; (Häckner, 1988) 
 
 

• hård information är av betydelse för ett företags överlevnad på sikt 
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• hård information kan identifieras och 
• den kan systematiseras 

 
4.2.2. Mjuk information 
 
Värderingar, visioner och idéer betecknas som mjuk information och spelar en viktig roll när 
det gäller att fatta beslut. (Häckner, 1988) Visioner är enligt Nyström (1990) 
framtidsorienterade bilder av företagets mål. Visioner kan vara uttryckta i exempelvis 
företagets policy eller underförstådda genom företagets handlande och ideologi. (Nyström, 
1990) Vidare hävdar Häckner (1988) att mjuk information påverkas av normer, traditioner och 
erfarenheter. Denna typ av information betraktas som kvalitativ och kan således inte bearbetas 
på samma sätt som hård information eftersom denna information är mer abstrakt. Centrala 
aspekter att beakta gällande mjuk information är enligt Häckner (1988) följande; 
 

• informationens innehåll 
• vem som besitter informationen och i vilken utsträckning den är delad av flera aktörer 
• om och hur informationen förmedlas och sprids och 
• hur informationen kommer till och hur den förändras 

 
Den mjuka informationen är personanknuten och de enskilda individernas 
erfarenhetsbakgrund har därför stort inflytande på den mjuka informationen. Mjuk 
information skapas genom en socialprocess mellan individer. Ett konkret exempel på 
socialprocess är utvecklingen av en affärsidé där gruppen fungerar som en �motor�. (Häckner, 
1985) 
 
4.2.3. Informationsanvändning och bearbetning 
 
Häckner (1985) skriver att strategiska beslut växer fram genom å ena sidan fantasi, vilja och 
kreativitet och å andra sidan �rationell� analys. Mjuka variabler kan ligga till grund för beslut. 
Den mjuka informationen är betydligt lättare att manipulera än den hårda informationen. Vid 
syfte att uppnå ett önskat beteende kan en aktör påverka en annans aktörs attityd och 
föreställningar med hjälp av den hårda informationen. Den hårda informationen ses som ett 
politiskt hjälpmedel för att påverka den mjuka informationen. Med andra ord kan den hårda 
informationens innehåll därmed anpassas för att erhålla en önskad handling. (Häckner, 1985) 
 
Beslutsfattare lägger ofta tyngdpunkten vid den hårda eller mjuka informationen beroende av 
beslutssituationen. Den hårda informationen är mindre betydelsefull som underlag för beslut 
när ett företag skall genomföra en offensiv strategisk handling.  Främst är avsikten att skapa 
kunskap om förhållanden i omgivningen. Mjuk information dominerar i dessa fall 
beslutsfattandet. (Häckner, 1985) Segelod (1991) hävdar att mjuk information dominerar om 
syftet med information är att få acceptans för ett förslag i början av en investeringsprocess. 
Fortsättningsvis menar Segelod (1991) att mjuk information dominerar beslutsfattandet när 
osäkerheten är stor om framtida konsekvenser av ett handlande.  
 
Offensiva handlingar aktualiseras som en följd av etablerandet av nya marknader och nya 
produkter. Vad gällande venture capitalisten är en offensiv strategisk handling exempelvis att 
gå in i ett nytt företag. (Häckner, 1985) Offensiva strategiska handlingar influeras av sociala 
processer mellan aktörer som i sin tur bygger på individers subjektiva värderingar. 
Osäkerheten är stor vid offensiva handlingar. För att minska osäkerheten förlitar 
beslutsfattaren sig i hög grad på mjuk information eftersom de sociala processerna ökar 
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känslan av säkerhet. På basis av ovanstående resonemang förefaller det rimligt att detta även 
kan gälla för en venture capitalist. (Figur 2) När det gäller beslut med en mindre grad av 
osäkerhet använder sig venture capitalisten i större utsträckning av hård information. 
Defensiva strategiska handlingar är motsatsen till föregående och utgörs av hård information. 
Defensiva åtgärder innebär att skära ner befintliga kapacitet. Om företag har råkat i kris är 
defensiva handlingar eller en kombination av defensiva och offensiva åtgärder ofta enda 
möjligheten att bemästra krisen. (Häckner, 1985) 
 
                                                    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Samband mellan typer av strategiskt handlande, information och processer.  
Källa: Häckner (1985)                        
 
 
4.3. Förtroende för portföljbolaget 
 
För att kunna genomföra affärsaktiviteter i ett företag är det nödvändigt att få tillgång till 
resurser. (Winborg, 2000) Vidare belyser Winborg (2000) att resurser i ett företag baseras på 
vad ett företag har, det vill säga deras tillgångar, och vad företaget kan göra, det vill säga 
deras kapacitet. Detta under förutsättningen att resurserna används effektivt. Traditionellt sett 
har resursanskaffning behandlat enbart användningen av finansiella medel. Enligt Winborg 
(2000) har Spann (1990), Starr och MacMillan (1990) och Starr (1996) studerat ett mer 
vidsträckt perspektiv för resursanskaffning i nyetablerade företag. De anser att sociala 
kontakter kan skapas med hjälp av andra såsom att dela information med andra, lösa problem i 
samarbete med andra och slutligen assistera andra vid kontaktskapande. Med andra ord, vid 
sociala kontakter är det sociala kapitalet ett medel, samtidigt som vid finansiella kontakter är 
det finansiella kapitalet ett medel. Den stora skillnaden mellan finansiella och sociala 
kontakter, menar Starr och MacMillan (1990) enligt Winborg (2000) är att den senare generar 
känslor på helt annat sätt än finansiella kontakter. Detta genom att det kan leda till större 
osäkerhet vid sociala förpliktelser och sociala förhållanden. Blau (1964) enligt Winborg 
(2000) anser av den anledningen att sociala överenskommelser kräver förtroende för 
motparten i en affärsuppgörelse. Detsamma kan gälla för en venture capitalist då de bedömer 
olika investeringsobjekt. Förtroende är förankrat i personliga relationer som ett medel för att 
nå önskade resurser menar Johannison (2000) enligt Winborg (2000). För ett nystartat företag 
hävdar Sanner (1997) att det är otroligt viktigt att entreprenören anses trovärdig och 
därigenom inge förtroende inför externa aktörer. Fortsättningsvis betonar Sanner (1997) precis 
som ovannämna författare att förtroende är en del i till exempel relationen mellan venture 
capitalisten och entreprenören samt en del av dess agerande. Nystartade företag kan ha en viss 
historia, till exempel då entreprenören inte är ny i branschen. Under en sådan förutsättning 
föreligger förtroende redan tidigare. Dock är entreprenören i de flesta fall en okänd aktör på 
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marknaden och kan därför heller inte inge större tillförlitlighet bland externa aktörer såsom 
venture capitalister. (ibid) Av ovannämnda diskussion vill vi belysa att förtroende för 
portföljbolaget kan vara en viktig del då venture capitalisten fattar beslut.  
 
Att skapa förtroende innebär enligt Winborg (2000) att man tror att individen skall uppfylla 
ens förväntningar vilket även går att applicera på relationen mellan venture capitalisten och 
portföljbolaget. Sanner (1997) resonerar kring förtroende i sammanhanget mellan en 
entreprenör och en venture capitalist. Relationen mellan entreprenören och venture 
capitalbolaget är därför av betydelse för dessa aktörer. Sanner (1997) beskriver förtroende 
med följande citat; 
 
�If you trust someone you give that person something that is or can be important to yourself. 
The trusted person acts on that but outside of your controll� 
 
Sanner (1997) menar att förtroende kan tolkas som tilltro till egenskaper, förmåga, styrka eller 
tillförlitlighet hos någon eller något. Förväntningar är en väsenlig beståndsdel i begreppet 
förtroende. Förväntningar mellan två aktörer innefattar dels ömsesidighet, nytta för bägge 
parter, rättvisa samt rimlig fördelning i deras utbyten. (ibid) Ytterligare en central del i 
begreppet förtroende är sårbarhet, vilket beskrivs med möjligheten för aktörerna att vara 
sårbar vid agerande med en annan part, ett beteende som i sin tur kommer ifrån individers 
normer och värderingar. (Winborg, 2000)  
 
Winborg (2000) diskuterar olika typer av förtroende som kan vara av vikt vid beslutsfattande. 
Enligt Winborg (2000) förekommer personligt förtroende för entreprenören, 
företagsförtroende samt institutionellt förtroende. Personligt förtroende baseras på 
entreprenörens personliga karaktäristika det vill säga dennes kompetens, utbildning, 
motivation etcetera. Sanner (1997) beskriver personligt förtroende på ett liknande sätt, men 
med mer betoning på entreprenörens självförtroende, ärlighet och hederlighet i framträdandet. 
Företagsförtroende behandlar mer ett företags varumärke och rykte i branschen menar 
Winborg (2000). Därtill beskriver Sanner (1997) företagsförtroende som externa aktörers 
förtroende för det nya företaget som organisation, dess produkter, produktkvalitet och 
kapacitet för produktutveckling. Ytterligare en dimension inom företagsbaserat förtroende 
som diskuteras enligt Sanner (1997) är förtroende för finansiella resurser och finansiell 
stabilitet. Slutligen institutionellt förtroende som betonar strukturer i samhället som tas för 
givet, såsom diplom, certifikat och medlemskap i olika organisationer. (Winborg, 2000) 
Sanner (1997) definierar institutionellt baserat förtroende med att entreprenören lever upp till 
lagar, normer, allmänna värderingar och traditioner. 
 
