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Förord 
Detta examensarbete är den sista och avslutande delen av vår civilingenjörsutbildning i Industriell 
ekonomi vid Luleå Tekniska Universitet. Examensarbetet är på 30 högskolepoäng och har bedrivits under 
fyra månader, sommaren och hösten 2008, på ett Venture Capital-bolag i Stockholm. 

Att skriva examensarbete har varit en väldigt rolig och lärorik period. Vi har fått inblick i en spännande 
verksamhet, fått vara delaktiga i det mycket kreativa klimat som råder på företaget och fått många 
värdefulla erfarenheter inför framtiden. 

Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare och övriga partners på det studerade Venture Capital-bolaget 
som har bidragit med värdefull information och bistått oss under arbetets gång. Vi vill även tacka 
TorBjörn Nilsson, vår handledare vid Luleå Tekniska Universitet, som har stöttat och hjälpt oss att 
komma framåt, utveckla och förbättra detta examensarbete. 
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Abstract 
In the current global and changing environment, innovations are widely considered to be a vital and 
important factor for economic growth. In this context entrepreneurs have an important role in society 
when creating new innovations and starting new ventures. However, entrepreneurs with no more than a 
business proposal generally have little luck seeking investments from banks or other economic 
institutions. Venture Capital firms therefore have an equally important role in society in their willingness 
and ability to invest in early and risky stages of business.  

Because business proposals in early stages are very risky, with little information forecasting the future 
success of the company, it is important to make the best judgement possible regarding the quality of such 
propsals. An effecitent screening of proposals is a vital part of any succesful Venture Capital process and 
is also what this Master Thesis is aiming to examine.  

This Master Thesis aims to study and improve the screening process, and more specificly the screening 
criteria, of a Venture Capital firm focusing on early stages. Out of eleven started ventures some ventures 
are today presenting below expected outcomes. The criteria documented in their screening process are not 
actually used and partners “gut-feeling” is in fact the most frequently used criteria. The documented 
criteria are considered complicated, time-consuming and unnecessary.  

In order to achieve the purpose of this thesis, Venture Capital mapping and problem identification 
throught interviews and observations have been carried out. Moreover a litterature review has been done 
within the area of Venture Capital in general and the screening process and sreening criteria in particular. 
All together this has been used to identify generally important criteria for all Venture Capital firms. A 
further investigation has been made on five companies belonging to the portfolio of the examined 
Venture Capital firm. These five companies have been examined to what extend they fulfilled identified 
criteria by the time they where launched to market. This has in turn been compared and analysed with a 
valuation of each company. These studies has led to conclusions regarding how relavant and important 
each criteria is for a Venture Capital firm focusing on early ventures. 

Our findings indicate that critera such as revenuemodell and customer need are very important. We also 
find it important for business success to have a champion running the venture. Venture Capital firms 
focusing on early stages might need to be more effecient with their capital and investment requirement is 
thus also an important criteria to consider. Our findings are summarized in an easy, uncomplicated and 
time-effeciant tool.  

We hope that our identified criteria, tool and other recommendations will help both the examined Venture 
Capital firm aswell as other simular firms to screen for possible fortunate business proposals in an 
uncomplicated and efficient way. We also recommend our tool and other findings to be used by 
entreprenurs to test their business proposal before contacting a Venture Capital firm.  

  



 
 

Sammanfattning 
I dagens snabba, globala och föränderliga omvärld anser allt fler att innovation är en viktig och nödvändig 
faktor för ekonomisk tillväxt. Entreprenörer har därför en betydande roll för samhället i jakten på nya 
innovationer och start av nya företag. På samma sätt har även riskkapitalister en lika betydande roll då 
staten, banker och andra institutioner sällan vågar satsa på nya riskfyllda affärsidéer.  

För affärsidéer i tidiga faser, som kanske ännu inte blivit företag med intäkter, är Venture Capital-bolag 
den vanligaste och största form av riskkapitalister som är villiga att ta en sådan investeringssrisk. 
Affärsidéer i tidiga faser är mycket riskfyllda då det kan vara svårt att förutse marknaden eftersom det 
ännu inte finns ett företag. Det är därför både svårt och viktigt för ett Venture Capital-bolag som hanterar 
affärsidéer i tidiga faser att försöka välja så bra och lönsamma projekt som möjligt. Urvalet av affärsidéer 
är ett kritiskt moment för Venture Capital-bolag, och det är också denna urvalsprocess detta 
examensarbete ämnar undersöka. 

Vi har valt att studera ett Venture Capital-bolag som fokuserar på att implementera och utveckla 
affärsideér i tidiga faser och dess urvalsprocess. Utav 11 startade portföljbolag går idag inte alla lika bra 
som förväntat. De urvalskriterer som redan finns dokumenterade följs inte då de anses vara onödiga och 
komplicerade.  

Detta examensarbete syftar till att kartlägga, utvärdera och förbättra ett Venture Capital-bolags 
urvalskriterier. Med hjälp av intervjuer med Venture Capital-bolagets partners har bolagsprocessen 
kartlagts. Dessutom har en litteraturstudie kring Venture Capital-bolag samt dess urvalsprocesser och 
urvalskriterier gjorts. För att ta reda på vilka kriterier som är viktiga för Venture Capital-bolag med fokus 
på tidiga faser har vi undersökt fem stycken portföljbolag. Dessa har undersökts genom att jämföra hur väl 
de uppfyllt teoretiska och empiriska urvalskriterier vid investeringsbeslutet, med hur respektive bolag går 
idag. På så sätt har vi dragit slutsatser kring vilka kriterier som är viktiga att beakta vid investeringsbeslut 
och vilka som är mindre viktiga.  

Analysen visade att kriterier som intäktsmodell och kundbehov var mycket viktiga. Lika viktigt var det att 
det fanns en driven och engagerd person bakom affärsidén då det är många andra kriterier som beror på 
detta. Det var också viktigt att beakta hur resurstung en affärsidé var då detta kriterie styrde många andra 
faktorer. 

Resultatet är ett förslag på uppdelning av urvalsprocessen i två steg; en grovsållning och ett utförligare 
urval. Båda stegen har olika urvalskriterier och till det utförliggare urvalet har även ett verktyg tagits fram 
för att underlätta urvalet. Med hjälp av detta verktyg belyser vi vikten av en genomtänkt intäktsmodell, ett 
tydligt kundbehov, en stor marknadspotential samt en champion, som mycket viktiga faktorer när man 
investerar i företag i tidiga faser.  

Vi hoppas att vårt verktyg och andra rekommendationer ska hjälpa såväl det undersökta Venture Capital-
bolaget som andra liknande bolag att välja bättre och potentiellt mer lönsamma bolag att investera i. Vi 
tror också att vertyget kan användas av entreprenörer för att testa sin affärsidé innan de vänder sig till ett 
Venture Capital-bolag.  

  



 
 

Redogörelse av viktiga begrepp 
 
Begrepp Förklaring 
 
Burn rate Den hastighet som ett nytt företag använder sitt kapital för att finansiera 

verksamheten, innan företaget har ett positivt kassaflöde. Således ett mått 
på negativt kassaflöde ofta mätt i spenderat kapital per månad. 
(Investopedia, 2008) 

Case I detta fall en affärsidé eller affärskoncept. 
Champion En person som brinner för en affärsidé och driver bolaget framåt. 
Deal Flow Flöde av inkommande affärsidéer. 
Exit Avyttring av företag, genom exempelvis försäljning, uppköp eller 

likvidation. 

Heads-up En intressant affärsidé som ej ännu genomgått närmare granskning. 
Portföljbolag Bolag som finns i ett Venture Capital-bolags portfölj. 
Sen fas Bolag som har kommit en bit på väg (lägre risk att investera i) 
Tidig fas Bolag som är nystartat eller bara en affärsidé (stor risk att investera i) 
Venture Capital-
bolag 

Form av riskkapitalbolag som investerar tid och pengar i bolag. 
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1 Inledning 
I det här kapitlet ges en introduktion till detta examensarbete. Efter det följer en problemdiskussion där forskningsproblemet 
definieras och formuleras för att sedan konkretiseras i ett syfte. Även avgränsningar diskuteras. 
 

1.1 Bakgrund 
Innovation är en av de nödvändiga faktorerna för ekonomisk tillväxt (Vinnova, 2006). Innovation är även 
grundläggande i den samhällsekonomiska utvecklingen (Berggren, Bergkvist, & Hedby, 2008), så som 
exempelvis hållbar ekonomisk utveckling, social utveckling, skapande av nya arbetstillfällen och 
konkurrenskraft. På samma sätt anses även start av nya småföretag vara en av de viktigaste drivkrafterna 
för den ekonomiska tillväxten (Levin & Weström, 2002). 

Entreprenörer har därför en betydande roll för samhället i jakten på nya innovationer och start av nya 
företag. Riskkapitalister har en lika betydande roll då stat, bank och andra institutioner ofta inte vågar satsa 
på nya riskfyllda affärsidéer (Isaksson, 2006). Vid investering i en tidig fas ökar risken och Venture 
Capital-bolag är den vanligaste och största form av riskkapitalister som investerar i tidiga faser (Isaksson, 
2006).  

Entreprenörers affärsidéer behöver dock inte alltid vara unika för att vara innovativa eller lönsamma. Ett 
exempel på detta är Apple och Google som nyligen utsågs till de två mest innovativa företagen i världen i 
en undersökning av Business Week (Ny Teknik, 2008). När Apple och Google startades hade dock båda 
starka konkurrenter med i princip samma produkt (som t.ex. IBM och AltaVista). Ibland hör man också 
människor runt omkring som påstår sig haft samma affärsidé som någon annan realiserat. Många kan 
resonera fram intressanta affärsidéer men det är få som kan och vågar ta steget för att försöka realisera 
dessa. Man kan därför fråga sig hur dyrbara själva idéerna är och om det inte istället är processen att 
förverkliga, genomföra och driva affärsidéerna som är intressant?  

Enligt Goffin & Mitchell (2005) finns fem huvudsakliga områden inom ovan nämnda process, även kallad 
innovationsprocessen, som ska beaktas (se Figur 1). Dessa är 1) innovationsstrategi, 2) idéer, 3) urval, 4) 
implementering och 5) medarbetare och organisation. Idé, urval och implementering visar i stort den 
faktiska processen där idéer genereras, väljs ut och realiseras.  

 

Figur 1 The Innovation Pentathlon Framework (Goffin & Mitchell, 2005) 

De olika faserna överlappar varandra och en förenklad version som går från idé till koncept och sedan 
implementering är ofta önskvärd men inte alltid uppnåelig (Goffin & Mitchell, 2005). Dock argumenterar 
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Rietzschel et al (2006) att det är viktigt att idégenerering och urvalsprocessen separeras. Detta då 
idégenerering påverkas negativt av utvärdering och kritik, som exempelvis vid ”brainstorming”. 
Innovationsstrategi samt medarbetare och organisation är i sin tur länken för att koppla samman 
processen med företagets vision och mål. Portföljen av projekt måste vara länkad till ett företags 
övergripande strategi och organisationens innovationsnivå gynnas av bra ledning av sina medarbetare 
(Goffin & Mitchell, 2005). Även Englund och Graham (1999) anser att alla affärsidéer tidigt måste 
stämma överens med en organisationsstrategi för att gå vidare i innovationsprocessen. 

Venture Capital-investeringar är som tidigare nämnts en viktig källa till kapital och kunskap för 
entreprenörer. Venture Capital-processen liknar innovationsprocessen, då den bland annat innehåller 
samma typ av faser; nämligen idégenerering, urval och implementering (Goffin & Mitchell, 2005). I ett 
Venture Capital-bolag är innovationsprocessen dock grunden för hela verksamheten. Detta då dessa bolag 
fokuserar på att välja ut lovande affärsidéer och skapa bolag av dessa. Följaktligen är urvalsprocessen i ett 
Venture Capital-bolag en vital del och vikten av att den följs och är utformad efter organisationen är 
betydande. 

1.2 Problemdiskussion 
Urvalsprocessen är en kritisk del i innovationsprocessen där endast ett fåtal av de ursprungliga idéerna ska 
väljas ut för implementering. Det är många faktorer att ta ställning till som sedan kan ha stor påverkan på 
organisationen i framtiden (Rietzschel, Nijstad, & Stroebe, 2006). Vilka projekt kommer skapa högst värde 
för företaget? Vilka projekt kommer bidra till en väl balanserad produktportfölj? Hur kommer marknaden 
att utvecklas? Vilka trender är viktiga att följa? Osäkerheten är hög och försvårar selektionen av affärsidéer 
(Gary, 2003).  

I en studie av Kim och Wilemon (2002) påvisades att tidigare undersökningar identifierat flera negativa 
konsekvenser som kan uppkomma om inte urval och implementeringen i innovationsprocessen görs 
ordentligt. Genomförs inte urvalsprocessen noga kan affärsidéer, som senare visar sig olönsamma, 
implementeras. När ”fel” affärsidéer har implementerats är det dyrare att återkalla och avbryta processen, 
än om detta hade gjorts i ett tidigare skede. Projekt riskerar då att bli försenade, dyrare och icke lönsamma 
om inte urvalsprocessen sköts på ett strukturerat sätt. Resurserna är ofta begränsade för företag, både i 
form av tid, personal och kapital och det är därför väsentligt att urvalsprocessen är utformad för att främja 
att rätt beslut fattas. 

Resultatet av urvalsprocessen beror av två faktorer, nämligen kvalitén på de tillgängliga idéerna och 
kvalitén på urvalsprocessen (Rietzschel, Nijstad, & Stroebe, 2006). Detta gör att det är viktigt att studera 
urvalsprocessen djupgående men även att sätta in urvalsprocessen i det större sammanhanget 
innovationsprocessen. 

Urvalsprocessen utgörs till största delen av idéselektering. För att kunna besluta om vilka idéer som är 
värdefulla eller ej krävs underlag i form av information, men även ramar för att utvärdera denna (Goffin & 
Mitchell, 2005). Ett vanligt sätt att utvärdera affärsidéer är att använda sig av urvalskriterier.  

Urvalskriterier påverkar Venture Capital-bolags beslut om att investera i portföljbolag/affärsidéer eller ej 
(Tyebjee & Bruno, 1984). Urvalskriterier kan underlätta vid beslutsprocessen genom att säkerställa att 
nödvändiga faktorer tas upp och diskuteras. Dock måste urvalskriterierna spegla det som är viktigast för 
organisationen, så att idéerna kan jämföras med varandra och formas efter organisationens övergripande 
strategi (Englund & Graham, 1999). 

Studier kring Venture Capitals-bolags kriterier visar att dessa varierar beroende på bransch. Baeyens et al 
(2006) menar till exempel att det är skillnad på urvalskriterierna för teknologiska och icke teknologiska 
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företag samt hur riskfylld branschen är. Olika urvalskriterier är även olika viktiga beroende på vilken fas 
Venture Capital-bolaget väljer att investera i portföljbolagen. (Baeyens, Vanacker, & Manigart, 2006) 

Vi har valt att undersöka ett entreprenörsdrivet Venture Capital-bolag. Företaget skiljer sig från andra 
liknande bolag då de även har fokus på att generera egna affärsidéer. Detta företag investerar framförallt i 
tidiga faser och inte i tungt teknologiska bolag.  

VDn för företaget anser att företagets urvalsprocess inte är tillräckligt strukturerad för att klara tillväxt. 
Därför kommer vi i detta examensarbete att kartlägga det utvalda företagets urvalsprocess för att sedan 
jämföra och förbättra denna mot en teoretisk bakgrund. Fokus kommer att ligga på urvalskriterier. För att 
förbättra urvalsprocessen kommer ett antal bolag ur företagets produktportfölj att analyseras. Resultatet 
kommer att bli bättre förutsättningar för en mer strukturerad urvalsprocess.  

1.3 Syfte 
Syftet med denna rapport är att identifiera de urvalskriterier som är viktigast för ett entreprenörsdrivet 
Venture Capital-bolag som verkar i tidiga faser. Målet är att förbättra urvalsprocessen genom att ta fram 
urvalskriterier som är anpassade efter bolagets verksamhet. Detta ska medföra en bättre grund för att 
kunna välja ut potentiellt lönsamma bolag och skapa bättre förutsättningar för tillväxt. Syftet har brutits 
ned i tre forskningsfrågor; 

FF1: Hur ser den nuvarande urvalsprocessen och dess urvalskriterier ut för undersökt Venture Capital-
bolag? 

FF2: Vilka urvalskriterier är viktiga för det studerade Venture Capital-bolaget? 

FF3: Hur bör de identifierade urvalskriterierna användas för att förbättra urvalsprocessen i det studerade 
Venture Capital-bolaget? 

1.4 Avgränsningar 
Fokus i detta examensarbete ligger på urvalsprocessen och de kriterier som påverkar beslut om vilka idéer 
och koncept som ska gå vidare i processen. Övriga delar av innovationsprocessen studeras endast kort för 
att skapa en helhetsbild. 

De företagsstudier som genomförs är begränsade till ett specifikt Venture Capital-bolag på marknaden och 
marknaden avgränsas till Norden. Detta examensarbete är även begränsat av tidsramen på 20 veckor, 
vilket är standard för examensarbeten vid Luleå tekniska universitet.  

1.5 Företagssekretess 
Då företaget, där detta examensarbete är utfört, ej önskar publicera sitt företagsnamn kommer vi att 
använda oss av ett fingerat namn på bolaget. Det namn som kommer att användas i rapporten är Creative 
Capital Invest (CCI). 