Vid nyetableringar av bolag stöter ledningen på en paradoxal situation. Ett portföljbolag kan 
omöjligt skapa förtroende genom ett varumärke eller ett rykte förrän de etablerats och därmed 
erhållit stöd från marknaden. De flesta beslutsfattare vill inte satsa resurser utan att förtroende 
föreligger mellan aktörer. Utifrån detta resonemang verkar det rimligt att anta att förtroende är 
av betydelse mellan venture capitalisten och portföljbolaget. Detta resulterar i att 
företagsledningen i ett portföljbolag ofta får finna andra lösningar än att skapa ett starkt 
varumärke för att kunna komma över problemen med att skapa förtroende. (Winborg, 2000) 
Av diskussionen ovan vill vi belysa vikten av förtroende som kan vara av betydelse mellan 
venture capitalisten och portföljbolaget. 
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4.4. Bedömning av investeringsobjekt 
 
Att utföra en venture capitalinvestering kan liknas vid ett giftermål. Det är av vikt att 
förhållandet mellan venture capitalisterna och portföljbolaget fungerar bra. Detta eftersom de 
ska leva med varandra under en längre tid, vanligtvis fem till tio år. Därför är de flesta venture 
capitalister mycket noggranna i sitt beslutsfattande. (Carlstoft, 1997) Enligt Hall och Hofer 
(1993) bör en affärsplan för att underlätta beslutsfattandet för en venture capitalist vara 
sanningsenlig, lätt att förstå och kreativ för att fånga venture capitalistens intresse. Enligt 
Zacharakis och Meyer (2000) förekommer en mängd svårigheter med beslutsfattandet bland 
annat är informationen som venture capitalisten använder sig av under ständig förändring. 
Vidare tar det lång tid för venture capitalisten att få feedback för sitt beslutsfattande. Generellt 
tar det upp till sju år för att identifiera om en investering i ett portföljbolag har blivit 
framgångsrikt och två till tre år för att konstatera en negativ investering.   
 
Det finns ingen skola för venture capitalister, där de lär sig hur man skall bedöma nya 
portföljbolag. Vidare finns det heller inga utvecklade etablerade normer för hur man bedömer 
ett portföljbolag. (Nielsen, 1994) Men utifrån tidigare forskning från Carlstoft (1997), Cable 
och Shane (1997), MacMillan, Siegel och Narasimha (1985) och Tyebjee och Bruno (1984) 
har vi kunnat identifiera fyra huvudgrupper av bedömningskriterier; 
entreprenören/företagsledningen, produkten, marknadskriterier, finansiella aspekter. 
Ordningen som grupperna presenteras i har ingen betydelse utan är av slumpmässig karaktär. 
Vi kommer nedan att göra en sammanställning av vad ovanstående forskare kommit fram till.  
 
4.4.1. Företagsledningen 
 
Denna grupp av identifierade bedömningskriterier innefattar kriterier som beaktar venture 
capitalistens förhållande till entreprenören och företagsledningen i portföljbolaget. Enligt 
Carlstoft (1997) tittar venture capitalister först och främst på den bakgrund ledningsgruppen i 
portföljbolaget har, för att dra en slutsats om entreprenörerna i portföljbolaget. De gör det för 
att få svar på om gruppen är kapabel att genomföra vad de önskar. Venture capitalister brukar 
generellt säga att de letar efter fem karaktärsdrag hos entreprenören i portföljbolaget. Dessa är 
ledarskapförmåga, integritet, visioner, öppenhet och engagemang. De söker vidare också efter 
ledningsgrupper med erfarenhet och ett bra nätverk av kontakter. 
 
Cable och Shane (1997) betonar vikten av en väl fungerande relation mellan venture 
capitalisten och entreprenören eftersom när investeringen är genomförd skall de under en 
längre tid arbeta intensivt med varandra. Cable och Shane (1997) jämför relationen på 
följande sätt;  
 
��.We need each other. We are i the same lifeboat; once we have cut the mooring and 
written the check and are rowing out to sea with the guy, we can either pull in the same 
direction or we can hit each other over the head with the oars.�  
 
Enligt MacMillan et al (1985) lägger venture capitalisten ner stor vikt vid entreprenören som 
person och dennes erfarenhet av att leda. Kriterier som bedöms hos entreprenören är bland 
annat hur denna klarar av kraftfulla ansträngningar, har en god förmåga att utvärdera och 
förutsäga risker samt att denne på ett klart och enkelt sätt kan beskriva företagets verksamhet 
på marknaden. Vidare menar MacMillan et al (1985) att från venture capitalistens perspektiv 
är det ytterst viktigt att personkemin stämmer. Det framkommer vidare från studien att 
MacMillan et al (1985) inte lägger så stor tyngd vid företagsledningens rykte. Generellt sett så 
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hävdar MacMillan et al (1985) att entreprenörens personlighet och erfarenhet är mer viktig än 
produkt och marknadskriterier. (MacMillan et al, 1985) Om venture capitalisten har tilltro till, 
samt vetskap om att entreprenören har lyckats tidigare förbises ofta andra svagheter som 
exempelvis marknadsfaktorer. Med andra ord menar Zacharakis och Meyer (1998) att en 
alltför stark tilltro till entreprenören kan leda till misslyckade investeringar. Ruby (1984) 
enligt Riquelme och Rickards (1992) är det väsentligt med en bra företagsledning och han 
betonar tillgängligheten till ett starkt team. Enligt Tyebjee och Bruno (1984) värdesätts 
företagsledningens kunskap såsom finansiering och marknadsföring samt dess entusiasm och 
insats. Nedan följer en sammanställning med de kriterier som förknippas med produkten. 
 
4.4.2. Produkten 
 
Kunskap om produkten påstår Zacharakis och Meyer (2000) är något som ibland försummas 
ur venture capitalistens perspektiv. Vidare menar de att det är en förutsättning att ha kunskap 
om produkten för att kunna bedöma produkten på ett på riktigt och korrekt sätt. 
 
Den produkt som investeringsförslaget behandlar är givetvis av stor vikt för venture 
capitalisten. Enligt Carlstoft (1997) anser venture capitalister att viktiga bedömningskriterier 
är en patenterad teknologi eller en stark utmärkande produkt. MacMillan et al (1985) menar 
att marknadens acceptans av produkten samt att det finns en färdig prototyp av produkten är 
två viktiga kriterier. Vidare hävdar MacMillan et al (1985) att för venture capitalister är det 
inte viktigt med en �high tech� produkt. Tyebjee och Bruno (1984) menar att de viktigaste 
bedömningskriterierna vid en investering är produktens unika karaktär, tekniska höjd samt om 
något patent existerar. Nedan följer en beskrivning av vilka beslutskriterier som är viktiga på 
marknaden. 
 
4.4.3. Marknadskriterier 
 
Den marknad som portföljbolaget finns på kan påverka verksamhetens framgång eller fall. 
Enligt Johnson och Scholes (1999) menar Porter (1982) att finns det fem krafter som påverkar 
konkurrensen på marknaden; etablerade konkurrenter, kunder, leverantörer, potentiella 
nyetablerare samt substitut. Tyebjee och Bruno (1984) har dragit slutsatsen att marknadens 
attraktivitet, vilket är en kvalitativ variabel som sammanfattar kännetecken för en 
industri/bransch, är viktiga kriterier som venture capitalisten utgår ifrån när denne ska bedöma 
ett investeringsförslag. Marknadsattraktivitet beror bland annat på marknadsnisch/position, 
marknadsstorlek/tillväxt, inträdeshinder, marknadsbehov samt var i livscykeln en produkt 
befinner sig.  
 
MacMillan et al (1985) drar relativt likartade slutsatser i förhållande till Tyebjee och Bruno 
(1984). De bedömningskriterier som skiljer sig är att MacMillan et al (1985) menar att den 
tilltänkta verksamheten kommer att stimulera marknaden, det vill säga verksamheten kommer 
att skapa ett behov av produkten. De menar vidare att om projektet leder till skapandet av en 
ny marknad och om det finns få konkurrenter är chanserna större till en positiv bedömning. 
Nedan följer en beskrivning av de finansiella aspekter som venture capitalisten tar hänsyn till. 
 
4.4.4. Finansiella aspekter  
 
Finansiella aspekter är av stor vikt eftersom venture capitalisten riskerar kapital i 
portföljbolaget. Det är därmed av vikt för venture capitalisten att veta om det finns en 
potential till positiv tillväxt i verksamheten. Tyebjee och Bruno (1984) menar att de viktigaste 
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kriterierna gällande finansiella aspekter är beräknad framtida avkastning, investeringens 
storlek, produktens eller tjänstens tillväxtpotential samt produktens eller tjänstens 
vinstmarginal. MacMillan et al (1985) tycker att det finns två ytterliggare kriterier utöver 
Tyebjee och Bruno (1984). Dessa är krav på likviditet samt att portföljbolaget inte ställer 
några krav på efterföljande investeringar.  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Figur 3: Analysmodell � samband mellan referensramens olika delar. 
 
Med denna bild vill vi visa hur referensramens olika delar kan kopplas samman. Individen i 
figuren skall symbolisera en beslutsfattare i ett venture capitalbolag. Med pilarna från 
erfarenhet och information vill vi beskriva hur individen tar hjälp av dessa faktorer vid sitt 
beslutsfattande. Erfarenhet är enligt teorin väldigt individberoende, detta på grund av att 
individer har olika bakgrunder i form av yrkeserfarenhet såsom erfarenhet i branschen, 
produkt- och marknadskännedom, utbildning och annan erfarenhet. Informationen individen 
tar hjälp av kan vara antingen hård eller mjuk, i form av exempelvis siffror och värderingar, 
och är enligt teorin beroende av beslutssituationen.  Enligt teorin förefaller förtroende vara 
viktigt för en individ och därmed en central del vid en venture capitalists beslutsfattande. 
Ovannämnda faktorer tar venture capitalisten hjälp av då han/hon bedömer ett portföljbolag. 
De huvudsakliga bedömningskriterierna enligt teorin är företagsledning, produkt, marknad 
och finansiella aspekter. Därför verkar sambanden vi skisserat och beskrivit ovan vara 
rimliga. 
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5. EMPIRI 
 
Detta kapitel presenterar det empiriska materialet som tillsammans med referensramen i 
kapitel fyra ska ligga till grund för analys och tolkning i kapitel sex.  Inledningsvis sker en 
kort presentation av fallföretaget. Denna presentation följs av en återgivning av de personliga 
intervjuer som genomförts på företaget med fokus på uppsatsens problemställning. Vid 
insamlandet av det empiriska materialet har tre intervjuer genomförts med Investor Managers 
i Startupfactory. För att underlätta för läsaren och författaren har vi valt att benämna 
respondenterna med Adam, Bertil och Cecilia.  
 
  
5.1 Startupfactory 
 
Startupfactory är ett venture capitalbolag som arbetar med entreprenörer inom IT och 
Telecom branschen. De specialiserar sig på infrastruktur och att etablera teknologier och 
applikationer för mobil kommunikation. Affärsidén är att stödja entreprenörer med 
affärsutveckling, strategisk rådgivning, rekrytering, finansiering och därigenom utveckla 
�first-class ideas� till världsklass företag. Startupfactory bildades i augusti 1999. Företaget har 
sitt huvudkontor i Stockholm, men är även etablerade i Helsingfors samt i Öresundsområdet. 
 
Det som gör Startupfactory unikt är att de besitter en otrolig kompetens och erfarenhet inom 
branschen. Flertalet av de anställda kommer från Telia, Ericsson, Nokia, Microsoft och 
McKinsey & Company. Vidare har Startupfactory utvecklat ett omfattande nationellt och 
internationellt kontaktnät inom IT- och Telecom industrin. De är alltid minoritetsinvesterare 
av den anledning att de inte vill gå in och styra ett företag utan enbart vara ett stöd. Vanligast 
är att de investerar mellan 20-40 procent i portföljbolagets egna kapital. 
 
5.1.2. Erfarenhet  
 
Adam 
 
Adam tog examen som civilekonom i mitten av 80-talet. Efter examen arbetade han på 
Microsoft i femton år, där han marknadsförde och sålde mjukvaror. Adam har arbetat som 
venture capitalist i Startupfactory i ett och ett halvt år och har inga tidigare erfarenheter från 
venture capitalbranschen. I hans arbete idag finns det inget direkt som han anser sig ha nytta 
av från sin ekonomutbildning. Däremot menar han att det säkert finns omedveten kunskap 
från sin utbildning som han har nytta av i sitt arbete som venture capitalist. Bakgrunden inom 
finansiering anser Adam vara bristfällig eftersom utbildningen var mer fokuserad på 
marknadsföring. Nyttan av att ha arbetat på Microsoft menar han är den kunskap om hur olika 
marknadsfaktorer väger in och vad som fallerar. Erfarenheten från hans tid på Microsoft är 
något som Adam med tiden mer och mer insett vikten av. 
 
Vidare anser Adam att han har förändrat synen på sitt arbete som venture capitalist. Tidsanda 
och erfarenhet var helt annorlunda förut i jämförelse med idag, detta eftersom han lade ner 
betydligt mer tid på varje kund än vad han gör idag. I nuläget går det avsevärt mycket 
snabbare att läsa igenom en affärsplan och bedöma hur pass hög kvalitet den innehåller.  
 
Eftersom Adam har en gedigen erfarenhet från IT-branschen är det ofta han som arbetar med 
portföljbolag som utvecklar produkter inom IT. Han anses av de andra respondenterna vara en 
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viktig �kugge� inom detta område, då de övriga anställda tar hjälp av honom när de inte har 
den kunskap som krävs vid beslutsfattandet. 
 
Bertil 
 
Bertil har en civilingenjörsexamen med inriktning på teknisk fysik. Efter avslutad examen 
fortsatte han att forska inom ämnet. Innan Bertil började arbeta på Startupfactory har han 
arbetat på McKinsey & Company som är ett management konsultföretag. Bertil har arbetat ett 
och ett halvt år inom Startupfactory. Det framkommer under intervjun med Bertil att det för 
honom är av stor betydelse att ha en civilingenjörsexamen kombinerat med forskning i arbetet 
som venture capitalist i denna bransch. Forskningen anser Bertil inte vara mest relevant vid 
utvärdering av en affärsidé. Dock menar han på att forskningen varit till stor hjälp för att få 
större trovärdighet vid kontakt med människor från den �världen�, detta eftersom att 
forskningsvärlden är ytterst speciell. Med andra ord är den inte en typisk affärsmässig värld 
där det primära syftet är att tjäna pengar utan verkar med en helt annan mentalitet. 
Fortsättningsvis nämner Bertil att det är omöjligt att ha förståelse för den världen om man inte 
själv verkat inom den. Vidare ser han nyttan av sin civilingenjörsexamen vid kontakt med 
andra människor med samma akademiska bakgrund samt nyttan vid arbete med nya idéer. 
Mycket av det som är intressant har en stark teknisk koppling och därmed komplicerat att 
utföra. Av den anledningen menar han att det är bra med en civilingenjörsexamen och en 
forskningsbakgrund. Genom intervjun framkommer det att han arbetar väldigt mycket med 
portföljbolag som har en Telecom produkt. Enligt de övriga respondenterna är Bertil en 
värdefull kunskapskälla inom detta område på Startupfactory. 
 
Bertil menar att nyttan han har idag från tiden i McKinsey & Company är att ha arbetat med 
stora strategiska frågor för mestadels stora företag. Frågorna som han har arbetat med är bland 
annat prissättning, produktutveckling och företags tillväxtstrategi. Bertil ser med andra ord en 
mängd fördelar med att ha arbetat med frågor på en sådan hög nivå. Vidare har han byggt upp 
ett gediget kontaktnät som han har stor nytta av vid beslutsfattandet i Startupfactory.  
 
Bertil har förändrat sitt arbetssätt avsevärt sedan han började sin karriär som venture 
capitalist. I början studerade han mer noggrant alla affärsplaner som kom in. Den stora 
skillnaden är att tidigare försökte han se möjligheterna i varje affärsplan men i dagsläget är det 
upp till portföljbolaget att bevisa att affärsplanen är intressant. Ytterligare en aspekt som 
förändrats i hans arbetssätt är att mer tid läggs på affärsplaner som verkligen är intressanta. 
 