1.6 Disposition 
Kapitel ett inleder detta examensarbete genom att presentera bland annat bakgrund, syfte och 
forskningsfrågor. I kapitel två ges sedan en första introduktion till Venture Capital-branschen för att ge 
läsarna en grund till de begrepp som diskuteras i resterande arbete. Tredje kapitlet beskriver hur vi har gått 
tillväga för att genomföra examensarbetet och kapitel fyra tar upp vår litteraturstudie om Venture Capital-
processen och tillhörande urvalskriterier. Kapitel fem kartlägger den nuvarande Venture Capital-processen 
på det studerade företaget och i kapitel sex jämförs teori och empiri för att ta fram de viktigaste 
urvalskriterierna för ett Venture Capital-bolag. 
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1. Inledning
2. Beskrivning 

av Venture 
Capital.bolag

3. Metod 4. Teori I 5. Empiri I 6. Analys I

7. Teori II 8. Empiri II 9. Analys II 10. Slutsats 11. Diskussion

Figur 2 Examensarbetets upplägg 

Kapitel sju presenterar teori om värdering av bolag i tidiga faser och i det åttonde kapitlet genomförs en 
undersökning av fem utvalda portföljbolag för att undersöka hur de framtagna urvalskriterierna (från 
kapitel sex) uppfylldes vid investeringsbeslutet. Kapitel nio jämför sedan teorin i kapitel sju och empirin i 
kapitel åtta för att ta fram de urvalskriterier som är viktigast vid investeringsbeslut för ett Venture Capital-
bolag som verkar i tidiga faser. Examensarbetet avslutas med slutsatser och diskussion. 
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2 Beskrivning av Venture Capital-bolag 
Detta kapitel kommer att ge en allmän introduktion till vad riskkapitalbolag är och hur de fungerar. Fokus kommer att 
ligga på Venture Capital-bolag. Viktiga aktiviteter och begrepp tas upp för att ge läsare en bakgrund och således ökad 
förståelse till kommande kapitel av examensarbetet . 
 

2.1  Allmän introduktion till riskkapitalbranschen 
För att samhället ska utvecklas och ekonomin växa sig starkare, krävs ett företagsklimat där tillväxtföretag 
får möjlighet att utveckla sina affärsidéer, något som endast kan göras genom möjligheten att komma i 
kontakt med riskvilliga finansiärer. Riskkapitalbolagens betydelse är av stor vikt då tillväxtföretag oftast 
saknar tillräckligt med likvida medel för utveckling av sin affärsidé på egen hand. (Isaksson, 2006) 

Banker och staten hör till de traditionella investerarna men under de senaste årtiondena har en ny 
generation av investerare växt sig allt starkare på marknaden, de så kallade riskkapitalisterna. (Isaksson, 
2006) Riskkapitalisterna spelar en avgörande roll då de vid investeringar skiljer sig från de traditionella 
institutionerna. Tillväxtföretagen har ofta svårt att få banklån då deras tillgångar många gånger endast 
utgörs av humankapital och inte av materiella tillgångar som kan ställas som säkerhet hos banken. Statliga 
bidrag eller lån är, i jämförelse med banklån, relativt små och dessutom investerar staten framförallt i 
regioner som är näringssvaga, samt där riskerna är minimala. (Isaksson, 2006) Riskkapitalbolagen 
investerar i projekt eller bolag som banker eller staten anser ha alltför hög risk. Investeringarna görs i 
bolag eller projekt som ännu ej är börsnoterade och riskkapitalbolaget fungerar vanligtvis som en aktiv 
ägare med representanter i tillväxtföretagens styrelser. (Isaksson, 2006) 

Ett företag kan finansieras genom antingen eget kapital, lånekapital eller riskkapital (se Figur 3). De företag 
som inte har tillgång till eget kapital måste söka externt kapital; lånekapital eller riskkapital. Den främsta 
skillnaden mellan dessa är att investerare som satsar riskkapital tar en större risk och då väntar sig en större 
avkastning. Riskkapitalinvesteringar bokförs ofta som eget kapital hos företaget och lånekapital som skuld. 
Skulle företaget hamna i ekonomiska svårigheter är det företagets egna kapital som tar första stöten. På så 
sätt är riskkapitalinvesteringar mer riskfyllda för investeraren än lånekapital. Riskkapital och Venture 
Capital används ibland som synonymer, riskkapital är dock mer övergripande och Venture Capital är 
egentligen en form av riskkapital. (Isaksson, 2006) 

 

Figur 3 Bearbetning av Isakssons (2006) modell för finansiering av företag 
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2.1.1 Private Equity & Public Equity 
Begreppet Private Equity syftar till en viss typ av investering som görs i icke börsnoterade företag. Public 
Equity är istället investeringar som görs i publika företag. Investeringsformen återfinns oftast i ett senare 
skede av företagets utvecklingsfas och behöver inte alltid medföra ett aktivt ägarförhållande i 
investeringsföretaget, även om detta är mycket vanligt. (Isaksson, 2006) 

2.1.2 Venture Capital  
Venture Capital är investeringar som görs i företag med hög tillväxt och där riskerna generellt sett är stora. 
Venture Captial-investeringar innebär också att företagen som erhåller investeringen inte är noterade på en 
publik lista, det vill säga börs eller annan marknadsplats. Innebörden av Venture Capital är att upprätthålla 
ett aktivt ägarengagemang gentemot det företag som det har investerats i. Det aktiva ägandet innebär att 
riskkapitalisten tillför kompetens samt resurser, exempelvis finansiering, juridisk hjälp, management, 
marknadsföring och/eller organisatoriska verktyg/kompetens. Oftast är Venture Capital-investeringen 
tidsbegränsad på ca 5-7 år och efter det hoppas investeraren på att kunna göra en positiv avyttring av 
investeringen. (Isaksson, 2006) 

Informella investeringar 
Informella Venture Capital-investeringar görs av förmögna privatpersoner. Dessa privatpersoner kallas 
ofta företagsänglar eller affärsänglar då de har målats upp som välgörare snarare än rationella investerare. 
Den forskning som gjorts om företagsänglar visar att de ofta utgörs av tidigare företagsledare som trappat 
ned eller avslutat en karriär som företagare och som använder sin erfarenhet, sitt nätverk och intjänade 
förmögenhet för engagemang i små företag. Affärsänglar verkar oftast ensamma och gör ofta mindre och 
mer sporadiska investeringar i tidigare skeden jämfört med formella Venture Capital-bolag. Det finns dock 
nätverk med affärsänglar som liknar formella Venture Capital-bolag. (Isaksson, 2006) 

Formella investeringar 
Formella Venture Capital-investeringar utgörs av formella Venture Capital-bolag, det vill säga organiserade 
bolag specialiserade på Venture Capital-investeringar. Ett Venture Capital-bolag är ett företag som 
specialiserat sig på att aktivt gå in med både riskkapital och kompetens i företag med utvecklingspotential. 
Dessa bolag sprider sina risker genom att ha många bolag, så kallade portföljbolag, och gör 
förhoppningsvis vinst då bolagen senare avyttras, även kallat exits. Grovt indelat finns det tre olika typer 
av ägarstruktur för Venture Capital bolag; privatägda, statligt ägda och koncernägda. (Isaksson, 2006) 

 Privatägda 
Privata Venture Capital-bolag ägs till större delen av privatpersoner och företag som investerar pengar åt 
externa finansiärer. De flesta privata Venture Capital-bolag förvaltar pengar åt institutionella placerare så 
som försäkringsbolag, pensionsfonder och storföretag och denna typ av ägande är idag Sveriges vanligaste. 
(Isaksson, 2006) 

 Statligt ägda 
Statliga Venture Capital ägs till merparten av staten och staten har under en längre tid varit en av de mest 
aktiva aktörerna på marknaden. Några exempel på statligt ägda Venture Capital-bolag är Industrifonden 
och 6:e AP fonden. (Isaksson, 2006) 

 Koncernägda 
Koncernägda Venture Capital-bolag ingår i en koncern vars huvudsakliga verksamhet inte är Venture 
Capital. Det kan till exempel vara ett dotterbolag till försäkringsbolag, banker eller andra institutioner som 
kan tänka sig att riskera viss del av sitt kapital för att öka möjligheten till högre avkastning. (Isaksson, 
2006) 
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2.1.3 Viktiga begrepp inom Venture Capital  
Fond 
De flesta riskkapitalbolag börjar med att samla ihop till en fond varifrån kapital senare hämtas till olika 
projekt (Gomper, 2002). Beroende på strukturen (privat, offentliga osv.) kan detta göras på många olika 
sätt. Det vanligaste sättet är att sätta upp privata fonder. I en studie av Isaksson (2006) visades att 77 % av 
alla fonder i Sverige var av privat karaktär. Statligt ägda riskkapitalbolag kan ha andra intressen än privata 
fonder (som oftast har hög avkastning som primärt intresse), exempelvis tillväxt för små och medelstora 
företag. Kapital till fonden kan komma från många olika håll som till exempel banker, pensionsfonder 
och/eller försäkringsbolag (Isaksson, 2006). Därefter bör riskkapitalbolag, liksom alla bolag, ha en strategi. 
Många riskkapitalbolag har riktat in sig på olika geografiska marknader (t.ex. Norrland), branscher (t.ex. 
bioteknik och IT) eller olika faser (t.ex. sådd, start-up, expansion). Under 2007 var de vanligaste 
inriktningarna för svenska Venture Capital bolag inom ”Medicinsk teknik”, ”Bioteknik”, och 
”Datorer/IT, mjukvara”. (Svenska Riskkapitalföreningen; Innovationsbron; NUTEK, 2008) 

Investeringsfaser 
Entreprenörers idéer eller företag kan vara i olika faser när de presenteras för ett Venture Capital-bolag. 
Olika faser kräver olika stora investeringar och engagemang och de flesta Venture Capital-bolag har riktat 
in sig på en eller några faser som en del i en mer övergripande investeringsstrategi (Isaksson, 2006).   
Gomper (2002) föreslår fem olika faser; 1) start up, 2) development, 3) beta, 4) shipping och 5) profitable. 
Brauenhjelm (1999) delar istället in investeringsfaserna i fyra olika steg; 1) sådd, 2) tidig tillväxt, 3) 
expansion och 4) mognad. I en rapport från Riksbanken (2005) förenklas faserna ännu mer till 1) sådd, 2) 
start och 3) expansion. I tidigare faser, som till exempel sådd, har entreprenören kanske endast en idé eller 
en affärsplan. Vid något senare faser, som tidig tillväxt eller start up, har entreprenören och hans bolag en 
liten verksamhet med några få kunder. Vid ännu senare faser har bolaget kommit en bit på väg men har 
fortfarande kostnader som överstiger intäkterna. I de senaste faserna har bolaget förhoppningsvis ett 
positivt resultat och är då redo för exit (Gomper, 2002).  

Om riskkapitalbolagen väljer att investera i bolag/affärsidéer i tidiga stadier är risken större än vid 
investering i en senare fas. Samtidigt betyder högre risk även högre potentiell avkastning. (Baeyens, 
Vanacker, & Manigart, 2006), (Kerins, Smith, & Smith, 2004) Vid investering i tidiga faser krävs även en 
aktivare roll av riskkapitalbolaget för att säkerställa en gynnsam utveckling för det nystartade 
portföljbolaget (Isaksson, 2006). I praktiken brukar detta innebära en styrelsepost i ledningen hos det 
nystartade bolaget. Ett annat sätt att säkerställa kontrollen i tidiga faser är att endast överföra kapital efter 
att bolaget uppnått vissa milstolpar (Kerins, Smith, & Smith, 2004). Många Venture Capital-bolag drar sig 
för att investera i för tidiga faser och vill gärna se att produkten har testats lite på marknaden först 
(Baeyens, Vanacker, & Manigart, 2006). Dimov et al (2007) undersökte 108 stycken Venture Capital-bolag 
under sex år och fann att val av fas beror till stor del på hur mycket kapital bolaget har. Ett nystartat 
Venture Capital-bolag med lite kapital har inte möjlighet att investera i senare stadium. På samma sätt har 
ett bolag med mycket kapital, erfarenhet och gott rykte lättare att investera i senare faser. För större 
Venture Capital-bolag är det för riskfyllt och tidskrävande att investera i tidigare faser. (Dimov, Shepherd, 
& Sutcliffe, 2007) 

Exit 
Att göra exit, då bolaget på något sätt avyttrar portföljbolaget, är för många Venture Capital-bolag målet 
med verksamheten. En bra exit är någon form av uppköp där Venture Capital-bolaget får mer än de redan 
investerat. Dåliga exit är naturligtvis när portföljbolaget har gått dåligt och måste avvecklas. Bolag i tidiga 
faser kräver ofta mycket resurser innan de blir lönsamma och många gånger är exit Venture Capital-
bolagens viktigaste inkomstkälla. Ett Venture Capital-bolag har för det mesta en tidsbegränsning för de 
projekt de investerar i. (Isaksson, 2006) De vill hinna investera, utveckla och sälja projekten inom 3-10 år 
beroende på Venture Capital-bolagets investeringsstrategi (Manigart et al, 2000). Ett Venture Capital-bolag 
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som fokuserar på tidigare faser har längre tidshorisont än de som fokuserar på senare faser. 
Exitmöjligheterna är ofta medräknade under hela processen, som till exempel i investeringsbeslutet 
(Isaksson, 2006). Cumming och MacIntosh (2003) undersökte olika exitmöjligheter och listar vad de anser 
vara de fem vanligaste;  

 Initial Public Offerings (IPO) 
Vid en Initial Public Offerings erbjuder Venture Capital sin andel till offentlig försäljning. Trots att 
Venture Capital-bolagen i allmänhet inte säljer mer än en liten del av deras andel vid tidpunkten för IPO, 
så klassas de exit som kommit till följd av IPO ändå som en IPO-exit (Cumming & MacIntosh, 2003). 
Enligt Cumming och MacIntosh (2003) är IPO den rekommenderade exitmöjligheten för högt värderade 
företag.  

 Uppköp 
En exitmöjlighet är uppköp, då hela verksamheten säljs till ett annat företag eller i vissa fall andra Venture 
Capital-bolag (om andra Venture Capital-bolag till exempel riktat in sig på senare och en mer mogen fas av 
företag). Uppköp sker ofta av andra större företag av strategiska anledningar som vertikal eller horisontell 
integration (Cumming & MacIntosh, 2003). Uppköpet kan ske på flera olika sätt, till exempel genom 
sammanslagning mellan bolagen eller försäljning av aktier. 

 Andrahandsförsäljning 
Andrahandsförsäljning, eller försäljning till tredje part skiljer sig från uppköp då Venture Capital-bolaget 
endast säljer sin del i företaget. Entreprenören behåller alltså sin andel i företaget. Venture Capital-bolagets 
del säljs ofta till en tredje part som ett annat Venture Capital-bolag eller någon form av finansiell 
institution (Cumming & MacIntosh, 2003). 

 BuyBack 
I en BuyBack köper antingen entreprenören eller företagets ledning tillbaka Venture Capital-bolagets del i 
bolaget. För detta behöver de ofta låna mycket pengar och på grund av begränsade finansiella resurser är 
detta sätt därför inte så vanligt i Sverige (Isaksson, 2006).  

 Omkonstruktion, likvidation eller konkurs 
Om projektet misslyckas är Venture Capital-bolagets sista utväg att omstrukturera eller stänga 
verksamheten. Omstrukturering kan innebära ny ledning, ny inriktning eller andra fundamentala 
förändringar med förhoppningen att rädda bolaget och locka nytt framtida kapital (Cumming & 
MacIntosh, 2003). Likvidation kan vara frivillig eller tvångsmässig och avsikten är att lösa upp ett bolag. 
Har dock bolaget mer skulder än tillgångar kan ej likvidation ske utan bolaget upplöses då genom konkurs 
(Patent- och registerstyrelsen, 2007). 
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3 Metod 
Metodkapitlet avser att beskriva genomförandet av denna undersökning. Teoretiska och valda ansatser presenteras. Även 
tillvägagångssätt för insamling och analys av data diskuteras. 
 

3.1 Forskningsansats 

3.1.1 Undersökningens inriktning 
Undersökningar kan göras på många olika sätt. De flesta typer av undersökningar har klassificerats efter 
hur stor kännedom det finns inom problemområdet innan undersökningen inleds. Om det saknas kunskap 
inom området kommer undersökningen att vara utforskande, så kallad explorativ. Information hämtas 
inom ett specifikt problemområde för att få en bred och allsidig bild av problemområdet. När det redan 
finns en viss kunskap inom området, som har börjat systematiserats, blir undersökningen deskriptiv, vilket 
betyder att den är beskrivande. Beskrivningarna kan gälla både dåtid och nutid och är detaljerade och 
grundliga. Då omfattande kunskap inom området finns samt utvecklade teorier blir undersökningen 
hypotesprövande. Här förutsätts att tillräckligt med kunskap finns inom området så att man utifrån teorin 
kan härleda antaganden om förhållanden i verkligheten. Dessa antaganden uttrycker samband och kallas 
hypoteser (Patel & Davidson, 1994). Detta examensarbete kommer att ha en deskriptiv inriktning, då 
syftet är att utifrån befintlig och dokumenterad kunskap beskriva och utveckla en utvald process i ett 
Venture Capital-bolag. Befintlig teori finns, men den är inte tillräckligt omfattande att hypoteser kan 
prövas, varför en explorativ respektive hypotesprövande inriktning ej är möjlig. 

En undersökning kan även ha en kvalitativ eller en kvantitativ inriktning. Vid en kvalitativ inriktning 
används ofta verbala analysmetoder medan en kvantitativt inriktad forskning nyttjar mer statistiska 
bearbetnings- och analysmetoder. Dessa två inriktningar går många gånger in i varandra, dock finns oftast 
en huvudinriktning (Patel & Davidson, 1994). Vi har valt att använda oss av kvalitativa anlysmetoder, där 
intervjumaterial kommer vara en stor källa till våra analyser. Statistitiska analysmetoder är inte att föredra i 
detta examensarbete då kvantitativ data saknas och ej är möjlig att undersöka.  