Cecilia 
 
Cecilia tog examen som civilekonom med inriktning på marknadsföring. Efter avslutad 
examen började hon arbeta som produktchef på Procter & Gamble, vilket är ett konsument 
företag. Cecilia har varit med redan från starten i Startupfactory. Det framkommer vid 
intervjun att hon har relativt stor nytta av sin utbildning. Detta dels ur ett 
marknadsföringsperspektiv men även ur ett finansiellt perspektiv gällande förhandling, 
beräkning på värdering och marknadstillväxt. Vidare betonar Cecilia att hon erhållit en 
grundläggande förståelse för analytiskt arbete. Arbetet som produktchef på Procter & Gamble 
anser Cecilia har givit mer än sin akademiska utbildning i sitt arbete som venture capitalist. 
Där arbetade hon med många olika typer av människor och har på det sättet utvecklat ett stort 
kontaktnät. Vidare har Cecilia lärt sig väldigt mycket om marknadsföring samt förståelsen av 
att det måste finnas en marknad för produkten. Ytterliggare aspekter från Procter & Gamble 
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som hon betonar nyttan av är dels att arbeta i team, ta människor på rätt sätt samt 
kommunikation. 
 
Cecilia har liksom de övriga respondenterna förändrat sitt synsätt sedan hon började jobba 
som venture capitalist. Hon ser idag i ett tidigare skede när affärsplanen inte har tillräckligt 
hög kvalitet. Tidigare var hon mer rädd för att ställa de tyngre frågorna. Dessa frågor ställs 
idag på ett tidigt stadium eftersom hon besitter mer erfarenhet samt anser att de tyngre 
frågorna är enormt viktiga. Ett exempel på tyngre frågor är enligt Cecilia de som har att göra 
med portföljbolagets inställning till att komplettera sitt team. Eftersom Cecilia inte besitter en 
teknisk bakgrund anses hon istället vara ett komplement inom marknadsföring till de övriga 
anställda i Startupfactory. 
 
5.1.3. Information 
 
Det framkommer tidigt under intervjuerna att respondenterna genomför 
informationsinsamling på ett likartat sätt. Den första kontakten tas ofta genom att det 
intresserade portföljbolaget skickar skriftligt material antingen via elektronisk post eller via 
brev. Mindre vanligt är att Startupfactory tar den första kontakten med portföljbolaget. Den 
insamlade informationen är i regel en sammanfattning av en affärsplan eller en powerpoint 
presentation. Adam betonar att han vill ha skriftligt material för att se om affärsplanen är 
genomtänkt av portföljbolaget.  Han beskriver det med  följande citat;  
 
� Det dunkelt skrivna är det dunkelt tänkta� 
 
Bertil anser att det flesta affärsplaner som är intressanta kommer via kontakter. Vidare 
påpekar han att den största anledningen till att de vill ha skriftligt material tillhanda innan de 
träffar entreprenören för första gången är bristen på tid och att de anser att det blir mer 
professionellt bearbetat. Vad Bertil menar med professionellt är att det ger venture capitalisten 
en chans att ställa bättre frågor vid ett eventuellt möte. Cecilia resonerar på liknande sätt då 
även hon vill ha skriftligt material tillhanda innan hon träffar entreprenören 
Alla tre respondenterna är överens om att mängden information är av mindre betydelse utan 
de föredrar istället material i mindre omfattning som är relevant för affärsplanen och fångar 
deras intresse. Det är snarare så att vid för omfattande information menar Adam och Bertil att 
de inte tar sig tid att behandla en affärsplan. Dock är Cecilia av annan uppfattning då hon med 
hänsyn och respekt till portföljbolagets nedlagda arbete alltid läser igenom insamlade 
affärsplaner. Samtliga respondenter menar att det vanligast förekommande är att 
informationen är bristfällig eller att affärsplanen inte är tillräckligt intressant.  
 
Respondenterna är överens om att både den mjuka och den hårda informationen är av vikt. 
Det generella intrycket vi får av respondenterna är dock att den hårda informationen inte anses 
ha lika stor betydelse. Utan det är snarare de mjuka aspekterna såsom värderingar, drivkraft, 
företagskultur och vilken typ av person som står bakom projektet som är av vikt. Av intervjun 
framkommer att respondenterna är mer ute efter hur portföljbolaget tänker och inte en samling 
siffror. Hård information i form av siffror går över tiden enligt Adam, det vill säga de får 
större vikt längre fram i investeringsförhandlingen med portföljbolaget. Detta eftersom de 
finansiella aspekterna såsom kapitalinsats och lönsamhets beräkningar etcetera bestäms i ett 
senare skede. På liknande sätt resonerar Bertil. Utifrån intervjun med Cecilia framkommer det 
att hon i ett första skede utgår från mjuk information och fattar beslut med hjälp av sin 
intuition, detta eftersom Startupfactory går in i nyetablerade företag. 
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Om ett portföljbolag anses intressant samlar respondenterna själva in ytterligare information. 
Samtliga respondenter genomför detta på ett liknande sätt genom att ta kontakt med blivande 
konkurrenter, studera marknaden, konsultera kollegor, samla referenser från ledningsgruppen 
och därigenom få en bättre bild om hur riskerna ser ut och vilken potential portföljbolaget har. 
Respondenterna är överens om att det går fort att avläsa om affärsplanen inte är intressant. 
Däremot tar det längre tid att avgöra om det är ett portföljbolag värt att investera i. 
 
5.1.4. Affärsplan 
 
Samtliga respondenter på Startupfactory menar att det viktigaste vid bedömning av en 
affärsplan är att skapa en förståelse för vad portföljbolaget vill med sin affärsidé. Som Bertil 
nämner; 
 
��Jag måste förstå vad de ska göra för någonting. Många har svårt att förklara exakt vad de 
ska göra, vad de ska använda produkten till och vem som ska använda den. Vad är nyttan 
med produkten och exakt hur fungerar den, många har väldigt svårt att förklara detta�.� 
 
Om ett portföljbolag skall ha möjlighet att få finansiering är förutsättningen att de kan förklara 
sin affärsidé med egna ord och på ett bra sätt enligt Bertil. Är entreprenören hemlighetsfull 
ringer i ett tidigt skede en �varningsklocka� och han upplever därmed att något inte stämmer. 
Cecilia understryker att hon aldrig skulle göra en investering om Startupfactory upplever att 
de själva inte kan addera värde till portföljbolaget. Cecilia anser alltså att om de inte kan bidra 
med kunskap är det mer lämpligt att portföljbolaget vänder sig till ett annat venture 
capitalbolag. Med andra ord vill de bidra exempelvis med kontakter, aktivt arbete i styrelse 
och hjälp med rekrytering. På liknande sätt resonerar de övriga respondenterna om vikten av 
att addera värde.  
 
Enligt Bertil finns det tre väsentliga frågor som beaktas då en affärsplan studeras. Dessa är om 
det föreligger en potentiell stor marknad, om produkten är mycket bättre än någonting annat 
på marknaden samt om det är rätt personer att genomföra detta. Ofta faller affärsplanen på en 
av dessa ovannämnda frågor. Vid genomgång av en affärsplan anser Cecilia att det är viktigt 
att förstå teamet bakom affärsidén, dess bakgrund, kontaktnät, affärsidé, vilket problem 
produkten ska lösa, hur skall de nå sin marknad, distributionskanaler och kostnadsmassa med 
mera. Likaså måste affärsidén vara unik det vill säga ha något speciellt som inga andra företag 
har. 
 
Det framkommer under intervjuerna att uppfattningen kring affärsplanens trovärdighet skiljer 
sig åt mellan respondenterna. Adam framhäver att det i princip aldrig går att se om en 
affärsplan är trovärdig, med undantag då det är väldigt mycket överdriven information. Medan 
Bertil menar att trovärdigheten ofta ligger i huruvida väl genomarbetad affärsplanen är. 
Förtroende skapas om portföljbolaget har en rimlig uppfattning om saker och ting. 
Portföljbolaget bör alltså vara optimistiska men inte orealistiska. För Bertil skapas förtroende 
om portföljbolaget visar att de förstår sin marknad och sina kunder. Trovärdigheten för en 
affärsplan enligt Cecilia uppenbarar sig ganska snabbt och hon säger följande; 
 
���Nu är vi ganska nischade, vi jobbar inte med allting och då blir det så att vi bygger upp 
en kunskap inom den branschen och man har kommit i kontakt med bolag som förmodligen 
vill göra exakt samma sak eller snarlikt. När portföljbolaget exempelvis nämner konkurrenter 
så känner vi oftast till dem. Skulle det bara komma in en massa Kalle Anka text så skulle jag 
genomskåda det på ganska kort tid.� 
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Produkten 
 
En förutsättning för att en produkt skall vara unik, enligt respondenterna, är att produkten 
innehar en viss teknisk höjd och kan därigenom skapa konkurrensfördelar som inte går att 
kopiera inom en rimlig tid. Det framkommer under intervjun att det är väldigt ovanligt att 
portföljbolaget innehar patent. Det är däremot ganska vanligt att portföljbolaget förfogar över 
en patentansökan. Om ett portföljbolag har en produkt med patent kan det innebära enligt 
Adam att produkten har en viss teknisk eller idémässig höjd dock är det inga garantier för att 
lyckas med produkten. Enligt Bertil är det stor skillnad på patent och patentansökan, detta på 
grund av att portföljbolaget aldrig kan veta om patentansökan går igenom. Vidare kan den 
förändras med tiden och därmed är det väldigt svårt att i förväg säga vilket värde en 
patentansökan innehar. I undantagsfall då patent existerar uppstår ofta problem för små 
portföljbolag att skydda patentet eftersom det handlar om enorma summor pengar. 
Fortsättningsvis nämner Bertil att kunskapen om produkten är av större betydelse än själva 
patentet. Detta eftersom god kunskap gör att ett företag i regel befinner sig ett steg före sina 
konkurrenter, medan patent ofta går att kringgå genom bland annat substitut. Cecilia skiljer 
sig åt i resonemanget kring patent då hon anser att patent är viktigt och ibland en 
nödvändighet. Samtidigt menar hon att man bör vara realistisk i sin syn på värdet av patent 
eftersom det kan vara svårt att skydda en produkt med patent. 
 