3.1.2 Relation mellan teori och empiri 
Att relatera teori och empiri till varandra är centralt inom allt vetenskapligt arbete. Forskare skapar teorier 
som ska beskriva verkligheten i så stor utsträckning som möjligt. Underlaget för att bygga dessa teorier 
kallas empiri, vilket är data och information om den del av verkligheten som studeras (Patel & Davidson, 
1994). 

Vanligtvis tas två olika strategier för forskning upp, nämligen deduktiv och induktiv. En deduktiv strategi 
karaktäriseras av att allmänna principer och existerande teorier ligger till grund för slutsatser som dras om 
enskilda företeelser.  Om forskningen istället är induktiv följs den upptäckande vägen i motsatts mot den 
bevisande vägen. Forskaren undersöker då forskningsobjektet utan förankring i befintliga teorier. Med 
utgångspunkt i den insamlade informationen formuleras därefter en teori (Patel & Davidson, 1994). 

Då detta examensarbete baseras på befintliga teorier som sedan ligger till grund för de slutsatser och 
rekommendationer som ges är undersökningen av deduktiv karaktär. Att formulera en ny teori är inte 
syftet med denna undersökning, varför strategin ej kan vara induktiv. 

3.1.3 Undersökningens disposition 
Enligt Patel & Davidson (1994) är de vanligaste undersökningsuppläggen survey-undersökningar, 
fallstudier och experiment. En survey-undersökning görs på en större avgränsad grupp med exempelvis 
enkäter eller intervjuer. När en mindre avgränsad grupp ska undersökas görs ofta en fallstudie. Detta sätt 
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används vid studerande av exempelvis processer och förändringar. Experiment används då ett fåtal 
variabler ska studeras och kontroll över det som kan påverka dessa variabler vill uppnås. 

Då urvalsprocessen på CCI, fokus på urvalskriterier, ska undersökas och förbättras är det en fallstudie 
som görs. Det är många variabler som tas i beaktning dock är urvalsstorleken liten då endast en process på 
ett företag tas i beaktande. 

3.2 Validitet och reliabilitet 
När en undersökning görs är det viktigt att veta att det som studeras är det som ämnas studeras samt att 
detta görs på ett tillförlitligt sätt (se Figur 4C). Validiteten och reliabiliteten måste vara god. Figur 4 visar 
validitet och reliabilitet i förhållande till varandra. Cohen et al (2000) menar att en trovärdig undersökning 
måste vara konsekvent och om undersökningen görs igen på en liknande målgrupp i liknande förhållanden 
ska liknade resultat uppvisas (se Figur 4A). Samtidigt måste undersökningen studera syftet, där faktorer 
som omfattning av insamlad data, djuphet och triangulering är viktiga (se Figur 4B). Enligt Patel & 
Davidson (1994) det finns tre tumregler att ha i åtanke: ”Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet”, 
”Låg reliabilitet ger låg validitet” samt ”Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet”.  

Vi har valt att både undersöka teorin kring urvalsprocessen hos ett Venture Capital bolag samt hur 
urvalsprocessen faktiskt ser ut hos ett Venture Capital bolag för att få en mer rättvisande bild. Vi har 
sedan jämfört empiri med teori för att dra slutsatser och kunna besvara ställda forskningsfrågor. Fem olika 
bolag från det studerade Venture Capital-bolagets produktportfölj har undersökts. Portföljbolagen har 
valts för att få en så stor spridning som möjligt och på så sätt dra tillförlitliga slutsatser. Då portföljbolagen 
undersökts främst genom intervjuer är vi medvetna om att informationen kan vara något subjektiv. Då vi 
totalt gjort 13 intervjuer tror vi ändå att vi fått en tillförlitlig helhetsbild. För ett mer tillförlitligt resultat 
hade fler Venture Capital-bolag och fler portföljbolag behövt undersökas. Dessutom hade antagligen än 
mer tillförlitliga resultat uppkommit om portföljbolagen undersökts i ett något senare skede, där man 
kunde dra mer tydliga slutsatser kring huruvida bolagen går bra eller dåligt. På grund av tidsbrist har vi 
gjort denna avgränsning och tror ändå att resultatet är tillförlitligt och kan appliceras på andra liknande 
Venture Capital bolag. 

3.3 Tillvägagångssätt 

3.3.1 Processen 
Examensarbetet inleddes med en introduktion på företaget genom samtal med handledarna på CCI. Efter 
det togs syfte och mål med arbetet fram. För att få en bättre förståelse och inblick i företaget söktes 
information om exempelvis CCI och deras startade bolag, riskkapitalbolag, företagsuppstarter, finansiering 
av nya bolag. Intervjuer genomfördes även med CCIs partners för att få kunskap om hur verksamheten 
fungerar samt hur urvalsprocessen såg ut och vilka urvalskriterier som användes då undersökningen 

Figur 4 Validitet och reliabilitet (Clumbia Edu) 

A: Tillförlitlig men ej valid B: Valid men ej tillförlitlig C: Valid och tillförlitlig 
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inleddes. Dessa intervjuer låg sedan till grund för kartläggningen av innovationsprocessen samt 
identifiering av problemområden.  

Detta efterföljdes av informationsinsamling till teoristudien. Teoristudien belyser tidigare författares verk 
kring urvalsprocessen och urvalskriterier hos Venture Capital-bolag. Utifrån teoristudien kunde olika 
generellt viktiga urvalskriterier för Venture Capital-bolag identifieras.  

För att möjliggöra identifiering av de kriterier som är viktigast för Venture Capital-bolag som verkar i 
tidiga faser, har en undersökning genomförts på fem utvalda portföljbolag. De bolag som valts ut har alla 
olika inriktningar och affärsmodeller och ska tillsammans ge en övergripande bild av den totala 
produktportföljen på företaget. Portföljbolagen har valts ut tillsammans med en av företagets partners. 
VD för de utvalda portföljbolagen har intervjuats och som grund till intervjuerna togs ett formulär fram 
(se bilaga A). Intervjuerna genomfördes för att få en uppfattning om hur urvalsprocessen såg ut när beslut 
fattades om att starta/engagera sig i dessa portföljbolag men även hur bolaget går idag och hur 
framtidsutsikterna ser ut. Detta för att skapa underlag för en analys om vilka kriterier som till synes har 
betydelse eller mindre betydelse för ett portföljbolags framgång.  

För att kunna göra en bedömning om vilka kriterier som är av betydelse för Venture Capital-bolag i tidiga 
faser, behövdes en jämförelse göras hur de olika kriterierna uppfylldes i de olika portföljbolagen och hur 
bolagen värderas idag. Således genomfördes en ytterligare litteraturstudie om hur bolag i tidiga faser 
värderas för att sedan värdera de fem utvalda portföljbolagen. Denna värdering tillsammans med hur 
informationen om hur de olika kriterierna uppfylldes låg sedan till grund för analysen om vilka kriterier 
som bör användas vid val av bolag i tidiga faser. Kriterierna rangordnades även och ett verktyg togs fram 
för att underlätta urvalet. 

Resultatet blev kriterier speciellt framtagna för ett Venture Capital bolag som fokuserar på mindre 
resurstunga affärsidéer i tidiga faser. Även andra förbättringsförslag för urvalsprocessen diskuteras vidare i 
diskussionen.  

3.3.2 Informationsinsamling 
Litteratur 
Litteratur har till största delen lånats på Stockholms Stadsbibliotek, men även Universitetsbiblioteket i 
Luleå. Till viss del har även våra privata böcker använts för informationsinsamling. 

Databaser & sökord 
De databaser som har nyttjats för informationssökning har varit EBSCOhost och Emerald Insight. Vid 
sökningarna har ett flertal sökord använts. Dessa är: innovation process, Venture Capitalist, Venture 
Capital process, Venture Capital criteria, due diligence, business angels, fuzzy front end, idea selection, 
breakthroughs and innovation 

Intervjuer 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes med CCIs nio partners under perioden 2008-06-16 till 2008-09-
02. Frågor hade förberetts innan intervjun men dessa följdes under intervjuns gång upp med 
improviserade följdfrågor. Vissa personer med en speciell befattning/kompetens fick även svara på 
enskilda frågor rörande ett visst ämne. Syftet med intervjuerna var att få kunskap om CCI som bolag och 
den kompetens och de resurser som finns i bolaget, men även att skapa förståelse för hur urvalsprocessen 
fungerar på CCI. Intervjuerna genomfördes på CCIs kontor i Stockholm. Intervjuerna spelades även in 
och genomsnittstiden för intervjuerna var ca 50 minuter. En andra omgång med intervjuer gjordes mellan 
2008-08-27 och 2008-09-08, då fem bolag valts ut för närmare granskning. Respektive VD intervjuades 
samtidigt som ett formulär (se Bilaga A) fylldes i tillsammans med oss. Syftet var att undersöka hur väl 
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utvalda kriterier uppfylldes vid respektive bolags start. Intervjun var således strukturerad, men det tillkom 
ibland spontanfrågor för att få en bättre helhetsbild. Intervjuerna tog mellan 20 och 50 minuter.  

3.3.3 Källkritik 
I examensarbetet har i vissa fall källor använts som inte är utgivna under de senaste åren. Där kan 
exempelvis Tyebjee och Bruno nämnas då deras forskning utkom 1984. Det finns en viss risk i att en 
undersökning genomförd för över 20 år sedan inte längre är tillförlitlig då förhållanden och omgivning kan 
ha ändrats. Vi har ändå valt att använda Tyebjee och Bruno som en trovärdig källa då dessa är några av de 
mest refererade författarna i teori och litteratur inom Venture Capital. Både exempelvis Isaksson (2006) 
och Franke et al (2008) hänvisar ofta till Tyebjee och Brunos forskning. 
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4 Teori: Venture Capital-processen & 
urvalskriterier 

Teorikapitlet avser att ta upp och diskutera teorier och forskning som berör valt område. Teorin kommer att beröra Venture 
Capital-bolag och redogöra mer specifikt för hur urvalsprocessen fungerar i ett sådant bolag. I ett Venture Capital-bolags 
urvalsprocess har framförallt urvalskriterierna undersökts då det är fokusområdet i detta examensarbete. 
 

4.1 Från affärsidé till företag 
I många företag är processen att skapa, välja och implementera nya idéer endast en liten del av företagets 
verksamhet eller så saknas den helt. Denna process, även kallad innovationsprocessen, är i Venture 
Capital-bolag däremot bolagets kärna. Ett Venture Capital-bolag får in nya affärsidéer eller kommer på 
egna (idégenerering), för att sedan välja ut de bästa för investering (urval) som satsats på till växande 
företag (implementeras) för att slutligen sedan avyttras. Innovationsprocessen är således en stor del av 
Venture Capital-bolagets verksamhet. Innovationsprocessen hos ett Venture Capital-bolag ingår i en mer 
omfattande process som kallas Venture Capital-processen. 

4.1.1 Aktörer 
För att förstå Venture Capital-processen är det viktigt att förstå relationerna mellan de olika aktörerna. 
Aktörerna i processen består främst av investerare, Venture Capital-bolag och entreprenörer (se Figur 5).  
Produktportföljen utgörs av de entreprenörer och deras affärsidéer som Venture Capital-bolaget valt att 
satsa på. Investerare och Venture Capital-bolag representerar utbudssidan i processen, och 
entreprenörerna representerar efterfrågan. Riskkapitalisternas viktigaste uppgift är således att matcha 
utbud och efterfrågan genom att antingen själva bidra med resurser till entreprenörer eller söka kapital 
från investerare. (Isaksson, 2006) 

Det finns flera olika relationer i Venture Capital-processen. Den första är den mellan investerare och 
riskkapitalister.  Investerare använder riskkapitalister eftersom de anses vara effektivare på att utvärdera 
och utveckla entreprenörers idéer. Investerare har stort inflytande i början av en överenskommelse, men 
så fort ett avtal mellan investerare och riskkapitalbolag är skrivet minskar investerarens inflytande. Då ett 
avtal är skrivet är riskkapitalbolagen ofta relativt fria att agera på egen hand (Isaksson, 2006). 
Riskkapitalbolagen får alltså kapital från investerare som de sedan förväntas ge tillbaka en högre 
avkastning på än vad man tror kunnat erhållas på andra håll. Den andra viktiga relationen är den mellan 
riskkapitalbolag och entreprenörer. Riskkapitalbolaget erbjuder kapital, nätverk och kunskap i utbyte mot 
ägarandel i entreprenörens bolag.  

Investerare

-Tillhandahålla 
kapital

Venture Capital-
bolag

-Identifiera och 
undersöka 
möjligheter

-Verkställa och 
slutföra 

överenskommelser
-Övervaka och 
addera värde

-Värva alternativa 
finansiella medel

Entreprenörer

-Använda kapitalet

Figur 5 Flöden i Venture Capital-processen. Bearbetning av Isakssons (2006) modell. 
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4.1.2 Venture Capital-processens delar 
Författarna Tyebjee & Bruno (1984), ofta citerade i liknande sammanhang, föreslår fem olika steg i 
innovationsprocessen i ett Venture Capital-bolag: 1) idéskapande, 2) idégallring, 3) idéutvärdering, 4) 
idéstrukturering och slutligen 5) post-investeringsverksamhet. Isaksson (2006) identifierade, med hjälp av 
en litteraturstudie som bland annat byggde på Tyebjee och Brunos process, fem olika delar i processen. 
Enligt Isaksson (2006) består processen av 1) Etablera kapital, 2) Deal flow, 3) Investeringsbeslut, 4) 
Företagsutveckling/värdeaddering samt slutligen 5) Exit (se Figur 6). Isaksson (2006) trycker på att de 
olika stegen inte alltid sker logiskt och sekventiellt. Processen är dynamisk och många delar går in i 
varandra. Vi har valt att fördjupa oss i de tre delar av Venture Capital-processen som ingår i 
innovationsprocessen; dealflow, investeringsbeslut och företagsutveckling. Det är nämligen dessa tre som 
kan relateras till innovationsprocessens delar: idégenerering, urval och implementering. Det första steget i 
Venture Capital-processen, etablera kapital och det sista, exit har istället behandlats i kapitel 2.  

 

 

Figur 6 Bearbetning av Isakssons (2006) Venture Capital-process 

4.1.3 Idégenerering 
Idégenerering är den första aktiviteten i innovationsprocessen. Möjligheter som kan vidareutvecklas 
identifieras av organisationen för att därefter utveckla dessa möjligheter till konkreta idéer. Företagets mål 
driver ofta denna aktivitet och både kreativa verktyg, som brainstorming, och problemlösande tekniker, 
som exempelvis orsak/verkan diagram och processkartläggning, kan användas (Koen & al, 2001). 

I Venture Capital-processen är en vanligare benämning på idégenerering deal flow. Sweeting (1991) menar 
att det finns två tillvägagångssätt att skapa dealflow, antingen ett proaktivt eller ett reaktivt. Vid ett 
proaktivt tillvägagångssätt söker riskkapitalisterna aktivt upp entreprenörer, exempelvis genom besök på 
olika mässor eller andra proaktiva aktiviteter som innovativa tävlingar och dylikt. Ett reaktivt 
tillvägagångssätt innebär istället att riskkapitalisterna väntar på att affärsplansförslag ska komma till dem. I 
en analys av Tyebjee och Bruno (1984) fann de att riskkapitalister oftast har ett reaktivt tillvägagångssätt. 
Sweeting (1991) menade vidare att de vanligaste källorna var från entreprenörerna själva, andra Venture 
Capital bolag eller via mellanhänder (som till exempel revisorer). Till mindre vanliga källor tillhörde 
moderbolag, existerande produktportfölj eller proaktivt arbete som att söka reda på entreprenörer själv. 
Även Isaksson (2006) konstaterar slutligen att det absolut största flödet av nya idéer kommer reaktivt, via 
informella nätverk eller entreprenörerna själva (Sweeting, 1991). 

4.1.4 Urvalsprocessen 
Urval innefattar den aktivitet där företag ska selektera bland idéerna och välja ut den eller de som kommer 
att skapa mest värde för företaget. Många gånger har företagen många olika alternativ att ta ställning till 
vilket gör detta till en kritisk del i hela innovationsprocessen. Resultatet av urvalsprocessen är beroende av 
två faktorer, nämligen kvalitén på de tillgängliga idéerna och kvalitén på urvalsprocessen (Rietzschel, 
Nijstad, & Stroebe, 2006). Att skapa en formell urvalsprocess är svårt då det finns begränsad information 
och förståelse för hur marknaden och trender kommer att utvecklas. I många av de projekt som 
förekommer idag, exempelvis produktutveckling, IT och intern processutveckling, är osäkerheter rörande 
informationsledning svårt att eliminera. En trend eller marknadsutveckling kan förutspås men aldrig 
garanteras (Gary, 2003). Enligt Koen et al (2001)finns ett behov av fler modeller i urvalsprocessen så att 
marknad och tekniska risker, investeringsnivåer, konkurrenskraft etc. kan tas i beaktande i högre grad. 
Englund & Graham (1999) menar vidare att det är viktigt att urvalet speglar organisationens syfte, vision 
och mål snarare än de resurser och kunskap som finns tillgängligt för tillfället. Rietzschel et al (2006) 
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argumenterar för att det är viktigt att idégenerering och urvalsprocessen separeras. Detta då idégenerering 
påverkas negativt av utvärdering och kritik.  

Urvalet i en Venture Capital-process är en kritisk del av Venture Capital-bolagens innovationsprocess. 
Urvalet ligger till grund för investeringsbeslutet, som är viktigt och kräver mycket tid. Tyebjee & Bruno 
(1984) fann i sin undersökning att Venture Capital-bolag i snitt lägger ungefär 50 % av sin tid på att 
utvärdera och undersöka potentiella möjligheter. Misslyckas Venture Capital-bolaget med urvalsprocessen, 
och fel bolag finansieras, kan det medföra svårigheter för bolaget att hitta finansiering i framtiden (Wright 
& Robbie, 1996). Isaksson (2006) förslår fyra olika steg i investeringsbeslutet; 1) Utvärdering med 
urvalskriterier, 2) Värdering, 3) Kontrakt och slutligen 4) Finansiell struktur. Utvärdering och 
urvalskriterier är ofta den största och mest omfattande delen i urvalsprocessen och det är också detta som 
vårt examensarbete kommer fokusera på.  