Marknaden 
 
Respondenterna är överens om att marknadstillväxten har stor betydelse. Under intervjun 
uttrycker Cecilia följande; 
 
� Även om du har en jättehäftig teknik och även om du är jätteduktig och har lyckats utveckla 
en bra produkt, finns det ingen marknad så spelar det absolut ingen roll. Det måste finnas 
någon i slutändan som är villig att betala för produkten.� 
 
Fortsättningsvis menar hon på att det inte är något problem att marknaden idag är väldigt smal 
utan det viktiga är att det måste föreligga en tillväxtpotential, annars är det svårt att bygga upp 
ett lönsamt företag. Som venture capitalist menar Bertil att man vill satsa på portföljbolag som 
kan bli väldigt stora. Det är oftast lättare att bli stor i en marknad som växer än att slå sig in på 
en existerande marknad. Idag är det ofta ett problem enligt Adam att företag har en produkt 
som ligger före sin tid det vill säga erbjuder lösningar som är långt ifrån vad kunder är redo att 
ta till sig. 
 
Bertil framhäver att om det inte finns något behov av produkten finns det heller ingen 
marknad och då blir det ingen investering. Bertil beskriver behov med följande citat; 
 
�Behov��.är det här ett problem, löser det här portföljbolaget problemet, vilka  alternativa 
produkter finns, skulle kunder kunna tänka sig att köpa av det här företaget.� 
 
Samtliga respondenter är överlag skeptiska till portföljbolagens egna marknads-
undersökningar. Det är viktigt menar Adam att portföljbolag har god insikt om sin marknad. 
Vidare hävdar han däremot att marknadsundersökningar ofta är vinklade till portföljbolagets 
egen fördel och därmed är det svårare att dra generella slutsatser från en 
marknadsundersökning. Bertil är väldigt skeptisk och menar på att marknadsundersökningar 
bara styrker portföljbolagens egna hypoteser och aldrig det som är dåligt. Cecilia ifrågasätter 
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allt som hör till affärsplanen, bland annat finner hon ingen trovärdighet förrän det finns bevis 
som styrker portföljbolagens marknadsundersökningar.  
 
Det bör nämnas att respondenterna är överens om att distributionskanaler är en viktig faktor 
att ta hänsyn till. Detta eftersom det anses svårare för ett litet företag att få ut produkten på 
marknaden än att få fram en produkt. Det är här betydelsen av väl fungerande 
distributionskanaler spelar in och är därmed en viktig faktor som venture capitalisterna tar 
hänsyn till. En produkt kan helt enkelt inte sälja sig själv. Cecilia förklarar betydelsen av 
distributionskanaler nedan; 
 
��� Det är jätteviktigt att förstå hur du ska nå din kund, du kanske inte känner din kund, så 
hur ska kunden få reda på var din produkt befinner sig och vad produkten kan bidra med. Då 
måste man ha någon typ av distributionskanal och det är inte alltid så lätt. Hur bygger man 
upp den, kan man penetrera marknaden tillräckligt fort med dessa kanaler.� 
 
Företagsledningen 
 
Samtliga respondenter är överens om att företagsledningen är en viktig faktor i 
portföljbolaget. Adam betonar att vem som helst kan skriva en affärsplan men det är inte vem 
som helst som kan genomföra projektet. Vidare framhåller han att det är viktigt att 
företagsledningen kan locka till sig andra medarbetare och därigenom kunna få förtroende hos 
kunder. Av vikt är enligt Bertil att företagsledningen förstår vad de är bra på och vad de är 
mindre bra på. Med andra ord ska företagsledningen besitta en viss självinsikt om sin 
kompetens och en vilja att hela tiden anställda kunnigare personal. Enligt Cecilia är det viktigt 
att det föreligger en bra mix av människor, bland annat behöver företagsledningen i 
portföljbolaget kompetenta människor inom marknadsföring, teknik, personalfrågor, 
finansiering och gärna en bra åldersmix. Företagsledningen behöver helt enkelt en heterogen 
grupp av människor. Vidare framhåller respondenterna att om portföljbolaget inte har en bra 
mix av människor bör de vara öppna för att komplettera teamet. Cecilia betonar att det är 
positivt när företagsledningen framhåller att de inte har tillräckligt med kompetens inom ett 
specifikt område eftersom de då anses ärliga och trovärdiga. Ytterligare en aspekt som Cecilia 
framhäver vid intervjun är värdet av en fungerande relation mellan venture capitalisten och 
företagsledningen eftersom de i framtiden kommer att arbete sida vid sida. 
 
Vid bedömning av företagsledningen i ett portföljbolag är det viktigt enligt Adam, vad de har 
för tidigare erfarenhet, om personerna är introverta/extroverta, hur väl komponerat teamet är 
redan från början, hur pass samarbetsvilliga de är samt dess förmåga att ställa sig inför en 
kund och anses trovärdiga. Vidare betonar Bertil hur relevant erfarenhet företagsledningen har 
i relation till affärsplanen. Om företagsledningen i portföljbolaget inte har erfarenhet inom det 
specifika området blir han tveksam eftersom det är svårt att utveckla en gedigen produkt inom 
ett område de aldrig tidigare arbetat inom. Värdering av en företagsledning anser Bertil vara 
relativt svårt och menar på att han ofta får ta hjälp av sin intuition. Cecilia anser att det är 
viktigt att entreprenören har haft både framgångar och motgångar i tidigare arbeten. Cecilia 
framhäver följande; 
 
��.har man lyckats tidigare så är det klart att då tror man att det finns en större sannolikhet 
att lyckas igen, har man däremot misslyckats innan så sitter man på en ovärderlig kunskap, 
därför att då kommer man förmodligen inte att göra samma misstag igen� 
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Respondenterna är överens om att det är bra att entreprenören har en akademisk utbildning 
men det är aldrig en avgörande faktor utan det är viktigare vad de har för tidigare erfarenhet. 
Att lyckas ta sig igenom en utbildning säger ingenting om personen kan tillämpa kunskapen i 
verkligheten. Som Cecilia betonar finns det flera exempel på entreprenörer som byggt upp 
bolag utan någon akademisk utbildning.  
 
För att ta reda på om entreprenören anses trovärdig träffar Cecilia entreprenören, tar 
referenser från exempelvis före detta arbetsgivare och kunder samt gör personlighetstester. 
Adam och Bertil arbetar på motsvarande sätt för att klargöra huruvida entreprenören är 
trovärdig eller inte. Dock betonar Adam starkt att vid trovärdighet för entreprenören handlar 
det mycket om �mage och känsla�.  Samtliga respondenter betonar under intervjun att det är 
svårt att få en uppfattning om portföljbolagets trovärdighet eftersom portföljbolagen befinner 
sig i nyetableringsfasen och har därmed inte hunnit skaffa sig rykte och meriter.   
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6. ANALYS & SLUTSATS 
 
I detta kapitel redogörs för den analys som genomförts. Analysen görs genom att jämföra 
referensramen i kapitel fyra med empirin i kapitel fem. Därefter görs de slutsatser som kan 
härledas ur uppsatsen, samt hur uppsatsen syfte har uppfyllts. På grund av ämnets 
komplexitet har vi valt att väva in avsnitten om förtroende och en del av erfarenheten löpande 
i texten. 
 