Värderingen av bolaget är en kritisk förhandlingsprocess mellan entreprenören och Venture Capital-
bolaget, framförallt om ägarstruktur och investeringsbelopp (Baeyens, Vanacker, & Manigart, 2006). 
Baeyens et al (2006) fann att skillnaden mellan upplevd risk och avkastning mellan entreprenören och 
Venture Capital bolagen gjorde det mycket svårt att komma överens om värderingen för bolagen. 
Entreprenören har generellt en tendens att värdera bolaget för högt, medan Venture Capital-bolaget 
istället värderar lägre. Detta är en stor anledning till att många, framför allt högriskprojekt, får Venture 
Capital-bolag att dra sig ur (Baeyens, Vanacker, & Manigart, 2006). Affärsidén är således inte redo för 
implementering förrän värderingen godkänts av bägge parter. 

När båda parter (entreprenören och riskkapitalisten) kommit överens om värderingen, kan det fortfarande 
råda olika förväntningar på respektive framtida roll och ansvar. Därför kan det vara bra att skriva någon 
form av kontrakt där det klargörs vilka förväntningar som råder (Isaksson, 2006). Ett skrivet kontrakt kan 
också vara ett sätt för Venture Capital-bolaget att minska risken och lägga en del av ansvaret på 
entreprenören (Baeyens, Vanacker, & Manigart, 2006). Isakson (2006) slår fast att de flesta Venture 
Capital-bolag har standardiserade rutiner för kontraktutformande och kontraktskrivande även om 
kontrakten kan skilja sig mellan till exempel olika faser på de nystartade bolagen. Under det sista steget i 
urvalsprocessen beslutas det kring det nystartade företagets finansiella struktur. När den finansiella 
strukturen är klar är affärsidén redo för implementering.  

4.1.5 Implementering 
Implementering är sista delen i innovationsprocessen och innefattar bland annat utveckling av en 
affärsplan baserat på uppskattning av marknadspotential, kundbehov, investeringskrav, konkurrens och 
den totala projektrisken (Koen & al, 2001) men även en första investering i projektet. Venture Capital-
bolag investerar mer än bara kapital i projekten. De adderar även värde till företag genom att bidra med 
kunskap, kontakter samt genom att ha aktiva roller i de företag de hjälper. Ju tidigare fas företaget befinner 
sig i, desto aktivare engagemang från Venture Capital-firman krävs. Värdeaddering är en viktig del i 
företagens tillväxt. En studie av Isaksson (1999) visar att företag som får stöd av Venture Capital-bolag 
växer betydligt snabbare än liknande företag utan sådant stöd. All forskning är dock inte överens, och det 
finns studier som visar på motsatsen. Manigart et al (2000) undersökte den långsiktiga effekten av stöd 
från Venture Capital-bolag genom att jämföra 525 bolag med stöd och 525 liknande bolag utan stöd. Hon 
fann att de bolag med stöd inte hade en större chans att överleva än de bolag som saknade stöd. Detta 
motsäger på så sätt den generella uppfattningen att bolag med Venture Capital-stöd borde klara sig bättre. 
Ofta kan det dock vara svårt att på ett tidigt stadium se hur företag utvecklar sig, och det kan gå sämre 
innan det går bättre. På så sätt kan olika undersökningar få fram olika resultat, beroende på vilken fas de 
undersökta företagen befinner sig i.  



Att identifiera lovande affärsidéer 
 

16 
 

4.2 Urvalskriterier  
Det är viktigt att det satsas på rätt projekt från början eftersom det blir dyrare att avbryta ju längre tiden 
går (Kim & Wilemon, 2002). Problemet är dock att det är ytterst svårt att bedöma kvaliteten av ett projekt 
i tidiga faser (Kim & Wilemon, 2002). Det framtida företaget behöver inte vara mer än en idé, och att 
förutspå framtida marknad och kunder kan vara mycket svårt (Isaksson, 2006). För att underlätta urvalet 
använder Venture Capital bolagen olika typer av urvalskriterier som kan variera efter till exempel 
företagets fas (Tyebjee & Bruno, 1984) eller företagets bransch (Baeyens, Vanacker, & Manigart, 2006). 

Ett urvalskriterium är en standard som ligger till grund för en jämförelse eller ett beslut. Många forsknings 
och utvecklingsprojekt kräver en större mängd komplexa kriterier, som till exempel strategisk position, 
möjlighet till framgång, marknadsstorlek och tillgång till resurser. Enligt Englund & Graham (1999) är det 
bäst med få kriterier, men det viktigaste är att hitta de kriterier som har störst betydelse för organisationen. 
Kriterier som kan användas för att jämföra hur bra projektet går i linje med organisationens strategi bör 
även väljas. Alla kriterier som ska användas är viktiga, men vissa mer än andra vilket gör att kriterierna bör 
rangordnas. Englund & Graham (1999) menar vidare att det kan vara lämpligt att placera in olika 
affärsidéer i olika kategorier för att få en bättre överblick. Det ger i sin tur även bättre förutsättningar för 
att skapa en balanserad produktportfölj. 

Ett vanligt Venture Capital-bolag får in ungefär mellan 120 och 1000 förslag per år, med ett medeltal på 
450 förslag, och en effektiv sållning är därför nödvändigt (Tyebjee & Bruno, 1984). Det finns flera sätt att 
utvärdera en investering. Venture Capital-bolag börjar ofta med en grovsållning av de idéer de får in (se 
Figur 7). Där sållas de idéer som inte följer investeringsstrategin (rörande faktorer som till exempel 
bransch, företaget fas, geografiskt läge, min/max storlek på investering) bort (Baeyens, Vanacker, & 
Manigart, 2006). I senare skeden används andra typer av kriterier för att utvärdera vilka företag som bör 
satsas på (Baeyens, Vanacker, & Manigart, 2006).  

 

Figur 7 Uppdelning av urvalsprocessen enligt Baeyens et al (2006) 

Studier kring Venture Capitals-bolags kriterier visar att urvalskriterierna varierar beroende på bransch. 
Baeyens et al (2006) menar till exempel att det är skillnad på urvalskriterierna för teknologiska och icke 
teknologiska företag. De flesta undersökningar som studerat de kriterier som används för 
investeringsbeslut har funnit att de viktigaste kriterierna är management relaterade (Franke et al, 2008), 
(Isaksson, 2006). Med det menas att ett bra management anses väsentligt för att kunna styra ett bolag och 
anses i flera fall till och med viktigare än produkten i sig (Isaksson, 2006). Baeyens et al (2006) studerade 
hur Venture Capital-bolags urvalsprocess kunde se ut i en riskfylld bransch (bioteknik) och fann att vikten 
av bra management var lägre ju nyare projekten var. För de Venture Capital-bolag som investerade i 
mycket tidiga faser var det inte lika viktigt att projektet hade ett fullständigt och funderande 
managementteam då detta kunde ordnas senare, utan andra faktorer som finansiella medel, teknologi och 
marknad lyftes fram som viktigare. Management blev allt viktigare desto senare faser projekten 
investerades i. Tyebjee & Bruno (1984) fann liksom Baeyens et al (2006), inte bara management 
relaterade kriterier som viktiga. De listade till exempel; marknad, geografiskt läge och investeringens 
storlek som viktigare faktorer att undersöka först. Tyebjee och Bruno (1984), liksom Baeyens et al 



Att identifiera lovande affärsidéer 
 

17 
 

(2006), delar upp urvalsprocessen i ett Venture Capital-bolag i två steg; nämligen först en grovsållning och 
sedan ett utförligare urval, där olika urvalskriterier placeras in och undersöks i de olika stegen. 

4.2.1 Grovsållning 
Shepherd (1999) undersökte 66 nystartade företag i Sverige under de åtta första månaderna 1998. Han 
menade att det finns risk att bolag sållas bort i det första urvalet trots att de skulle uppfylla 
urvalskriterierna i ett senare urval. Det kan därför vara intressant för Venture Capital-bolag att diskutera 
hur viktiga dessa första kriterier är i förhållande till kriterier i senare skeden. Tyebjee och Bruno (1984) 
menar att det framförallt finns fyra urvalskriterier som Venture Capital-bolag tittar på vid en första 
grovsållning. Uppfylls inte dessa fyra grundkrav är företaget antagligen inte aktuellt för investering. 
Tyebjee och Bruno (1984) fann att de vanligaste kriterierna vid en första sållning är: 1) Investeringsbelopp, 
2) Marknad & Teknologi, 3) Geografiskt läge och 4) Bolagets fas. 

1) Investeringsbelopp 
Olika Venture Capital-bolag har ofta olika preferenser på hur stora belopp de vill investera (Camp, 2002). 
Tyebjee och Bruno (1984) menar att den övre gränsen beror på investeringsstrategin och existerande 
produktportfölj. Investerare måste göra ett visst antal investeringar för att sprida risken. Däremot finns det 
ett tak på hur många projekt ett Venture Capital-bolag kan ha för att ha möjlighet att aktivt engagera sig i 
alla bolag. (Tyebjee & Bruno, 1984). Tyebjee och Bruno (1984) menar vidare att investeringsbelopp är det 
första kriterium som Venture Capital-bolagen undersöker. Är beloppet för stort eller för litet är företaget 
helt enkelt inte intressant. Några exempel på olika investeringsbelopp för Venture Capital-bolag som 
investerar i senare faser är AVI Capital som ofta investerar mellan $4-$6 miljoner dollar i varje företag och 
Benchmark Capital som investerar $5-$7 miljoner dollar (Camp, 2002). Seqoia Capital investerar i flera 
olika faser och investerar allt mellan $50,000 dollar (såddfas) och $10 miljoner dollar (Camp, 2002).  
 

2) Marknad & Teknologi 
Ett Venture Capital-bolag investerar i mer än ett företag, de investerar även i en framtida marknad och i 
många fall även ny teknologi (Tyebjee & Bruno, 1984). Det är därför viktigt att Venture Capital-bolaget 
har kunskap om aktuell marknad och eventuell teknologi för att kunna vara ett bra och aktivt stöd till 
entreprenören (Tyebjee & Bruno, 1984). Vissa Venture Capital-bolag har inte heller möjlighet att investera 
i tekniktunga företag, då de saknar resurser. 
 

3) Geografiskt läge 
Det geografiska läget är betydande för många Venture Capital-bolag. Företag på platser utan bra 
infrastruktur, eller på långt avstånd från lämpliga konsulter, kunder, strategiska partner och jurister är inte 
intressanta för många Venture Capital-bolag (Camp, 2002). Detta är viktigare i tidiga faser då samarbetet 
med Venture Capital-bolaget generellt är som mest intensivt (Camp, 2002). Däremot kan många Venture 
Capital-bolag övertala nya företag att flytta (Camp, 2002). I Tyebjee och Brunos (1984) studie ansåg 9 av 
46 intervjuade Venture Capital-bolag att geografiskt läge var mycket viktigt.  
 

4) Bolagets fas 
22 stycken av de 46 Venture Capital-bolag som undersöktes av Tyebjee och Bruno (1984) angav företagets 
fas som ett viktigt kriterium. I mycket tidiga faser, så kallade såddfaser, är det få Venture Capital-bolag 
som är villiga att investera. Istället får entreprenören söka sig till informella investerare, så som affärsänglar 
eller liknande. Beroende på investeringsstrategi kommer vissa Venture Capital-bolag framför allt investera 
i tidiga faser och andra hellre i senare faser. (Tyebjee & Bruno, 1984)  

4.2.2 Utförligare urval 
Efter ett första urval, utifrån ovan nämnda kriterier, börjar Venture Capital-bolaget undersöka varje bolag 
mer utförligt. De använder då en ny uppsättning kriterier, som mer utgår från företagets potential istället 
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för Venture Capital-bolaget möjlighet att investera (Tyebjee & Bruno, 1984). Franke et al (2008) jämförde 
litteratur kring de kriterier som Venture Capital-bolag använde och sammanställde detta. I denna 
sammanställning (se Tabell 1) framkommer det också att litteraturen framhävt många olika kriterier bland 
de tre viktigaste.  

Tabell 1 Litteratursammanställning av viktigaste kriterier vid investeringsbeslut av Venture Capital-bolag (Franke et al 
2008). 

Författare Urval Metod Urvalskriterier rangordnade efter betydelse 
Wells (1974) 8 VC Personliga 

intervjuer 
1) Managementåtagande 
2) Produkt 
3) Marknad 

Poindexter (1976) 97 VC Mail- 
undersökning 

1) Kvalitet på management 
2) Förväntad avkastning 
3) Förväntad risk 

Johnson (1979) 49 VC Mail- 
undersökning 

1) Management 
2) Policy/strategi 
3) Finansiella kriterier 

Tyebjee & Bruno (1984) 46 VC Telefon- 
intervjuer 

1) Management 
2) Marknad 
3) Lönsamhet 

MacMillan et al. (1985) 102 VC Mail- 
undersökning 

1) Entreprenörers uthållighetsförmåga 
2) Kunskap om aktuell marknad 
3) Förväntad avkastning 

Goslin & Barge (1986) 30 VC Mail- 
undersökning 

1) Erfarenhet hos management 
2) Marknadserfarenhet 
3) Kompletterande kunskap i teamet 

Robinson (1987) 53 VC Mail- 
undersökning 

1) Personlig motivation 
2) Kunskap hos organisation/ledning 
3) Erfarenhet hos VD/ledning 

Rea (1989) 18 VC Mail- 
undersökning 

1) Marknad 
2) Produkt 
3) Trovärdighet hos team 

Dixon (1991) 30 VC Personliga 
intervjuer 

1) Branscherfarenhet hos ledning 
2) Marknad 
3) Marknadsföringskunskap hos managementteam 

Muzyka et al. (1996) 73 VC Personliga, 
standardiserade 
intervjuer 

1) Ledarskapspotential hos ansvarig entreprenör 
2) Ledarskapspotential hos managementteam 
3) Branschkunskap inom teamet 

Bachher & Guild (1996) 40 VC Personliga 
intervjuer 

1) Entreprenörens egenskaper 
2) Marknad 
3) Produkt/tjänst 

Shrader, Steier, 
McDougall & Oviatt 
(1997) 

214 VC 
med 
IPO 

Intervjuer, 
offentliga 
dokument 

1) Teknisk utbildning 
2) Affärssinne och erfarenhet 
3) Kärnstrategi 

Shepherd (1999) 66 VC Förenade 
experiment 
(personliga/mail) 

1) Branschkompetens 
2) Utbildningskapacitet 
3) Kompetens 

 
Tyebjee och Bruno (1984) är några av de citerade författarna i undersökningen av Franke et al (2008). De 
är även några av de mest citerade författarna inom teori i Venture Capital-sammanhang. Tyebjee och 
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Bruno (1984) nämner framför allt fem kriterier som extra viktiga vid investeringsbeslut; 1) Management, 2) 
Marknad, 3) Produkt, 4) Omgivning och 5) Lönsamhetspotential.  
 

1) Management 
Ett välanvänt citat lyder “There is no question that irrespective of the horse (product), horse race 
(market), or odds (financial criteria), it is the jockey (entrepreneur) who fundamentally determines whether 
the venture capitalist will place a bet at all” (MacMillian et al, 1985). Först och främst måste alltså den 
personliga kemin mellan entreprenören och Venture Capital-bolaget stämma (Camp, 2002). Väldigt få 
Venture Capital-bolag går in med endast finansiella medel, framför allt i tidiga faser. I de flesta fall betyder 
en investering flera års samarbete mellan entreprenören och Venture Capital-bolaget. Företag i tidiga faser 
har dock sällan kompletta managementteam från början (Camp, 2002). Kvalitén på managementteam och 
tillgång till olika managementresurser menar många författare är kritiskt för ett företags gynnsamma 
utveckling (till exempel Camp, 2002, Franke et al 2006). En god idé förblir endast en god idé om inte ett 
bra managementteam kan ta hand om den. En dålig idé kan dock omvärderas och ompositioneras med 
rätt management (Camp, 2002). Ett bra managementteam ska också kunna rekrytera andra bra människor 
till deras verksamhet (Camp, 2002). Bra människor söker sig till andra bra människor. Ett sätt att ta reda 
på hur väl entreprenörens managementresurser fungerar är att be om referenser på andra lyckade projekt 
samt få en bild av hur entreprenören arbetar (Camp, 2002). Vissa Venture Capital-bolag testar också 
entreprenörerna på olika sätt som en del i den senare delen av urvalsprocessen (Camp, 2002).  Även om 
ett bra managementteam är kritiskt för bolagets framgång, är det inte nödvändigt att ha ett fullständigt 
team på plats från början. Fattar entreprenören tycke och har förtroende hos Venture Capital-bolaget kan 
detta istället tillsättas i efterhand. Många Venture Capital-bolag uppskattar till och med när det finns ”hål” 
i entreprenörens managementteam, så att dessa kan fyllas av folk rekryterade av Venture Capital-bolaget. 
Ett bra managementteam ska innehålla kompletterande kunskap och erfarenhet. Venture Capital-bolag 
gillar också managementteam som samarbetar bra, snabbt kommer till beslut och helt enkelt tycker om 
varandra. Hur välfungerade managementteamet är märks till stor del då de ombeds hålla presentation om 
produkten och svara på frågor, men har teamet haft tidigare framgångar vägs det också in (Camp, 2002).  
 

2) Marknad 
Det finns många olika saker som Venture Capital-bolag kan titta på vad gäller marknadspotential. Tyebjee 
och Bruno (1984) nämner marknadsstorlek, marknadstillväxt och, mer generellt, ett behov på marknaden 
som det näst viktigaste efter management (se Tabell 1). Franke et al (2008) visar i sin litteraturstudie kring 
urvalskriterier att så många som hälften av tidigare undersökningar hade listat marknad som ett av de tre 
viktigaste kriterierna vid urvalsprocessen. Förutom marknadsstorlek, marknadstillväxt eller kort och gott 
marknad nämns även målgrupp och marknadsföringsegenskaper (se Tabell 1).  
 