 
6.1. Erfarenhet 
 
Adam påstår att det inte finns något direkt som han har nytta av från sin akademiska 
utbildning i sitt arbete som venture capitalist. Däremot menar han att det säkert finns 
omedveten kunskap från sin utbildning som han har hjälp av i sitt arbete. Molander (1998) 
enligt Polanyi (1966) diskuterar kring den kunskap som vi bara är indirekt eller underordnat 
medvetna om, det kallar han den tysta kunskapen. Det Bertil anser sig ha hjälp av från sin 
akademiska utbildning och sin forskning är bland annat att han har fått större trovärdighet för 
människor inom �forskarvärlden�, erfarenheten med att arbeta med nya idéer och teknisk 
kunskap. Cecilia anser sig har ganska stor nytta av sin utbildning i dagens arbete som venture 
capitalist. Det som hon tycker sig ha användning för är marknadsföring och finansiering och 
att hon har erhållit en grundläggande förståelse för analytiskt arbete. Molander (1998) enligt 
Polanyi (1966) menar precis som flertalet av respondenterna att den erfarenhet de besitter 
påverkar deras förmåga att fatta beslut. Anledningen till att det skiljer sig åt mellan 
respondenterna angående vad de anser om nyttan av sin utbildning tror vi kan ha att göra med 
att det skiljer sig i utbildning. Ovannämnda resonemang håller inte riktigt eftersom Adam och 
Cecilia båda har studerat ekonomi. Vi tror istället att anledningen till att Adam inte anser sig 
ha någon direkt nytta av sin utbildning kan vara att standarden på ekonomiutbildningen var 
mycket sämre för cirka 15 år sen än vad den är idag. Ytterligare en anledning kan tänkas vara 
att han helt enkelt inte kan urskilja huruvida hans akademiska utbildning eller hans 
arbetslivserfarenhet har påverkat honom i sitt arbete. Även om Adam inte riktig kan precisera 
hur pass stor nytta han har av sin akademiska utbildning så tror vi dock att en rimlig slutsats 
kan vara att individer har användning av sin utbildning när de gäller att fatta beslut.  Det går i 
linje med vad Molander (1998) hävdar då han menar att beslutsfattaren har nytta av sin 
erfarenhet vid beslut. Det verkar rimligt att anta att olika typer av utbildningar påverkar en 
beslutsfattare, dock finns det inga teorier i vår studie som bekräftar detta resonemang.  
 
Utifrån den empiriska undersökningen upplever vi att samtliga respondenter anser att de har 
stor nytta av sina tidigare arbetslivserfarenheter. Adam menar att tiden från Microsoft har 
givit honom en enorm kunskap om IT samt en god marknadskännedom. Bertil hävdar att 
nyttan han har från tiden i McKinsey & Company är att han har arbetat med stora strategiska 
frågor och att han har byggt upp ett gediget kontaktnät. Cecilia menar att det viktigaste från 
hennes anställning på Procter & Gamble är att hon har lärt sig arbeta i team, ta människor på 
rätt sätt samt byggt upp ett gediget kontaktnät. Enligt Molander (1998) hävdar Polanyi (1966) 
att det är naturligt att tidigare erfarenheter påverkar en individs beslutsfattande. Vidare menar 
Molander (1998) att inom alla yrken ger övning färdighet. Här kan en koppling dras till 
venture capitalisten som fattar beslut grundat på erfarenhet, omdöme vid analys samt den 
mänskliga intuitionen. Genom att individen i venture capitalbolaget regelbundet tränar upp sin 
förmåga att bedöma olika investeringsobjekt utvecklar denne sedan ett redskap som hjälp för 
att fatta beslut. Det går i linje med vad respondenterna anser om sitt förändrade synsätt då de 
fattar beslut idag och hur de gjorde när de började på Startupfactory. Vi får uppfattningen att 
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Adam och Bertil idag arbetar mer utifrån intuition och fingertoppskänsla. I likhet med empirin 
hävdar även Nilsson (1998) att beslutsfattande ofta grundas på intuition. Det verkar rimligt att 
anta att detta beror på att de litar mest på sin kunskap och kompetens och därmed tror vi att de 
tar beslut med större säkerhet. Utifrån intervjun med Cecilia får vi uppfattningen att även hon 
arbetar utifrån sin intuition dock upplever vi att det inte är i samma utsträckning som de 
övriga. Detta framkommer genom att hon i sitt arbete ifrågasätter all information, bearbetar 
materialet mer noggrant samt kräver mer bevis innan hon fattar beslut. Detta tror vi grundar 
sig i att hon vill undvika att göra drastiska beslut och därigenom känna sig mer säker i sitt 
beslutsfattande. Vi kan konstatera att tidigare arbetslivserfarenheter har stor inverkan på 
venture capitalistens beslutsfattande. Detta eftersom de får ett annat synsätt till hur de ska fatta 
beslut. 
 
 
6.2. Information 
 
Respondenterna framhåller att mängden information såsom omfattningen av portföljbolagets 
affärsplan inte har så stor betydelse när det gäller att fatta beslut. De föredrar material i mindre 
omfattning som istället är relevant för affärsplanen. I teorin stödjer Feldman & March (1981) 
deras resonemang då de menar att företag i allmänhet samlar på sig mer information än vad 
som krävs vid beslutsfattande och därmed anser de mycket vara oväsentligt. Utifrån vår 
undersökning hävdar Adam och Bertil att de har mindre intresse av att läsa igenom en alltför 
omfattande affärsplan medan Cecilia alltid bearbetar insamlat material. Zacharakis och 
Shepherd (2001) går i linje med vad Adam och Bertil hävdar då de anser att venture 
capitalister i regel inte använder sig av all information eftersom det är både tids- och 
kostnadskrävande. Vi kan utläsa att det inte handlar om kvantitet utan istället kvalitet på 
användbar information. Att Cecilia går igenom alla affärsplaner kan tolkas som att hon är mer 
osäker på produktens teknik, detta eftersom hon inte har samma tekniska kännedom. Däremot 
har Bertil större teknisk erfarenhet och kan därmed på ett tidigare stadium utläsa huruvida 
produkten kan uppnå den tekniska höjd som krävs. Adam i sin tur har en gedigen erfarenhet 
från IT-branschen då han arbetat under lång tid hos Microsoft. Med hjälp av den erfarenheten 
tror vi att han fortare kan avläsa huruvida en produkt inom hans gebit är någonting för 
marknaden. Att uppfattningen kring huruvida en affärsplan bearbetas skiljer sig mellan 
venture capitalister, tror vi kan ha att göra med deras erfarenhet från arbetslivet, akademisk 
utbildning och förtroende för affärsplanen. 
 
Av intervjuerna framkommer att både den mjuka och hårda informationen är väsentlig. 
Respondenterna upplever dock att den mjuka informationen i form av värderingar, kultur 
affärsidé etcetera är mer betydelsefull i början av relationen till portföljbolaget men med tiden 
får den hårda informationen större vikt. Detta eftersom de finansiella aspekterna som 
exempelvis kapitalinsats och lönsamhetsberäkningar bestäms i ett senare skede. Detta skiljer 
sig från vad Tyebjee och Bruno (1984) då de betonar de finansiella aspekterna som viktiga 
redan på ett tidigare stadium. Anledningen till att respondenterna och Tyebjee och Bruno 
(1984) har skilda åsikter angående det finansiella aspekterna tror vi beror på att författarna 
grundar sina teorier på venture capitalbolag som investerar i redan etablerade företag. Dock 
hävdar Häckner (1988) att den hårda informationen är viktigare på sikt eftersom det är en 
förutsättning för företags överlevnad. Med andra ord menar Häckner (1988) att om inte ett 
företag kan identifiera �framgångsrika� siffror klarar sig företaget inte på marknaden. Vidare 
menar Häckner (1988) att beslutsfattare förlitar sig mer till mjuk information vid osäkerhet 
detta eftersom sociala processer mellan individer ökar känslan av säkerhet. Att respondenterna 
är överens om att den mjuka informationen är av större vikt tror vi kan bero på att det hör till 
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företagets kultur som de anställda blir en del av redan från första anställningsdagen. Att mjuk 
information är viktigare i början av investeringsprocessen kan även ha att göra med att 
Startupfactory arbetar mot nyetablerade företag där det råder större risk och därigenom större 
osäkerhet kring beslutsfattande. Vidare verkar det rimligt att anta att respondenterna ser mer 
till individen det vill säga människan bakom affärsidén eftersom det är människan och dennes 
idéer som skapar den hårda informationen i form av siffror. Det visar sig att samtliga 
respondenter går i linje med vad Häckner (1988) hävdar. En logisk slutsats anser vi vara att 
mjuk information är viktigare för en venture capitalist som bedömer nyetablerade företag. 
 
Utifrån vår empiriska undersökning framhäver respondenterna att om portföljbolaget anses 
intressant samlar de själva in ytterligare information för att stärka sitt beslutsunderlag. Detta 
går i linje med vad Häckner (1985) menar då syftet med att samla in information vid 
beslutsfattande är att reducera osäkerhet. Eftersom teorin och empirin stämmer överens 
förefaller det som att individen samlar in mer information för att stärka sitt beslutsfattande. 
Detta tror vi grundar sig i att en venture capitalist varken har råd eller tid att göra för många 
felaktiga bedömningar då det rör sig om enorma summor pengar för venture capitalbolaget vid 
varje investeringstillfälle och att relationen skall fortlöpa under en längre tid. 
 
 
6.3 Affärsplanen 
 
Samtliga respondenter på Startupfactory menar att det viktigaste vid bedömning av en 
affärsplan är att skapa en förståelse för vad portföljbolaget vill med sin affärsidé.  Detta 
resonemang styrker även Hall och Hofer (1993) då de menar att en affärsplan bör vara 
sanningsenlig och lätt att förstå. Skälet till att samtliga respondenter och teorin resonerar på ett 
liknande sätt tror vi har att göra med att det är så otroligt väsentligt att skapa förståelse för vad 
människan bakom affärsidén vill. Utifrån ovanstående resonemang kan vi konstatera att det 
för venture capitalisten är viktigt att förstå en affärsplan för att kunna fatta rättvisa och bra 
beslut.  
 
Samtliga respondenter understryker att de aldrig skulle genomföra en investering om de  
upplever att Startupfactory inte kan addera värde till portföljbolaget. Vad respondenterna 
menar är att de vill bidra med mer än bara kapital såsom kunskap. Detta resonemang styrker 
även Zacharakis och Meyer (2000) då de hävdar att kunskap om exempelvis produkten är en 
förutsättning för ett fungerande samarbete. Anledningen till att alla respondenter för ett 
liknande resonemang tror vi till stor del har att göra med Startupfactory´s affärsidé. 
Startupfactory´s affärsidé handlar om att stödja entreprenörer med affärsutveckling, 
rådgivning, rekrytering samt finansiering. Med andra ord tror vi att det mest grundar sig i ett 
företags policy och mindre på individnivå. Med företagspolicy avser vi kulturen i företaget 
såsom till exempel affärsidé, värderingar och normer. 
 
Det skiljer sig en del åt mellan respondenterna vad de anser om en affärsplans trovärdighet. 
Adam framhäver att det är svårt att utläsa om en affärsplan är trovärdig men med undantag då 
det är väldigt mycket överdriven information. För Cecilia uppenbarar sig trovärdigheten för en 
affärsplan ganska snabbt eftersom hon anser sig ha god bransch kännedom. Bertil menar att 
trovärdigheten ofta ligger i huruvida väl genomarbetad affärsplanen är. Han menar vidare att 
förtroende skapas om portföljbolaget har en rimlig uppfattning om saker och ting. Sanner 
(1997) menar att förtroende kan tolkas som tilltro till egenskaper, förmågor eller tillförlitlighet 
hos något eller någon. Vi finner likheter med teorin eftersom portföljbolagets affärsplan måste 
inneha vissa egenskaper som gör att venture capitalisten i ett venture capitalbolag kan uppfatta 
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affärsplanen som rimlig. Anledningen till att Cecilia anser det vara enkelt att utläsa om en 
affärsplan är trovärdig kan bero på den analytiska förmåga hon erhållit från sina studier. 
Anledningen till att Bertil också anser sig kunna bedöma om en affärsplan är trovärdig, kan ha 
att göra med hans forskningsbakgrund. Han har där lärt sig att förstå människor och teknik på 
en väldigt hög nivå och därigenom tror vi han har lätt att skapa sig en uppfattning om 
huruvida portföljbolagets affärsplan är realistisk. Skälet till att Adam är kritisk till huruvida en 
affärsplan är trovärdig kan grunda sig i hans fleråriga arbetslivserfarenhet inom affärsvärlden. 
Med hans gedigna erfarenhet har han antagligen fått erfara att flertalet aktörer inom 
affärsvärlden är oseriösa och enbart ute efter snabba transaktioner av pengar och inga 
relationer. Ur detta resonemang anser vi det rimligt att tro att skillnaderna mellan venture 
capitalister, vad gäller trovärdigheten för affärsplanen, har att göra med deras tidigare 
arbetslivserfarenhet och utbildning.  
 
6.3.1 Produkten 
 
Utifrån vår undersökning betonar alla respondenter starkt att produkten som portföljbolaget 
skapat skall vara unik det vill säga inneha tekniskhöjd och kan därigenom skapa 
konkurrensfördelar. Det framkommer också från intervjuerna att Adam och Bertil anser att 
patent inte är speciellt viktigt. Detta eftersom att ett patent ofta går att kringgå genom bland 
annat substitut, och att det även är otroligt kostsamt för ett företag att skydda ett patent. 
Cecilia skiljer sig i resonemanget då hon anser att patent ibland är en nödvändighet. I 
överensstämmelse med den empiriska undersökningen anser Carlstoft (1997) och Tyebjee och 
Bruno (1984) att produkten bör vara unik eller ha ett starkt utmärkande drag. Däremot skiljer 
det sig mellan teorin och intervjuerna med Adam och Bertil huruvida produkten skall vara 
patenterad eller inte. I teorin hävdar Carlstoft (1997) och Tyebjee och Bruno (1984) att vid 
bedömning av en produkt är patent ett viktigt kriterium. Anledningen till att det skiljer sig kan 
ha att göra med att Startupfactory verkar i en bransch som är under ständig förändring och 
därför kan ett patent som kostar enorma summor bli omodernt på väldigt kort tid. Med andra 
ord tror vi att Adam och Bertil upplever att patent kostar mer än det smakar. Det verkar 
rimligt att orsaken till att det skiljer sig en del mellan Cecilia och de övriga två respondenterna 
kan vara hennes något bristande kunskap om tekniken bakom IT och Telecom produkter. Ett 
patent för Cecilia tror vi kan påverka hennes beslutsfattande i positiv riktning och därmed 
minska hennes osäkerhet kring produkten. Av ovanstående resonemang får vi uppfattningen 
att för Cecilia är patent en del i att stärka förtroendet för produkten. Detta går i linje med vad 
Winborg (2000) hävdar då förtroende är av vikt vid beslutsfattande. 
 
6.3.2 Marknaden 
 
Utifrån empirin betonar Bertil vikten av att det måste finnas något behov av produkten. Om 
inte produkten kan skapa ett behov hos potentiella kunder då finns det heller ingen marknad 
och därav är det inte lönsamt att investera i portföljbolaget. Fortsättningsvis framkommer från 
intervjuerna att samtliga respondenter anser att marknadstillväxten är av vikt eftersom det inte 
enbart räcker med exempelvis en bra produkt. MacMillan et al (1985) stödjer resonemanget 
gällande betydelsen av att en verksamhet skapar ett behov av produkten. Bruno och Tyebjee 
(1984) påstår i likhet med respondenterna att portföljbolaget måste verka på en marknad i 
tillväxt. Eftersom empirin och teorin stämmer överens tycker vi att en rimlig slutsats är att 
marknadstillväxten är ett viktigt beslutkriterium för en venture capitalist.  
 
Enligt samtliga respondenter på Startupfactory är distributionskanaler en faktor att ta hänsyn 
till då de fattar beslut eftersom en produkt inte kan sälja sig själv. I teorin är detta något som 
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underskattas då författare inte nämner detta som en viktig faktor att beakta. Detta tror vi kan 
ha att göra med att nämna författare som studerat marknadsfaktorernas betydelse skrev sina 
vetenskapliga artiklar under tidigt 80-tal. Under 80-talet var marknadsförhållanden 
annorlunda och IT- branschen var i princip obefintlig och därmed tror vi att distributionen av 
produkter inte var en faktor av stor betydelse. Ytterligare en anledning kan ha att göra med 
globaliseringen. Idag gör många företag dagligen affärer med utländska företag. För femton år 
sedan när dessa referensartiklar publicerades var inte globaliseringen så utbredd och därmed 
inte lika viktigt med distributionskanaler.  
 
6.3.3 Företagsledningen 
 
Respondenterna är överens om att företagsledningen är väldigt viktig. Adam betonar att vem 
som helst kan skriva en affärsplan men det är inte vem som helst som kan genomföra 
projektet. Av vikt enligt Bertil är att företagsledningen förstår vad de är bra på och vad de är 
mindre bra på. De ska alltså inneha en viss självinsikt. Cecilia betonar mer vikten av att 
företagsledningen består av en heterogen grupp av människor. Detta resonemang går i linje 
med teorin då Carlstoft (1997) menar att det är väldigt viktigt med en bra företagsledning 
eftersom det är företagsledningen som skall styra och se till så att olika projekt blir 
genomförda. Vidare framhäver Cecilia värdet av en fungerande relation mellan 
företagsledningen och Startupfactory då de i framtiden kommer arbeta sida vid sida. Utifrån 
teorin går det att utläsa från Cable och Shane (1997) att en väl fungerande relation mellan 
venture capitalisten och entreprenören är av vikt. Eftersom empirin stämmer överens med 
teorin kan det anses rimligt att man inte kan driva ett lönsamt företag utan en kompetent 
företagsledning som samtidigt kan samarbeta inom företaget och gentemot externa aktörer 
såsom exempelvis venture capitalister. En rimlig slutsats är att en venture capitalist enbart 
investerar i portföljbolag som har en kompetent företagsledning.   
 