3) Produkt 
Ett annat viktigt kriterium är produkten eller tjänsten. Tyebjee och Bruno (1984) menar att produktens 
egenskaper är ett av de fem viktigaste kriterierna då Venture Capital-bolagen gjort den första 
grovsållningen och börjar titta närmare på varje enskilt fall. I produktens egenskaper kan kundvärde, 
flexibilitet och unikhet medräknas. En väldifferentierad produkt har bättre förutsättningar för att få bra 
vinstmarginaler och i vissa fall även patent.  
  

4) Omgivning 
Med denna faktor menas entreprenören och dess affärsidés motståndskraft mot förändringar i 
omgivningen (Tyebjee & Bruno, 1984). Hur påverkas företaget av ökad konkurrens eller kan till exempel 
ny teknologi hota företagets verksamhet? Det bör också beaktas huruvida företaget motstår 
konjunktursvängningar (Tyebjee & Bruno, 1984). Shepherd (1999) nämner också konkurrens på 
marknaden som viktigt och anger priskonkurrens som ett särskilt viktigt kriterium. Ett sätt att undvika att 
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skapa ytterligare konkurrens på marknaden är att avstå från att investera i företag som har liknande 
produkter/tjänster som något bolag i den befintliga produktportföljen. Camp (2002) menar att det är 
mycket ovanligt att Venture Capital-bolag investerar i sådana företag. Många har en policy att undvika 
investeringar i bolag som direkt konkurrerar med deras existerande (Camp, 2002). Det kan förutom 
konkurrens på marknaden innebära legala svårigheter om anställda i Venture Capital-bolaget exempelvis 
sitter med i båda styrelserna och på det sättet har information om båda företagen (Camp, 2002).   
 

5) Lönsamhetspotential 
Lönsamhet är det slutliga målet för i princip alla Venture Capital-bolag (med undantag av vissa statligt 
ägda) (Isaksson, 2006). Tyebjee och Bruno (1984) sammanfattar sina slutsatser från sin undersökning i en 
modell (se Figur 8). Där styr marknadsattraktionen och produktdifferentiering den förväntade 
avkastningen, och omgivning samt management styr istället den uppskattade risken. Hög förväntad 
avkastning och låg risk ger större chans till investeringsbeslut. Långsiktig lönsamhet till Venture Capital-
bolaget kan också genereras vid positiva exit. En bra exit är en försäljning till ett högre pris än som redan 
investerats i bolaget (se kapitel 2 för mer information kring exit), och som på så sätt genererar kapital till 
Venture Capital-bolaget. En dålig exit är istället när företaget tvingas avyttras på ett olönsamt sätt som till 
exempel säljas för ett allt för lågt pris eller sättas i konkurs. Att företaget har en bra exitmöjlighet är därför 
också ett viktigt urvalskriterium för många Venture Capital-bolag. De vill kunna se en positiv avyttring 
inom en överskådlig framtid (vanligtvis 3-7 år). Det slutliga investeringskriteriet, lönsamhetspotential, 
ligger således till grund för om affärsidén går vidare för värdering och implementering.  
 

 

Figur 8 Bearbetning av Tyebjee & Brunos (1984) modell om hur urvalskriterier påverkar investeringsbeslutet 
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5 Empiri: Nuvarande urvalsprocess & 
urvalskriterier 

I detta kapitel kommer en kartläggning av hur företagets innovationsprocess ser ut och fungerar idag att presenteras. 
Urvalskriterier som företaget anser viktiga kommer även att diskuteras. De olika stegen kommer att beskrivas utifrån den 
dokumentation som finns från företaget samt intervjuer med företagets olika partners. 
 

5.1 Kartläggning av CCI:s innovationsprocess 
En kartläggning av hela CCI:s innovationsprocess kommer att ske, även då fokus i examensarbetet är 
urvalsprocessen. Detta då vi anser att utan förståelse för hela innovationsprocessen är det svårt att kunna 
sätta urvalsprocessen i ett sammanhang och genomföra en djupare analys av denna. 

Innovationsprocessen är processen från idé till start av bolag. Processen, av CCI benämnd Case 
Management Process (CMP), upprättades under hösten 2007 då externa finansiärer gick in i bolaget och 
struktur på verksamheten blev en nödvändighet. Då processen är relativt ny har dock inte alla processens 
aktiviteter blivit rutin ännu. 

Processen består av fyra steg, nämligen; lead generation, case evaluation, business planning och slutligen 
financing/startup. Under ”lead generation” insamlas idéer och case från olika kanaler. De case, där 
intressen finns för CCI, går vidare till innovationsprocessens andra steg, ”case evaluation”. De utvalda 
casen presenteras kort på ett casemöte där alla partners kommer med synpunkter och beslut fattas om 
idén ska gå vidare till nästa steg, ”business planning” eller inte. Sker detta görs en utförligare analys av 
caset och dess möjligheter och en affärsplan upprättas. Denna ska sedan kunna lämnas till potentiella 
investerare. Avancerar idén ytterligare, genom beslut av CCI:s partners, tillsätts en eller flera personer från 
CCI att arbeta vidare med caset. Om inga oförutsedda händelser sker genomförs alla case som fått ok 
inom kort. Dock har det hänt att case som fått godkänt ändå har lagts ner innan lansering då 
förutsättningarna har ändrats och CCI inte längre anser att det är värt att lägga resurser på bolaget. 
Beroende på exempelvis hur tekniktungt bolaget är varierar tiden från beslut till lansering mellan ca 3 
månader och 1,5 år.  

 

 

Figur 9 CCI:s innovationsprocess 

Dessa olika steg kan placeras in i den mer traditionella innovationsprocessen; 1) idégenerering, 2) urval 
och 3) implementering (se Figur 9). Lead generation kan likställas med idégenerering, då detta steg innebär 
insamling av nya affärsidéer och case. Case evaluation och business planning placeras in under urval, 
eftersom stegen innebär selektion av case. Financing/start-up och implementering kan även jämföras. 
Detta då båda stegen innebär vidare arbete med utvalda case. 

Casemöten 
Casemöten är ungefär 1-1,5 timme och hålls regelbundet varannan vecka. Då diskuteras och selekteras 
affärsidéer och case. På casemöten kan både ”case evaluation” och ”business planning” bearbetas. De 
veckor då det inte är casemöte hålls istället ”personalmöte” där mer ekonomiska frågor, interna frågor och 
resursfrågor diskuteras. Dock inkräktar ibland case-diskussioner och beslutsprocesser på 
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de ”personalmöten” som hålls. Om ett case ska tas upp på mötet, ska detta skickas till ansvarig för 
innovationsprocessen senast två dagar innan aktuellt casemöte, som därefter ska sammanställa och skicka 
vidare agendan till alla i partnergruppen. I praktiken har dock innovationsprocessens ansvarige mycket på 
sitt bord och de partner som ska presentera ett case skickar istället detta direkt till alla i partnergruppen. 

Enligt den dokumenterade processen kan varje möte behandla ungefär tre ”opportunity presentations” 
eller en ”business plan” och en ”opportunity presentation” samt några ”heads-up”. 

5.1.1 Idégenerering 
Idégenerering kallas hos CCI ”Lead generation” och är det första steget i processen med syfte att 
säkerhetsställa ett kontinuerligt flöde av affärsidéer. Idéer kommer i dagsläget in i en strid ström till CCI. 
De kommer först och främst från externa källor som entreprenörer eller genom egna interna kreativa 
processer och undersökningar. På CCI finns ansvariga för den interna respektive den externa 
idégenereringsprocessen.  

Olika sätt att identifiera affärsidéer 
CCI använder sig både av proaktiva tillvägagångssätt då de aktivt söker efter nya affärsidéer och reaktiva 
tillväggångssätt då de inväntar idéer från entreprenörer. Detta skiljer CCI från de flesta andra Venture 
Capital-bolag som nästan uteslutande har ett reaktivt tillvägagångssätt. CCI:s entreprenöriella bakgrund 
och sammansättning bidrar till det aktiva sökandet efter nya affärsidéer. 

1. Externa ansökningar (reaktivt tillvägagångssätt) 
Många entreprenörer med en affärsidé eller bolag i startfasen söker sig själva till CCI genom hemsidan 
eller kontakter. Entreprenörer kan också bli rekommenderade att kontakta CCI av andra riskkapitalbolag 
som inte kan eller vill ta emot dessa. Detta då traditionella riskkapitalbolag hellre investerar i större projekt 
som är i en senare och mindre riskfylld fas. Idéer som skickas från riskkapitalbolag har redan gått igenom 
en viss gallring och brukar generellt vara av bättre kvalitet än de som kommer direkt från entreprenörer. I 
början kom inga idéer från andra entreprenörer, men utav CCI:s totala antal startade bolag har ungefär 30 
% startas från egna affärsidéer och resterande 70 % varit affärsidéer/bolag som kommit från externa 
entreprenörer. Från intervjuerna med partners har det framkommit att det kan finnas en risk att 
inkommande affärsidéer ”försvinner” då de inte rapporteras vidare till övriga partners. Detta då det ofta 
råder tidsbrist och andra saker prioriteras. 

2. Kreativa processer (proaktivt tillvägagångssätt) 
Idéer kommer också från egna kreativa processer, då CCI:s anställda samlas för att komma på nya 
affärsidéer. En kreativ process som har genomförts gick ut på att först identifiera tio trender och tio 
lovande branscher. Därefter fick alla varsin bransch och trend som de skulle kombinera för att ta fram nya 
affärsidéer inom området. Endast en sådan strukturerad kreativ process har än så länge genomförts och 
resulterade i flertalet intressanta nya affärsidéer, varav en har gått vidare i processen. Hos CCI:s partners 
pågår det dessutom ständigt kreativa processer, då de genom sina kreativa sinnen och breda nätverk 
kontinuerligt kommer på och fångar upp nya case och idéer.  

3. Undersökning (proaktivt tillvägagångssätt) 
Då CCI startades gjordes en ordentlig undersökning av lönsamma befintliga företag. Listor med 
intressanta bolag, skapade av affärstidningen Red Herring, Fortune 500 och liknande medier undersöktes 
noggrant. En kort beskrivning av respektive företag presenterades för att sedan följas av en analys om 
konceptet kunde fungera på en nordisk marknad. Därefter undersöktes möjligheten, efter CCI:s resurser, 
att genomföra dessa projekt. Efter den grundliga undersökning som gjordes startades ett par bolag. 
Därefter har ingen lika noggrann undersökning gjorts, eftersom det inte längre finns samma behov av att 
hitta idéer då fler kanaler finns att tillgå. Den årliga listan från ovan nämnda källor sägs granskas sporadiskt, 
men i praktiken görs inte alltid detta. 
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Hur affärsidéerna hanteras 
Affärsidéer som tas upp och diskuteras bland partnerna på CCI kallas heads-up. Heads-up är egentligen 
inte mer än en tanke som saknar mer noggranna undersökningar. De flesta heads-up stannar där och blir 
inte mer än en intressant idé.  

Heads-up presenteras antingen på ett casemöte eller mer informellt i exempelvis kontorslandskapet. Beslut 
tas sedan om caset ska gå vidare till processens nästa steg, case evaluation. Vem som helst av partnerna 
kan presentera en affärsidé men det är inte alltid samma person som jobbar vidare med caset.  

Alla heads-up ska dokumenteras i en databas. En kort presentation av affärsidén, kontaktuppgifter till 
eventuell extern entreprenör, ansvarig på CCI etc. ska fyllas i. Denna ska sedan uppdateras så att casens 
utveckling kan följas. Den databas som finns fylls inte i regelbundet. Detta då denna aktivitet ofta 
bortprioriteras på grund av tidsbrist och företräde för annat. Någon klar rutin för att uppdatera databasen 
har inte tidigare existerat. Att kunna redovisa ett bra ”deal flow”, eller flöde av case, kan vara ett viktigt 
argument vid diskussioner med investerare. Detta gör att databasen kommer bli mycket viktig i framtiden 
och således krävs en bra rutin som är enkel att följa. 

5.1.2 Urval 
Urvalsprocessen hos CCI är idag uppdelad i två olika steg. Det första urvalet kallas Case evaluation där 
kriterier kring bland annat produkt, marknad, kundvärde och kunskap hos CCI diskuteras och utvärderas. 
De affärsidéer som tar sig vidare från det första urvalet går sedan vidare till det sista urvalssteget, Business 
planning. Där undersöks kriterierna utförligare med en tyngdpunkt på lönsamhet. Urvalsprocessen är 
också den del som vi avser att förbättra i CCI:s innovationsprocess. 

Urval 1: Case evaluation 
Idéer som fått en första granskning och gått vidare till steg 2 presenteras på ett casemöte av en eller två 
partners. Presentationen, som kallas ”opportunity presentation”, ska vara tre till fyra power point-bilder 
och kort beskriva marknaden, affärsidén och dess potential. De riktlinjer som finns i antal bilder som ska 
presenteras kan ibland ignoreras. Detta då en färdig presentation erhålls från en extern entreprenör som 
då innehåller mer information än vad som egentligen är nödvändigt för denna beslutsprocess. 

Efter presentationen sker en utvärdering, så kallad ”opportunity assessment”, där varje partner säger vad 
de tycker om förslaget. Det skrivna målet är att ungefär 1 av 4 ”opportunity presentations” ska kvalificeras 
till nästa steg. Ett antal urvalskriterier finns som underlag till utvärderingen. Kriterierna är hämtade från 
Sequoias, som är ett av världens största riskkapitalbolag. 

Urvalskriterier 
 Tydligt syfte 

- Kan företagets affärsidé sammanfattas på baksidan av ett kuvert? 
 Tillräcklig marknadsstorlek och behov 

- Riktar sig affärsidén mot befintliga marknader/behov? 
- Kommer aktuell marknad öka stort eller förändras? 

 Identifierbara kunder 
- Kan en målgrupp som rör sig snabbt med hög köpkraft identifieras? 

 Enkelhet och fokus 
- Erbjuder affärsidén en enkel produkt/tjänst med ett tydligt värde för kunden? 

 Kundbehov 
- Är behovet stort för kunden? 
- Är lösningen tilltalande? 

 Unikhet 
- Utmanas kontroversiella antaganden? 
- Är lösningen ny? 
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- Kommer konkurrenter ha svårt att matcha? 
 Flexibilitet 

- Kommer affärsidén ha möjlighet att expandera/förändras snabbt? 
 Kunskap i teamet 

- Kommer ett team kunna sättas ihop med lämplig och ledande kompetens? 
 
Enligt ”mallen” ska kriterierna bedömas på en skala från 1-10 där 10 är bäst, men i realiteten sker inte 
detta. Enligt partnerna på CCI brukar dock de flesta kriterier tas upp till diskussion på ett eller annat sätt 
men mer sporadiskt och ostrukturerat och inte i form av en lista som kryssas av. Partnerna menar att de 
både har rutin och erfarenhet att väga in de viktigaste kriterierna innan beslut om aktuell affärsidé ska gå 
vidare i processen. Många menar även att det skulle ta för lång tid att fylla i en blankett med kriterier vid 
varje beslut. Alla kriterier som finns används således inte alltid vid beslutsfattande och många gånger tar 
magkänslan helt över och resterande kriterier åsidosätts.  

Det är viktigt att det finns någon bland partnerna som är intresserad av affärsidén eller har tid att arbeta 
med den. Finns det inte det är risken stor att caset blir avvisat på ett tidigt stadium trots idéns potential. 
Kräver affärsidén tyngre investeringar blir idén avvisad eller vidarebefordrad till andra lämpliga 
riskkapitalistbolag med större investeringskapacitet. Dessutom är det viktigt för CCI att få tillgång till en 
betydande ägarandel i företaget. 

Vid utvärderingen räcker det med att en eller två av tio partner är kritiska för att caset inte ska gå vidare. 
Dock är det vanligast att det är flera partners som är emot caset om det stoppas. De litar på varandras 
instinkt och vill ha varandras input. Om en affärsidé däremot har en riktig eldsjäl, eller ”champion”, bland 
partnerna och stoppas kan caset få en andra chans om de synpunkter som fanns kan ”överbevisas”. 
Nätverkets medlemmar tror på varandras förmåga och instinkt och anser inte att det är deras roll att 
kritisera övriga medlemmars förslag om de verkligen brinner för något. Samtidigt är det inte acceptabelt 
att lägga ner mycket tid och jobb på ett case som inte har fått partnergruppens godkännande. 

Urval 2: Business Planning 
Ett case som går vidare till steget ”business planning” undersöks närmare och en utförlig affärsplan skrivs 
på 10-15 ”slides”. Bland annat undersöks marknadspotential, lönsamhet, exitmöjlighet, konkurrens, och 
implementeringsmöjlighet. Denna analys ska vara väl genomförd och den ska kunna visas direkt för 
investerare om beslut fattas att realisera caset. Dock menar några partners att affärsplanen inte alltid 
behöver göras så noggrant. Är det ingen kapitalintensiv investering kan resurser läggas på att starta bolaget 
och testa det på marknaden istället för att lägga resurser på omvärldsbevakning. Ju mer resurser en 
affärsidé kräver, desto viktigare är det dock att affärsplanen och omvärldsbevakningen är väl genomförd. 

En ytterligare utvärdering, en så kallad ”investment review”, genomförs efter presentationen av 
affärsplanen. Där ska en förutbestämd opponent mer ingående och kritiskt ha granskat caset med fokus på 
framgångsfaktorer kopplade till investering, som grund för kommande beslut. I detta steg används 
ytterligare kriterier som är mer fokuserade på investering och lönsamhet. Nedan följer de kriterier som 
beaktas: 

 Kort tid till positivt kassaflöde? 
 Låga kapitalkrav? 
 ”Lätt” att finansiera? 
 Låg implementationskomplexitet? 
 Tydligt exit/flera exit-alternativ? 
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5.1.3 Implementering 
Implementeringssteget i CCI:s innovationsprocess kallas för financing eller start-up. När CCI enats om att 
starta ett bolag tillsätts ett lämpligt team som ska arbeta med projektet. Ansvarig partner får en ledande 
roll i bolaget och även andra partners från gruppen sitter med i exempelvis styrelsen.  

Därefter söks investeringar för projektet och många gånger kommer dessa från någon av de affärsänglar 
som finns i CCI:s nätverk. De är ofta beredda att investera några hundra tusen kronor med chans till hög 
avkastning. CCI går även in med någon form av kapital i de projekt som startas. Dock är deras största 
investering kunskap och management, vilket inte tas ut som lön utan som ägande i bolagen.  

Då bolagen funnits ett tag på marknaden kan indikationer ses huruvida bolaget kommer att bli lönsamt 
eller inte. Man kan till exempel mäta intresserade annonsörer, antal medlemmar, antal besökare och så 
vidare. För bolagens fortsatta existens behövs i stort sett alltid mer kapital och vidare kontakt med 
affärsänglar liksom Venture Capital-bolag. 

Eftersom det är svårt att värdera företags tillgångar, i tidiga faser, fullständigt korrekt görs en estimat. 
Sedan skickas en förfrågan ut till privata investerare i CCI:s nätverk, om de till exempel är intresserade av 
30 % av bolaget till en kostnad av 2Mkr. Är intresset svalt går budet ned tills det finns någon intresserad 
eller, om buden inte motsvarar minimikraven, så omprövas investeringsförfrågan senare. 

5.2 Sammanställning av betydande urvalskriterier för CCI 
Under intervjuer med företagets partners har det framkommit att de kriterier som finns dokumenterade i 
processen inte alltid följs på ett strukturerat sätt. Dock anser de flesta att kriterierna på något sätt ändå 
diskuteras då de ”bakas in” i den övergripande beslutsdiskussionen. Under intervjuerna bad vi CCI:s 
partners att nämna de kriterier som de ansåg vara av störst betydelse. De kriterier som togs upp flest 
gånger var de ekonomiska aspekterna som intäktsmodell och etableringskostnad. Intäktsmodell har även 
rankats som det viktigaste kriteriet av företagets VD. När företaget var nytt startades flera bolag med en 
intäktsmodell som var annonsbaserad och således gjorde att intäkterna dröjde. Detta då det krävs många 
besökare på siten och tid för mognad innan en annonsbaserad intäktsmodell kan bli lönsam. Ägarandel var 
också ett kriterium som nämndes som viktigt under flertalet intervjuer. 

En annan faktor som många partners nämnde var att affärsidén ska gå i linje med CCI:s övergripande 
strategi och vision. Det är viktigt att det är rätt typ av projekt (ex fas, koncept, behov av resurser) som 
företaget engagerar sig i samt att det finns tillgängliga resurser på företaget. Alla partners delar 
uppfattningen om att CCI inte ska engagera sig i affärsidéer/bolag som är i sena faser eller mycket 
resurskrävande. Dock saknas en mer definierad strategi som alla är överens om och som tydligt visar vilket 
håll CCI ska gå åt.  

Teamet togs även upp som ett viktigt kriterium. Med detta menas personerna som ska arbeta med 
projektet och således driva det framåt. Det framkom även att det är viktigt att det finns en champion i 
teamet. Detta bör vara den person som är den operativa ledaren och således den person som är ytterst 
ansvarig för att driva och föra portföljbolaget vidare. 

En viktig faktor är även marknad. Hur stor marknadspotential finns det? Hur stor är tillväxten? Vilken är 
marknadsstorleken? Både den svenska och internationella marknaden bör tas i beaktning för eventuell 
framtida expansion eller exit. Dock belyser de intervjuade personerna svårigheten av att uppskatta såväl 
marknadsstorlek som marknadstillväxt i tidiga faser. Hur bedöms exempelvis storleken på en marknad för 
ett spelbolag på internet? Kan man anta att målgruppen är alla som använder internet eller bara personer 
som redan idag spelar? Eller är det en kombination av detta?  
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Innovationsgrad och magkänsla är också kriterier som tas upp spontant under intervjuerna. Det 
förstnämnda belyser unikheten i affärsidén. Magkänslan är däremot ett kriterium som är svårare att ta på. 
Det bygger på många års erfarenhet och känsla. Alla partners på CCI har en akademisk utbildning i botten 
och sedan flera års erfarenhet från stora svenska och internationella företag. Magkänsla är ett kriterium 
som många beslut i urvalsprocessen har baserats på. Vissa partner menar även att magkänslan ibland har 
tagit över på bekostnad av de övriga kriterierna i den dokumenterade urvalsprocessen.  



Att identifiera lovande affärsidéer 
 

27 
 

6 Analys: Identifiering av urvalskriterier 
I detta kapitel kommer att vi att identifiera viktiga kriterier vid urval av affärsidéer hos det studerade Venture Capital-
bolag. Detta kommer att göras genom att jämföra och analysera teoretiska urvalskriterier med empiriska urvalskriterier. 
 
Både Tyebjee & Bruno (1984) och Baeyens et al (2006) delar in urvalsprocessen i två urval; grovsållning 
och ett utförligare urval. CCI använder sig redan idag av en typ av grovsållning, när de väljer ut vilka idéer 
som ska gå vidare till ”case evaluation”, om än på ett mer ostrukturerat sätt. I ”case evaluation” görs sedan 
ett mer noggrant urval vilket kan jämföras med teorins utförligare urval. Enligt teorin placeras olika 
urvalskriterier in under de olika urvalsgrupperna. Kriterierna i grovsållningen är kopplade till den 
grundläggande verksamhetsstrategin medan kriterierna i det utförligare urvalet speglar en djupare bild, så 
som det operativa ansvaret, marknaden och omgivningen.  

6.1 Grovsållning 
Tyebjee och Bruno (1984) tar upp kriterier som bör beaktas vid en första grovsållning, som till exempel 
vilken fas företaget är i, vilket geografiskt läge företaget har eller hur stor investering som krävs i bolaget. 
Utifrån teorin dras också slutsatsen att relevant kunskap om marknad och teknologi kan vara viktigt, 
särskilt i Venture Capital-bolag med nischade strategier. Grovsållningen speglar ofta ett Venture Capital-
bolags övergripande investeringsstrategi. CCI har inte delat upp sin dokumenterade urvalsprocess i en 
grovsållning och en utförligare sållning. Däremot står det efter intervjuer klart att de mer eller mindre 
medvetet undersöker vissa kriterier innan de tas upp i processen. Under intervjuerna nämns ofta att en 
affärsidé måste vara ”i linje med CCI” vilket efter närmare undersökning visat sig betyda ett mindre 
investeringsbelopp, företag i tidiga faser, en lovande affärsidé och sammanfattningsvis en bra magkänsla. 
Ofta har CCI helt enkelt inte möjlighet att gå vidare med affärsidéer som inte uppfyller kriterier, som 
exempelvis fas och investeringsbelopp, i grovsållningen. Utifrån intervjuer med CCI har vi förstått att de 
på många sätt följer Tyebjee och Brunos (1984) föreslagna kriterier för grovsållning; 

 Fas: CCI investerar endast i mycket tidiga faser, ofta redan på idéstadiet. På så sätt anser de att de 
får ökad kontroll, ägarandel och även ökat engagemang i respektive portföljbolag.  

 Investeringsbelopp: Då CCI går in i tidiga skeden investerar de små belopp relativt andra större 
Venture Capital-bolag. CCI saknar en fond och måste aktivt söka kapital för varje projekt. Deras 
initiala investeringsbelopp brukar ligga på allt mellan 200tkr och 2Mkr.  

 Geografiskt läge: Då CCI investerar i tidiga faser är det geografiska läget ofta inget problem. En idé 
kan lätt förflyttas till Stockholm. Samtliga bolag i CCI:s produktportfölj har verksamhet i 
Stockholm med omnejd. 

 Kunskap om marknad och teknologi: CCI har inte nischat sig mot en specifik bransch, som till 
exempel bioteknik eller andra liknande inriktningar. Däremot tar de sig inte an företag som är 
tekniktunga eller som kräver specifik branschkunskap som de inte besitter.  

 
Utifrån ovan nämnda intervjuer har det dock framkommit att det är fler saker än dessa fyra faktorer som 
beaktas under en första grovsållning. Affärsidén måste bedömas som lovande och tilltalande, och CCI 
måste ha möjlighet till en betydande ägarandel av företaget. 
 
 Affärsidé: En tilltalande affärsidé som partners på CCI kan relatera till är nödvändigt för att 

affärsidén ska gå vidare till ett utförliggare urval 
 Ägarandel. Då affärsidén kommer från en extern entreprenör är det viktigt att denne är beredd att 

ge bort en betydande ägarandel av företaget. CCI menar att de främst bidrar med management 
och att det inte är värt att satsa detta om de inte får en betydande ägarandel. 
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Vi inkluderar därför sex urvalskriterier i grovsållningen; nämligen: bolagets fas, investeringsbelopp, 
geografiskt läge, kunskap om marknad och teknologi, affärsidé samt ägarandel.  

6.2 Utförligare urval 
Tyebjee och Bruno (1984) delade upp Venture Capital-bolagets utförligare urval i fem olika delar; 
nämligen management, marknad, produkt, omgivning och lönsamhetspotential.  Dessa delar har även vi 
valt att utgå från när vi tar fram de kriterier vi anser relevanta för ett Venture Capital-bolag som investerar 
i tidiga faser. Utifrån intervjuer med partners från CCI och undersökning av de kriterier som finns i den 
dokumenterade processen har vi kunnat lista sex kriterier från intervjuer (se 5.2), samt 13 kriterier från den 
dokumenterade processen (se 5.1.2). 

6.2.1 Management 
Ett bra managementteam ska innehålla kompletterande kunskap och erfarenhet och är nödvändigt för att 
idén ska utvecklas (Camp 2002). Management anses generellt vara det viktigaste kriteriet för ett lönsamt 
investeringsbeslut (Franke et al 2008). Utifrån denna aspekt anser vi att följande kriterier kan kategoriseras 
som management:  

Kunskap: I den dokumenterade processen återfinns kunskap i teamet som ett viktigt kriterium som ingår i 
Management. Med kunskap menar vi i detta fall befintlig kunskap om marknad och bransch. Kunskap om 
att starta och driva bolag innefattas ej då detta redan är CCI:s kärnkompetens. Kunskapen kan innehas av 
antingen CCI, entreprenören eller båda parter. 

Champion: Från intervjuer med partners har vi förstått att ha en eldsjäl som brinner för affärsidén betraktas 
som viktigt. Vår litteraturstudie visade även att många anser det viktigare med ett bra team för affärsidéns 
potential än affärsidén i sig. En champion är i detta fall en person från CCI som har en position som ger 
utrymme för att påverka bolagets framväxt. 

6.2.2 Marknad 
Tyebjee och Bruno (1984) anser att marknadsstorlek, marknadstillväxt och kundbehovet på marknaden är 
det näst viktigaste att beakta efter management. Även Franke et al (2008) belyser vikten av marknad som 
ett av de viktigaste kriterierna.  

Marknadspotential; I intervjuer med partners nämns också marknadsstorlek och marknadstillväxt som 
viktiga kriterier men det anses dock mycket svårt att uppskatta dessa gällande affärsidéer i tidiga skeden. I 
samråd med vår handledare på CCI har vi därför valt att slå samman marknadstillväxt och 
marknadsstorlek till det mer övergripande kriteriet marknadspotential.  

Kundbehov: Såväl vår litteraturstudie, intervjuer och den existerande dokumenterade processen nämner 
kundbehov som ett viktigt kriterium. Finns inget kundbehov är det naturligtvis svårt att skapa en produkt. 
Däremot kan det vara svårt att uppskatta ett kundbehov på en innovativ produkt/tjänst, som ännu inte 
finns på marknaden. Därför har vi valt att utöka kundbehov till att även innefatta kundvärde. I detta 
kriterium bör man alltså kunna identifiera några potentiella kunder och resonera kring huruvida produkten 
eller tjänsten kan fylla ett behov eller skapa värde för kunden. 

6.2.3 Affärsidé 
Tyebjee och Bruno (1984) menar att produktens eller tjänstens egenskaper är viktiga kriterier i ett 
utförliggare urval. De flesta Venture Capital-bolag verkar i senare faser där affärsidén har utvecklats till ett 
bolag med befintlig produkt/tjänst. Dock ämnar denna rapport undersöka urval av affärsidéer hos 
Venture Capital-bolag som riktar sig mot tidiga faser där produkten eller tjänsten ännu inte är mer än en 
affärsidé. Vi har därför valt att döpa om området ”produkt” till ”affärsidé”. I produktens egenskaper, eller 
i detta fall affärsidéns, räknas bland annat flexibilitet, unikhet, och kundvärde. Vi har valt att flytta kriteriet 
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kundvärde till kriterier Kundbehov (under marknadspotential) då vi anser att det underlättar urvalet att ha 
så få kriterier som möjligt, vilket även förespråkas av Englund & Graham (1999).   

Flexibilitet: Från den dokumenterade processen återfinns kriteriet flexibilitet som syftar till affärsidéns 
möjligheter till att förändras och snabbt expanderas. Finns det utrymme att förändra och utveckla 
affärsmodellen inom bolagets ursprungliga ramar? 

Unikhet: Även unikhet återfinns som kriterium i den dokumenterade processen och syftar där till att 
undersöka hur ny lösningen är och om den utmanar kontroversiella antaganden. I intervjuer med partners 
nämns också innovationsgrad som ett viktigt kriterium att undersöka vid investeringsbeslut.  

Resurstungt: Från intervjuer har vi förstått att företaget har begränsade resurser och måste vara mycket 
noggranna hur de satsar de befintliga resurserna. Detta kriterium återfinns redan i grovsållningen, då de 
mycket resurstunga idéerna sållas bort direkt. Däremot anser vi fortfarande att en viss uppdelning, efter 
hur resurstunga företagen är, kan vara nödvändigt för att skapa en mer balanserad produktportfölj. Vi har 
därför valt att inkludera detta kriterium för att få en förståelse huruvida en affärsidés krav på resurser kan 
påverka andra faktorer eller vara viktigt att beakta.  

6.2.4 Omgivning 
Tyebjee och Bruno (1984) menar att entreprenören och dess affärsidés motståndskraft mot förändringar i 
omgivningen, som till exempel konjunktur, också är viktigt att beakta vid investeringsbeslut. Shepherd 
(1999) anger motståndskraft till konkurrens som det tredje viktigaste kriteriet att beakta för Venture 
Capital-bolag. Utifrån detta kan det urskiljas att konkurrenskraft och konjunkturkänslighet bör beaktas. 
Detta återfinns inte i någon större utsträckning i vare sig den dokumenterade processen eller intervjuerna.  

Konkurrenskraft: Med konkurrenskraft menas huruvida företaget motstår konkurrensen på marknaden. Låg 
konkurrens brukar anses gynna företag. Venture Capital-bolag brukar inte heller investera i affärsidéer 
som kan konkurrera med befintliga företag i produktportföljen. (Camp 2002) 

Konjunkturkänslighet: Ett företag i tidiga faser bör kunna överleva lågkonjunkturer och inte vara alltför 
konjunkturberoende, enligt företagets VD. 

6.2.5 Lönsamhetspotential 
Lönsamhet är det slutgiltiga målet för alla Venture Capital bolag, helst i form utav lönsamma exits 
(Isaksson, 2006), (Tyebjee och Bruno, 1984). Lönsamhet beror delvis på övriga kriterier då till exempel en 
bra marknadspotential tillsammans med en bra affärsidé antagligen ökar möjligheterna till lönsamhet. Har 
man därtill ett bra management och bra motståndskraft mot omgivningen så ökar också möjligheten till 
bra lönsamhet. Det finns dock andra faktorer som kan beaktas för att ta reda på lönsamhetspotential och 
som inte redan nämnts här. Dessa har framkommit både från intervjuer och från CCIs dokumenterade 
process. CCIs dokumenterade process tar upp flera kriterier som till exempel kort tid till positivt 
kassaflöde, lågt kapitalbehov, ”lätt” att finansiera, lågt implementeringskomplexitet med mera. Lågt 
kapitalbehov och låg implementeringskomplexitet tycker vi innefattas av vårt kriterium resurstungt. 
Utifrån intervjuer med partners har vi förstått att hur ”lätt” det är att finansiera ett projekt är mycket svårt, 
om inte omöjligt, att undersöka. Därför har vi valt att bortse från detta. Hur kort tid det är till positivt 
resultat inkluderas i kriteriet intäktsmodell.  

Intäktsmodell: Intäktsmodellen har kommit fram under intervjuer som ett mycket viktigt kriterium. VD för 
CCI nämner intäktsmodell som viktigast när han får rangordna de kriterier som vi presenterar för honom. 
I intäktsmodell inkluderas hur kort tid det är till kassaflöde, hur flexibel modellen är och hur marginalerna 
ser ut. 
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Exitmöjlighet: Teori, dokumenterad process, och intervjuer nämner alla exitmöjlighet som mycket viktigt då 
det är det slutliga målet för Venture Capital bolag. Med exitmöjlighet menas en potentiell möjlighet till 
positiv avyttring av portföljbolaget. 

6.3 Slutsats 
Vi har utifrån teorin (främst Tyebjee och Bruno, 1984) delat upp urvalsprocessen i ett Venture Capital-
bolag i två delar; en grovsållning och ett utförligare urval. Från intervjuer har det framkommit att även 
CCI använder sig av både en typ av grovsållning och utförligare urval. Utifrån vår teoretiska referensram 
och intervjuer med partners har vi således identifierat sex urvalskriterier i grovsållningen. Dessa är bolagets 
fas, investeringsbelopp, geografiskt läge, kunskap om marknad och teknologi, affärsidé samt magkänsla.  