Respondenterna framhåller att en viktig aspekt vid bedömning av en företagsledning är deras 
tidigare erfarenhet. För att undersöka vad entreprenörerna i företagsledningen har för tidigare 
erfarenhet tittar de på vad de har för utbildning, tidigare arbete samt vad de har för rykte på 
marknaden. För att ta reda på ryktet brukar venture capitalisten ta hjälp av referenser från 
bland annat tidigare arbetsgivare. Respondenterna var noga med att poängtera att de bara 
undersöker entreprenörerna och aldrig företaget i sig, detta eftersom det rör sig om 
nyetablerade företag som ofta inte hunnit skapa sig meriter och rykte. Det går i linje med 
Winborg (2000) då han hävdar att personligt förtroende för entreprenören kan vara av vikt vid 
beslutsfattande. Teorin skiljer sig åt då MacMillan, Siegel och Narasimha (1985) anser att en 
företagslednings rykte inte är något som en venture capitalist lägger ner någon större tyngd 
vid. Orsaken till att det skiljer sig åt kan tänkas vara att författarna menar att exempelvis ett 
dåligt rykte inte är något som skall följa med individen resten av livet, utan att individer skall 
ha chans att ändra sig. Ytterligare en orsak kan tänkas vara att författarna fått erfara 
situationer där entreprenörer haft dåligt rykte men som senare blivit framgångsrika. En annan 
möjlig orsak kan tänkas vara att i Sverige är det svårare att bli av med ett dåligt rykte jämfört 
med exempelvis USA eftersom Sverige är en betydligt mindre nation och därmed en mindre 
marknad. 
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6.4. Sammanfattande slutsatser 
 
Syftet med uppsatsen var att skapa en förståelse för orsaker till hur individen i ett venture 
capitalbolag fattar investeringsbeslut. Detta skulle vi göra genom att försöka beskriva vad 
individen grundar sina beslut på. 
 
Utifrån våra fallstudier har vi uppmärksammat att teorierna angående en venture capitalists 
beslutskriterier överlag stämmer överens med empirin, men skiljer sig åt i vissa fall. De 
huvudsakliga skillnaderna anser vi vara hur teorin behandlar vikten av finansiella aspekter, 
patent och distributionskanaler. I teorin får de finansiella aspekterna och produktens patent 
större betydelse samtidigt som distributionskanaler får en underordnad roll. Vi kan konstatera 
att ett av de viktigaste kriterierna för en venture capitalist vid bedömning av ett portföljbolag 
är företagsledningen och dess trovärdighet.  
 
Vi kan också konstatera att när det skiljer sig åt mellan venture capitalister gällande 
beslutsfattande handlar det mycket om dess tidigare arbetslivserfarenhet och akademiska 
utbildning samt hur mycket förtroende de har för entreprenören. Vi har dock uppmärksammat 
att grunderna för hur individen fattar beslut ligger mer på tidigare arbetslivserfarenhet än på 
utbildningen. Vidare lägger en venture capitalist ner mer vikt vid mjuk information när de 
bedömer ett nyetablerat företag. När individer bedömer ett portföljbolag använder de sig i 
större grad av företagets policy än på sina egna bedömningskriterier.  
 
6.5. Avslutande diskussion 
 
Förekomsten av venture capital i Sverige blir allt vanligare, vilket har resulterat i att fler och 
fler venture capitalbolag erbjuder kapital och kompetens. Då vi uppfattat att många venture 
capitalinvesteringar bedöms felaktigt, alltså resulterar i negativ avkastning ansåg vi det viktigt 
att gå på djupet och därmed förstå hur en individ i ett venture capitalbolag fattar beslut. 
Slutsatserna såsom att människan bakom varje projekt har avgörande betydelse, det vill säga 
att venture capitalisten tycker att kompetensen hos individerna i portföljbolaget är den 
viktigaste bedömningsfaktorn, samt att venture capitalisten använder sig till större del av 
venture capitalbolagets företagspolicy, tror vi kan i vissa fall ses i ett vidare perspektiv. Det vi 
menar är att detta resultat gäller även i andra branscher i näringslivet. Detta eftersom 
näringslivet idag är heterogent och komplex så bör individer i större utsträckning vid 
beslutfattande positioner ta hjälp av ett specifikt företags stadgar och policy för att minska 
felmarginalen. 
 
Metoden, i form av fallstudier på enbart tre individer i ett företag, som använts för att komma 
fram till resultat kan tyckas ge lite utrymme för generaliseringar. Vi anser dock att underlaget 
i form av djupgående intervjuer med tre individer i företaget tar hänsyn till andra företags 
beslutssituationer på ett korrekt sätt. Vidare anser vi att närheten till situationen det vill säga 
god kontakt och uppföljning med fallföretaget möjliggjorde att resultaten blev tillämpliga i 
andra situationer.  
 
Vad gäller framtida forskning finns en del uppslag med anknytning till det problemområde 
som behandlas i denna uppsats. Ämnesområdet som vi har studerat är synnerligen aktuellt och 
utvecklingen inom detta område går mycket snabbt framåt. En sak som skulle vara intressant 
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att studera är hur venture capitalbolagen lägger upp sin företagspolicy när det gäller att fatta 
investeringsbeslut. I vår studie har vi främst använt oss av amerikanska artiklar och vi har sett 
att våra fallstudier inte alltid stämmer överens med det amerikanska tillvägagångssättet. Det 
skulle därmed vara intressant att undersöka om dessa skillnader kan bero på olika kulturer. 
Ytterligare ett område som kan vara intressant att studera är huruvida en venture capitalists 
beslutsfattande skiljer sig mellan olika branscher. En utvärdering av relationen mellan venture 
capitalisten och entreprenören efter venture capitalistens exit, är också intressant för framtida 
forskning.
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Intervjuguide  
 
Erfarenhet 
 
Förtroende 
 
Information 
 
Bedömningskriterier 
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Intervjumanual 
 
Huvudfråga 
 
Hur går du tillväga från att du får kontakt med ett företag till beslut? 
 
Information 
 
Vilken information samlar du in?   
 
Hur samlar du in information? Varför ? 
 
Vilken information används?  
 
Hur används den? Och varför? 
 
Hur ser du till hård information såsom siffror och mjuk information såsom värderingar 
affärsidé etcetera? Vilken typ av information har störst betydelse? Och varför? 
 
Affärsplan 
 
Hur används/bedöms affärsplanen och varför?  
 
Hur/ när ser du på affärsplanen? 
 
Vilka delar av affärsplanen är du mest intresserade av? 
 
Hur vet du att affärsplanen är trovärdig? 
 
Produkten 
 
Hur bedömer du produkten/vilka aspekter tittar du på? Vad är du mest intresserad av? 
 
Hur ser du till att ett portföljbolag har patent? 
 
Marknad 
 
Hur ser du till marknadstillväxten på den marknad portföljbolaget befinner sig på? 
 
Vad anser du om portföljbolagets marknadsundersökningar? 
 
Hur vet du att marknadsundersökningen är trovärdig? 
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Företagsledningen 
 
Hur bedöms företagsledningen? Varför? 
 
Vilka aspekter tittar du på/ bedömer du? 
 
Hur vet du om företagsledningen är trovärdig? 
 
Personbaserat förtroende:  
 
Hård information: entreprenörens utbildning, meriter, har dessa betydelse? och varför? 
 
Mjuk information: eller är det mer entreprenörens rykte som du lägger tyngd vid? 
 
Institutionellt förtroende: 
Bakgrund: Diplom, certifikat, internutbildning? 
 
 
Egen erfarenhet 
 
Vad har du för utbildning? 
 
Vilken nytta anser du ha av din utbildning? 
 
Har du erfarenhet från IT-branschen, eller någon annan bransch? Har du nytta av denna 
erfarenhet? 
 
Annan erfarenhet du har haft nytta av ? 
 
Hur länge har du jobbat som investerare här/ på andra ställen? (hård info) 
 
Har du förändrat ditt synsätt, alltså handlar du annorlunda idag än vad du gjorde när du 
började arbeta som venture capitalist? Om ja; vad du gör annorlunda? (mjuk) 
 
 
 
 
Bakgrunds fakta   
  
Berätta lite allmänt om företaget. Vad gör ert företag unikt? 
 
Hur får ni tag i företag att investera i? (Söker ni upp dem/ eller tvärtom?) 
 
Varför satsar ni på IT-branschen? 
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Är ni majoritets- eller minoritetsinvesterare? Har det betydelse? Varför/ Varför inte? 