Utifrån vår litteraturstudie har vi sedan identifierat fem olika områden som bör undersökas i ett utförligare 
urval. Under dessa områden har vi sedan, genom empiriska undersökningar, identifierat olika kriterier till 
varje område som vi senare avser undersöka på ett antal bolag ur CCIs produktportfölj. Vi har även valt 
och slå samman några kriterier för att förenkla urvalet, så som Englund och Graham (1999) föreslår. 
Under Management har vi valt att undersöka champion och kunskap. Under marknad har vi slagit ihop 
marknadstillväxt och marknadsstorlek till det mer övergripande kriteriet marknadspotential. Vi har även 
valt att undersöka kriteriet kundbehov under marknad. Under området affärsidé, i litteraturstudien nämnd 
som produkt, har vi valt att fokusera på kriterierna flexibilitet, unikhet, och hur resurstungt bolaget är. I 
omgivning återfinns kriterierna konkurrens och konjunkturkänslighet. Lönsamhetspotential beror till stor 
del på övriga kriterier, men här har även kriterierna exitmöjlighet och intäktsmodell identifierats.  

Eftersom grovsållningen är ett relativt snabbt moment som i praktiken inte kräver djupare analyser 
(därmed inte sagt att det är mindre viktigt) kommer vi i fortsättningen att fokusera på det senare urvalet. 
En ytterligare anledning till att vi inte väljer att fokusera på grovsållningen är att denna redan indirekt 
genomförs utav CCI. I nästa steg kommer vi därför fokusera på att undersöka vilka utav våra identifierade 
kriterier i det mer utförliggare urvalet som är av vikt för CCI.  
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7 Teori: Värdering av portföljbolag 
I detta kapitel behandlas teori om hur ett Venture Capital-bolags portföljbolag kan värderas. Fokus kommer att ligga på 
Venture Capital-bolag som är verksamma i tidiga faser. Denna teori kommer att ligga till grund för en vidare analys och 
värdering av fem studerade portföljbolag. 
 
Det finns många olika sätt att värdera portföljbolag i ett Venture Capital-bolag. Värderingar kan även 
göras vid olika tillfällen som till exempel då entreprenören och Venture Capital-bolaget förhandlar innan 
kontraktskrivande, vid nyemissioner och eventuella exits.  

Pintado et al. (2007) undersökte 51 spanska Venture Capital-bolag och fann att den generellt vanligaste 
metoden är en så kallad diskonterad kassaflödesanalys. Detta är en metod som baseras på ekonomisk teori 
tillsammans med företagets förväntade risk och avkastning (Pintado et al, 2007). Även Baeyens et al (2006) 
och Dittman et al (2004) fann denna metod som den vanligaste.  Andra metoder som nämns är bland 
annat P/E (Price/Earning Ratio) och endast förhandling (Baeyens, Vanacker, & Manigart, 2006), (Pintado 
et al, 2007). Manigart et al (2000) jämförde olika värderingsmetoder i Storbritannien, USA, Frankrike, 
Belgien och Holland och fann vissa skillnader mellan de olika länderna, på grund av bland annat ländernas 
olika lagar och kulturer. Värderingsmetoderna kan också förändras efter ekonomiskt läge, under 
lågkonjunktur är riskkapitalbolagen oftast försiktigare än under högkonjunktur (Isaksson, 2006). Isaksson 
(2006) menar också att det finns en annan värderingsmetod som kan kallas magkänsla eller sunt förnuft. I 
detta innefattas riskkapitalisternas erfarenhet, kunskap och intuition, och baseras alltså på personliga 
egenskaper hos riskkapitalisten. Denna metod kan, med rätt erfarenhet och personliga egenskaper, vara en 
lika bra metod som de andra mer rationella metoderna. Denna metod används i samband med olika 
metoder, om än på ett omedvetet plan. Då de flesta nya företag behöver flera finansieringsrundor ändras 
också investeringskriterierna efter hand. (Isaksson, 2006) Dessa värderingsmetoder vänder sig främst till 
värdering av bolag i senare faser där det finns ekonomiskt underlag att använda till analysen. Värdering av 
bolag i tidiga faser är mycket svårt då det inte finns ett positivt kassaflöde att analysera och metoder som 
exempelvis P/E-metoden kan inte användas.  

7.1 Investeringar i tidiga faser är riskfyllt 
Många Venture Capital-bolag satsar idag på att köpa upp redan befintliga bolag som redan kan visa på 
avkastning, befintligt kundflöde och på så sätt även påvisa bra framtidsutsikter. En satsning på bolag i 
tidiga faser är av många anledningar mycket riskfyllt. Till viss del beror detta på att avkastning och 
värdering av bolagen i många fall bedöms i förhållande till ett uppskattat värde vid en planerad 
utträdestidpunkt (exit). Ju längre tiden är till planerad exit, desto högre osäkerhet finns i beräkningarna, 
vilket alltså kan förklara den högre risken (Cumming & MacIntosh, 2003).  På grund av den höga risk som 
förknippas med tidiga faser går branschen mot att satsa på senare faser som exempelvis expansion. En 
rapport rörande riskkapitalbolagens aktiviteter under 2007 som sammanställts av Nutek, Svenska 
Riskkapitalföreningen och Innovationsbron visade att endast 340 miljoner kr satsats på företag i tidiga 
faser. Detta kan jämföras med totala investeringar på 49 miljarder kronor, där 5,6 miljarder investerades i 
tillväxtfaser och 42,5 miljarder kronor investerades i mognare faser såsom ”buy-out”. Här bör det dock 
tilläggas att det ofta krävs mindre summor för att investera i tidiga faser, men denna fördelning stämmer 
även om man istället räknar antal bolag som investerats i respektive fas. I tidiga faser är det istället 
vanligare med privata investerare (så kallade affärsänglar). Man kan räkna ut att ungefär 85 % av de totala 
investeringarna tillfaller en mer mogen fas. Att så få vågar investera i tidiga faser kan delvis förklaras med 
att det redan finns en fungerande lösning på marknaden, de privata investerarna, men det finns även andra 
förklaringar. (Svenska Riskkapitalföreningen, 2008) En rapport från Nutek (2008) rörande 
Riskkapitalbolag i tidiga faser rapporterar att 63 % av aktörerna tycker att det finns för lite kapital i det 
offentliga stödsystemet i tidiga skeden. Dessutom anser 83 % att det behövs en ökad satsning på 
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uppföljning av det kapital som satsas i tidiga skeden. Karl Swartling, en av två chefer för Investors 
riskkapitalbolag, Investor Growth Capital (IGC), ger sin syn på varför IGC riktat in sig mot senare faser. 
Han menar att en stor anledning till att IGC inte längre satsar lika mycket på tidiga faser, dels är den stora 
risken men också att det krävs mycket resurser i form av personal för att kunna hantera en tillräckligt stor 
mängd bolag. Eftersom det är färre bolag som lyckas bli lönsamma från tidiga faser behövs ett större antal 
bolag igång för att möjliggöra en framtida bra avkastning. Den stora risken att satsa på bolag i tidiga faser 
är starkt knuten till svårigheterna att uppskatta lönsamheten i varje enskilt bolag. Man måste räkna med att 
många bolag faller bort under tidens gång. (Veckans Affärer, 2008)  

I ett större samhällsperspektiv är det dock viktigt att det finns aktörer som vågar satsa på tidiga faser. 
Tydliga riktlinjer för värdering av bolag kan underlätta utvärdering av bolagens potentiella lönsamhet och 
på så sätt göra det lättare för Venture Capital bolag som investerar i tidiga faser att placera sina resurser på 
ett optimalt sätt. Svenska Riskkapitalföreningen har tagit fram riktlinjer för värdering av bolag i tidiga 
faser. De menar att det finns ett behov av standardiserade värderingsprinciper som bör används av de 
berörda aktörerna på ett konsekvent sätt. Detta motiveras bland annat av revisorers behov, behov av 
jämförelsetal för managementbolag till underlag för anskaffning av nytt kapital samt ett behov hos 
investerare att kunna övervaka och utvärdera prestanda på sina investeringar. (Svenska 
Riskkapitalföreningen, 2000) 

7.1.1 Värdering av icke noterade Venture-investeringar (sådd, start-up och early stage) 
Denna värderingsprincip är direkt citerad från Svenska Riskkapitalföreningen, då vi vill vara säkra på att vi inte förändrar 
principen om vi skulle skriva om den. (Svenska Riskkapitalföreningen, 2000) 

Mot bakgrund av att icke noterade Venture-investeringar vanligtvis är långt ifrån färdigutvecklade skall 
dessa värderas till anskaffningskostnaden (d v s inte till marknadsvärdet) om inte detta kan anses felaktigt. 
Det är troligt att värdet ligger högre än anskaffningskostnaden om:  

 En ny, relativt sett stor, finansiering av en oberoende tredje part värderar bolaget till ett väsentligt 
högre värde. Värderingen skall då baseras på detta nya värde. 

 Om värderingen av bolaget normalt är baserat på "net asset value" och denna (inklusive 
immateriella tillgångar) väsentligt överstiger anskaffningskostnaden. Värderingen skall då ta 
hänsyn till en relevant del av "net assets". 

 Bolaget som man investerat i presterar vinster av betydelse. Värderingen skall då baseras på en 
relevant p/e-multipel med rabatt på grund av svårigheten att realisera investeringen och/eller 
känsligheten beroende på relativ kort historik av vinstgenerering. 

Det är troligt att värdet ligger lägre än anskaffningskostnaden om: 

 Resultaten är väsentligen lägre än de beräknade och leder till en permanent nedjustering av värdet. 
 Bolaget står inför stora långsiktiga problem och därför behöver ytterligare finansiering. 
 En ny finansiering av en oberoende tredje part värderar bolaget till lägre värde än 

anskaffningsvärdet. 
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8 Empiri: Undersökning av urvalskriterier 
I kapitel åtta genomförs en undersökning om hur de identifierade urvalskriterierna har uppfyllts hos fem portföljbolag 
tillhörande tidigare studerat Venture Capital-bolag. Detta kommer att ligga till grund för identifiering av urvalskriterier som 
är betydande för CCI. 
 
De kriterier som tagits fram genom litteraturstudier är kriterier som är viktiga för Venture Capital-bolag i 
allmänhet. Någon hänsyn till vilka faser Venture Capital-bolaget verkar i har inte gjorts. Däremot 
fokuserar den empiri som använts vid framtagningen av viktiga urvalskriterier på urval av affärsidéer i 
tidiga faser. Vi vill dock finna de urvalskriterier som är viktigast för Venture Capital-bolag som endast 
verkar i tidiga faser. Därför har vi valt att genomföra en undersökning om hur de olika urvalskriterierna 
uppfylldes vid investeringsbeslutet hos fem portföljbolag. En analys om vilka av dessa portföljbolag som 
går bra och vilka som går mindre bra kommer sedan att genomföras för att ligga till grund för en analys 
om vilka urvalskriterier som är betydande vid investeringsbeslut. 

De urvalskriterier som kommer att undersökas vidare är; kunskap i teamet, champion, marknadspotential, 
kundbehov, flexibilitet, unikhet, resurstungt, konkurrenskraft, konjunkturkänslighet, intäktsmodell och 
exitmöjlighet. För att ta reda på kriteriet marknadspotential har vi valt att även undersöka i vilken 
utsträckning det genomfördes en marknadsanalys. Detta är inte ett kriterium i sig men vi tror att det är 
viktigt att ha med i fortsatta undersökningar. Vi är intresserade av huruvida det gjorts en marknadsanalys 
på företagen innan de startats och utifall detta har haft stor eller liten betydelse för hur företagen går idag.  

8.1 Val av bolag 
CCI har idag 11 bolag i sin produktportfölj, där de tidigaste bolagen startades samtidigt som CCI 
grundades år 2005. Majoriteten av bolagen har sin främsta verksamhet på internet, medan några få bolag 
är verksamma på andra sätt. Ett bolag har gjort exit och ett par bolag visar svaga resultat och är därför på 
väg att bortprioriteras.  För att utvärdera urvalskriterierna mot befintlig produktportfölj ställdes det krav 
på ett spritt urval av bolag. Hade urvalskriterierna undersökts mot ett likriktat urval av bolag hade det varit 
svårt att dra slutsatser, eftersom kriterierna istället hade kunnat visa vilken bransch som var lönsam. 
Eftersom utvärderingen av urvalskriterier går ut på att jämföra hur bolagen uppfyllde kriterier vid 
investeringsbeslutet med hur bolagen går idag kräver det också att bolagen haft en viss tid på sig att 
utvecklas. De senast startade bolagen blev därför inte aktuella för undersökningen. Efter diskussion med 
vår handledare kom vi fram till fem bolag som var intressanta att undersöka som vi utav sekretesskäl väljer 
att benämna Företag A, B, C, D samt E. Dessa bolag representerar olika resurskrav, är olika framgångsrika 
och speglar olika branscher. Det minst resurstunga (Företag A) och mest resurstunga (Företag C) 
företagen i produktportföljen valdes för att spegla huruvida olika resurskrav kan påverka potentiell 
lönsamhet. Dessutom ingår ett bolag som inte bygger sin verksamhet kring internet (Företag B) i urvalet. 
Det enda företag i produktportföljen som gjort exit (Företag D) fick också en naturlig plats i urvalet, samt 
ett bolag som kommer att bortprioriterats (Företag E). På så sätt hoppas vi att dessa fem bolag kommer 
spegla hela CCI:s spridda produktportfölj och ge ett bättre resultat. 

8.1.1 Företag A 
Bakgrund 
I februari 2007 startades Företag A utav tre vänner, tillika entreprenörer. Företag A är en internettjänst 
som tillhandahåller annonser för företag och privatpersoner som vill hyra eller hyra ut produkter och 
tjänster. De träffades på kvällarna efter sina ordinarie arbeten och drev till en början företaget på fritiden. 
En av grundarna kände VD:n för CCI och efter en del intervjuer inledde de ett samarbete. Företag A kom 
sedan, relativt snabbt, att lanseras i juli 2007. Efter hand lämnade också två av grundarna sina ordinarie 
arbeten för att bli partners i CCI. Att entreprenörer blir partners i CCI på detta sätt är dock inget vanligt 
förfarande. Startkapitalet för lansering var mycket litet, runt 200tkr, mycket på grund av att grundarna inte 
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tog betalt för den tid de lade på bolaget. En nyemission har gjorts i januari 2008 på 1 Mkr, och det 
planeras en ytterligare nyemission till hösten 2008.  

Management 
Grundarna lämnade sina respektive jobb då de redan vid den tidpunkten var mycket engagerade i sin 
affärsidé. Idag är det framför allt en av grundarna som driver företaget, och som säger sig vara än mer 
engagerad idag än han var vid starten för drygt ett år sedan.  

Kunskap: Kunskapen om marknaden och produkten bedöms som god. Tidigare erfarenhet av liknande 
affärskoncept fanns.  

Champion: Det fanns vid starten tre entreprenörer som brann för sin idé.  

Marknad 
Marknaden var svår att uppskatta, framför allt till storlek. Däremot uppskattades den allomfattande 
marknadspotentialen som mycket stor, främst tack vare en estimerad starkt växande marknad. 
Kundbehovet uppskattades på samma sätt som starkt. 

Marknadspotential: Som först ut på marknaden finns en långsiktig möjlighet att bli en ny blocket.se men på 
hyrmarknaden.  

Marknadsanalys: En utförlig marknadsanalys kändes inte nödvändig då företaget inte krävde några större 
investeringar för att lanseras på marknaden. 

Kundbehov: Kundbeteendet fanns redan då Företag A lanserades, men kunderna hade då främst börjat hyra 
tjänster och ännu inte produkter i samma utsträckning. Kundvärdet uppskattas som stort, många har saker 
som önskas hyras eller hyras ut, även om internet än så länge inte blivit en naturlig handelsplats för detta.  

Affärsidé 
Affärsidén var vid lansering relativt ny på marknaden, även om liknande mer nischade företag precis 
etablerat sig. Det fanns också andra företag som erbjuder viss hyr- marknad men som huvudsakligen riktat 
in sig på andra marknaden, till exempel Blocket.se med köp- och sälj marknaden. Dessa ses därför inte 
som direkta konkurrenter till Företag A. Affärsidén och intäktsmodellen är någorlunda flexibel, och kan 
göras om vid behov.  

Flexibilitet: Affärsmodellen bedöms av VD:n som mycket flexibel. Det finns stort utrymme för att sedan 
nischa sig mot en bransch i tjänstesektorn/och eller vissa produkter. Företaget bedöms som det mest 
flexibla i CCI:s produktportfölj. 

Unikhet: När Företag A lanserade sin tjänst fanns ingen likadan produkt. Det fanns mer nischade men 
ingen på marknaden som hade liknande övergripande fokus.  

Resurstungt: Företag A är i särklass det minst resurstunga bolaget i CCI:s portfölj, vilket anses positivt då 
CCI har begränsade resurser. Företag A har låga utvecklingskostnader, låga personalkostnader och 
generellt mycket låga fasta kostnader.  

Omgivning 
Idag har fler konkurrenter dykt upp, både nischade och odifferentierade. Bland de mer odifferentierade 
företagen på marknaden kan Företag A med knapp mån fortfarande anses som marknadsledare då de 
tillhandahåller flest annonser. Det råder små inträdesbarriärer på marknaden och det kan antagligen 
komma än fler konkurrenter på marknaden i framtiden.  
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Konkurrenskraft: När Företag A startade var konkurrensen mycket låg. Endast mer nischade aktörer fanns 
på marknaden. 

Konjunkturkänslighet: Företag A bedöms ej av VD:n som konjunkturkänsligt. Kunderna kan till och med 
tänkas hyra mer när det blir lågkonjunktur istället för att investera.  

Lönsamhet 
Idag ger företaget högre avkastning än förväntat och bedöms inte särskilt riskfyllt. Företaget kan klara sig 
igenom svåra tider och gå ned på en stort sett obefintlig burn rate om det skulle behövas. Bolaget går bra 
och visar på flera positiva trender. Annonsinflödet ökar mer än förväntat, liksom hemsidans 
trafikutveckling. De har även redan nu flera partners som de arbetar med, och en egenutvecklad 
betalningslösning. Dessutom planeras det för utlandslansering. Förhoppningsvis är företaget snart redo 
för en ordentlig finansieringsrunda hos ett större Venture Capital bolag.  

Intäktsmodell: Intäktsmodellen är genomarbetad och består av flera olika möjligheter. Först och främst tar 
de betalt för att annonserna på hemsidan ska prioriteras och erbjuder differentierade prismodeller för 
företag och privatpersoner. De tar än så länge inte betalt för att lägga ut annonser eller annonsera med 
banners (reklamannons på en internethemsida). I framtiden finns fler intäktsalternativ som partnerintäkter 
och bannerannonsering, samt plustjänster som depositionslösningar och försäkringar. Intäktsmodellen 
bedöms som realistisk, genomarbetad och tyder på många goda möjligheter till framtida intäkter. 

Exitmöjlighet: Exitstrategin är, och har alltid varit, olika medieaktörer. Det finns även funderingar på att 
göra vissa delexits först.  

8.1.2 Företag B 
Bakgrund 
Företag B startades 2006 av ett antal entreprenörer. Affärsidén går ut på att göra hälsoundersökningar 
snabbt och enkelt, som då också blir billigare och mer tidseffektivt för kunden än att gå till vårdcentraler 
eller liknande för en mer omfattande undersökning med läkare. Affärsidén riktade sig ursprungligen mot 
privatkunder som skulle attraheras i olika köpcentrum. Detta var ett koncept grundarna sett haft stor 
framgång i USA, och det var också så de kommit på idén. Företag B hade, då de kom till CCI i början av 
2007, verksamhet i ett köpcentrum i Stockholms närområde. Kunderna lockades inte av konceptet och 
uteblev. Företaget gick inte så bra som önskat och en nyemission i februari 2007 skapade en ny 
ägarstruktur vilket gav nya incitament för att vända bolaget. Med den nya ägarstrukturen och ledningen 
har konceptet omarbetats och vänder sig numer till företag istället för privatpersoner. Företag B åker ut till 
olika företag och gör undersökningar på deras anställda. Det tar ungefär 20 minuter för varje anställd och 
de får reda på svaren direkt. Tanken är att företagskunderna med hjälp av Företag B:s undersökningar ska 
få hjälp med att förebygga sjukdomar. De anställda blir mer medvetna om sin hälsa och det skapas även 
diskussioner kring hälsa på företaget. Företag B har nyligen breddat sin verksamhet med vaccinationer, 
som liksom undersökningarna, ska spara företagskunderna dyr sjukfrånvaro till ett rimligt pris. Hittills har 
drygt 1Mkr investerats i bolaget. 

Management  
Idag är CCI operativt ansvariga för Företag B, och VD:n har ett betydande ansvar för företagets 
utveckling.  

Kunskap: Ingen på CCI hade någon direkt kunskap eller erfarenhet från hälsovård eller liknande. 
Kunskapen om marknaden och produkten får därför anses som mycket låg, jämfört med andra CCI bolag.  

Champion: Från början fanns ingen självklar partner från CCI som brann för företaget. En partner gick 
dock in med eget kapital i bolaget, och tog på sig rollen som VD. Idag känner VD:n, tillika partner på 
CCI, starkt för såväl företaget, affärsidén som branschen.  
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Marknad 
Marknadstrenden har länge pekat på en ökad hälsomedvetenhet, och detta tillsammans med dyra 
sjukfrånvarokostnader gör att kundbehovet antas öka i framtiden. 

Marknadspotential: Potentialen på marknaden bedöms som mycket god. Trenden pekar mot ökat 
kundbehov och företaget har redan börjar generera intäkter. Däremot finns det ett tak. Det finns inte 
behov av obegränsat antal undersökningar hos företag. Det är möjligt att ta sig in på andra marknader, till 
exempel internationella, men det fordrar nya investeringar och analyser.  

Marknadsanalys: Ingen särskilt noggrann marknadsanalys gjordes men CCI kände intuitivt att affärsidén 
hade potential att bli framgångsrik. 

Kundbehov: Kundbehovet bedöms som mycket stort. Företag har potentiellt stor nytta av tjänsten, både i 
form av minskade sjukfrånvaro och också en mer omhändertagen personal. Detta till en låg kostnad och 
kort tid som inte tar dyrbar tid för företaget.  

Affärsidé 
Flexibilitet: Affärsidén har redan visat sig flexibel med ändrat fokus, och det finns utrymme för fler 
förändringar i konceptet om detta skulle behövas. Flera tjänster kan adderas och målgruppen kan nischas. 
Däremot finns redan investeringar i kunskap och material som inte är helt flexibelt och det skulle bli dyrt 
att ändra helt.  

Unikhet: Det var ingen unik affärsidé att göra hälsoundersökningar, men inget tidigare företag har 
fokuserat på att sälja undersökningar på plats till företag. Affärsidén har alltså ett visst mått av 
differentiering. 

Resurstungt: Företag B har vissa fasta kostnader, där lönekostnaderna är den största. Det är viktigt att 
företaget har en någorlunda full beläggning för att bli lönsamt. Full beläggning är i dagsläget ungefär 20 
undersökningar per dag, vilket inte alltid uppfylls. Jämfört med andra bolag i CCI:s produktportfölj är 
Företag B relativt resurstungt. 

Omgivning 
Konkurrenskraft: Konkurrens finns i form av andra större aktörer som erbjuder hälso/friskvård eller 
vårdcentraler som erbjuder hälsoundersökningar, och kan bedömas som ganska stor.  

Konjunkturkänslighet: Företaget ses inte som mycket konjunkturberoende, men företagen kan tänkas dra ned 
på extrautgifter som friskvård vid lågkonjunktur.  

Lönsamhet 
Företag B går redan bättre än förväntat och med den senaste nyemissionen kommer kapitalet att räcka 
längre än planerat. Det är ett av få företag i CCI:s produktportfölj som börjat generera intäkter och gått 
break even. Idag har Företag B flera mindre kunder, men i framtiden vore det naturligtvis smidigare med 
ett par stora kunder som hade kontinuerliga återbesök. De större kunderna har dock ofta redan något 
friskvårdsprogram. Men återköpsfrekvensen på befintliga kunder är hög, mellan 75-80 %, vilket tyder på 
en mer lätthanterlig kundbas i framtiden.  

Intäktsmodell: Intäktsmodellen är genomtänkt och företaget genererar intäkter. Jämfört med vissa andra 
bolag i produktportföljen är denna intäktsmodell välfungerande. 

Exitmöjlighet: Tanken är att sälja Företag B till en större aktör inom samma bransch. Det är dock lätt att ta 
efter företagets affärsmodell utan att köpa upp det, så man hoppas på att främst vara attraktiva tack vare 
sina långsiktiga kundrelationer. Detta kommer dock ta ett tag. 
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8.1.3 Företag C 
Bakgrund 
Idén till Företag C kom från VD:n och grundaren av CCI. Han hade sett liknande koncept fungera på 
andra marknader och såg ett behov av blancolån (lån utan säkerhet) på den svenska marknaden. När CCI 
sedan startades 2005 var samtliga partner överens om att detta var en mycket bra idé. Affärsidén går ut på 
att skapa en marknadsplats, via en hemsida, där låntagare och långivare lånar och lånar ut pengar till 
varandra. De bestämmer själva sina räntor och marknadsplatsen bestämmer sedan om de är för höga eller 
låga genom utbud och efterfrågan.  Företag C lanserades i december 2007 och hittills har ungefär 14-15 
Mkr investerats i bolaget. 

Management 
Kunskap: Tillsammans hade CCI mycket erfarenhet från finansbranschen och olika typer av auktioner. 
Kunskap om aktuell marknad är mycket gedigen, och den kompletterades dessutom med noggranna 
analyser.  

Champion: Alla partners var mycket engagerade i affärsidén, och en av dem som hade mest erfarenhet från 
finansbranschen blev till slut VD för bolaget. Idag är hon mycket engagerad i Företag C och inte 
engagerad i något annat projekt.  

Marknad 
Marknadspotential: Den uppskattade stora marknadspotentialen har också visat sig riktigt. Folk blir allt mer 
benägna att både låna och låna ut. Det är redan fler låntagare och långivare än vad som kalkylerades, även 
om de lånar mindre belopp än vad som antogs. Däremot kommer det antagligen att ta ett tag innan 
marknaden blir mogen och folk inte drar sig för att låna och låna ut till andra privatpersoner. Blir 
affärsmodellen stor, kan den växa sig i princip hur stor som helst. Företag C är först ut på marknaden och 
skulle då i princip få monopolställning. Marknaden har alltså potential att bli mycket stor och i särklass 
den största hos CCI:s alla bolag.  

Marknadsanalys: Innan bolaget startades genomfördes mycket noggranna marknadsanalyser. Ett företag 
som gjorde marknadsundersökningar anlitades, intervjuer med fokusgrupper genomfördes och utländska 
motsvarigheter granskades. Bland annat undersöktes människors tankar kring att låna och låna ut pengar, 
och statistik togs fram för vilka det var som tog blancolån. Man identifierade då ett ökande kundbehov 
och en stor marknadspotential.  

Kundbehov: Kundbehovet och kundvärdet uppskattades med hjälp av marknadsanalyser som mycket stort. 
Det var och är dock svårt att säga om kunderna skulle välja denna kanal framför andra.  

Affärsidé 
Flexibilitet: Företagets har haft stora investeringskostnader som gör företaget oflexibelt. Däremot kan de 
fortfarande tänkas nischas mot någon mer bestämd målgrupp, eller utöka sina tjänster.  

Unikhet: Företag C var, och är, helt unika på den svenska marknaden. Det finns ingen motsvarande 
marknadsplats för lån.  

Resurstungt: Affärsidén är mycket resurstung jämfört med andra CCI bolag. Portföljbolaget har sex 
heltidsanställda, en avancerad teknisk plattform och därmed också högst burn rate av alla bolag i CCI:s 
produktportfölj.  

Omgivning 
Konkurrenskraft: När CCI startade företaget 2005 fanns i princip inga andra aktörer som lånade ut pengar 
förutom banker. Sedan dess har konkurrensen ökat betydligt. Idag finns flera aktörer som erbjuder olika 



Att identifiera lovande affärsidéer 
 

38 
 

former av blancolån, som till exempel sms-lån och marknaden kan betraktas som mycket 
konkurrensutsatt. Det är relativt låga inträdesbarriärer på marknaden men det krävs vissa tillstånd. 

Konjunkturkänslighet: Kunderna kan nog behöva låna och låna ut pengar även under en lågkonjunktur. I 
USA, där samma koncept finns, såg motsvarande företag till och med en ökning i samband med rådande 
bolånekris. Folk behövde låna pengar och långivare kunde låna ut till en bra ränta. Däremot blir långivare 
antagligen generellt mer försiktiga under en lågkonjunktur. Det kan också bli svårare att locka till sig 
investerare som även dem blir mer försiktiga. Än så länge är det svårt att säga vilka effekter den stundande 
lågkonjunkturen kommer att ha, och förhoppningen är att omsättningen av lån kommer att öka.  

Lönsamhet 
Intäktsmodellen består främst av uppläggningsavgifter (som främst låntagarna betalar). På större lån 
tillkommer också en transaktionskostnad där Företag C tar en viss procentsats av lånesumman. I dagsläget 
tas dock inte så många stora lån. Än så länge kommer det att ta ett tag innan företaget går break even. Idag 
har Företag C ungefär 10 000 medlemmar, men de behöver drygt 50 000 någorlunda aktiva medlemmar 
för att nå ett nollresultat. VD:n uppskattar det till åtminstone tre år till innan nollresultat kan uppnås. 
Stundande lågkonjunktur riskerar också svårighet att attrahera det investeringskapital som kommer att 
vara nödvändigt för företagets fortlevnad. Än så länge är Företag C framför allt finansierat av rika 
privatpersoner, och de tenderar att hålla hårdare i sina pengar under en lågkonjunktur. Det kan bli ett 
problem då företaget kommer att behöva göra åtminstone en nyemission för att klara sig under den period 
då de inte är självförsörjande.  Likaså blir det svårare att göra exit under en lågkonjunktur. Än så länge är 
inte företaget så utvecklat och självgående som man vill se innan man på allvar börja fundera kring exit 
möjligheter. Däremot finns funderingar på större finansiella institutioner, som till exempel banker, som 
potentiella uppköpare längre fram. 

Intäktsmodell: Intäktsmodellen har fungerat bra på andra marknader, och kommer att generera mycket 
intäkter ju mer trafik det blir på sidan. Modellen bedöms som genomtänkt och fungerande. 

Exitmöjlighet: I framtiden finns flera olika typer av identifierade köpare som skulle ha stor nytta av 
företaget, och utsikterna bedöms som goda. Än så länge är dock företaget inte redo för försäljning och 
marknaden kan ha hunnit ändras när företaget väl är redo.  

8.1.4 Företag D 
Bakgrund 
Företag D var ett av de första företagen som startades av CCI och idén är också egengenererad. Startandet 
av bolaget baserades till stor del på magkänsla. Företaget startades i maj 2006 för att sedan lanseras i 
oktober 2006. Utan särskilt mycket kunskap gjordes en marknadsanalys som visade på behov för socialt 
nätverkande via internet hos en något äldre generation. Därför skapades en spelsite med vissa 
nätverksfunktioner. Företaget har gått bra och är idag det enda bolaget ur produktportföljen som gjort 
exit. Ett större spelbolag köpte upp Företag D i november 2007 för aktier värda drygt 13Mkr. Det innebar 
en vinst för CCI på drygt 10Mkr.  

Management 
En partner tog från början på sig caset och hade hand om det tills det såldes under 2007. Idag har CCI 
fortfarande visst operativt ansvar för bolaget. Den före detta VD:n är numera med i styrelsen och en 
annan partner från CCI sitter som interims- VD för bolaget.  

Kunskap: Kunskap och erfarenhet om marknaden var i stort sett var obefintlig. 

Champion: Ansvarig partner trodde på idén men var lite orolig för den svenska spelmarknaden och dess 
lagar och regler. Idag finns ingen champion från CCI eftersom bolaget är sålt.  
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Marknad 
Marknadspotential: Marknadspotentialen bedömdes som starkt uppåtgående, vilket också visat sig vara 
fallet. Marknaden har fortsatt starkt uppåt men bedöms utav tidigare partneransvarig plana ut i 
fortsättningen. Då beslutet togs uppskattades marknadspotentialen som mycket stort. 

Marknadsanalys: Då relevant kunskap om marknaden saknades gjordes en omfattande och mycket 
noggrann marknadsanalys. 

Kundbehov: Kundbehovet bedömdes som mycket starkt när projektet startades, och det verkar finnas ett 
starkt kundbehov även nu.  

Affärsidé 
Flexibilitet: Affärsidén bedömdes inte som särskilt flexibel. Däremot bedömdes den mycket enkel och med 
ett tydligt värde för kunden.  

Unikhet: Det fanns flera spelsiter när Företag D startades, men ingen med samma profil. Innan Företag D 
hade hunnit lanseras hade dock två andra företag med samma koncept redan lanserats. Produkten 
bedömdes vid investeringsbeslutet som unik och differentierad. 

Resurstungt: Det krävdes små resurser för att starta, lansera och driva företaget jämfört med andra bolag i 
portföljen. Det finns dock andra bolag i produktportföljen som krävt ännu mindre resurser.  

Omgivning 
Konkurrenskraft: Vid idéstadiet fanns ingen konkurrens på marknaden. Svenska Spels monopol på 
internetmarknaden började lösas upp och det fanns en öppning vilket ledde till låga inträdesbarriärer på 
marknaden. Vid lanseringen hade ytterligare två bolag med samma koncept startat och marknaden kan 
idag bedömas som mycket konkurrensutsatt.  

Konjunkturkänslighet: Företag D bedöms inte vara konjunkturberoende. Folk verkar spela i vilket fall som 
helst. Det är dock inte helt konjunkturoberoende, och det finns nog de som väljer att hålla hårdare i sina 
pengar under en lågkonjunktur.  

Lönsamhet 
Företaget går bra och ger den avkastning som man hoppats på, även om projektet vid lanseringen 
bedömdes ganska riskfyllt (tack vare komplicerade regler och lagar på marknaden). Företaget har idag en 
kontinuerlig tillväxt och drivs utav ett större spelbolag. CCI har fortfarande intresse i bolagets utveckling 
då de sålde det för en andel i det större spelbolaget. 

Intäktsmodell: Intäktsmodellen var väl underbyggd. Användare köper en lott på hemsidan och får sedan 
antingen utdelning eller inte. Modellen har länge fungerat i andra sammanhang, och det var inget nytt 
beteende som skapades. Enda skillnaden blev nu att målgruppen fick möjlighet att göra detta när de ville 
och dessutom hemifrån, tack vare internet.  

Exitmöjlighet: Företag D är som sagt det enda bolag som gjort exit, och tanken var redan från början att 
kunna sälja bolaget till ett större spelbolag. Även om bolaget har gjort exit kunde man inte förutspå detta 
vid beslutsprocessen. 
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8.1.5 Företag E 
Bakgrund 
Företag E startades i maj 2007 och lanserade senare i september samma år. Företagets ambition var att bli 
den första, största och bästa hemsidan för bokälskare. Här kunde bokälskare recensera, kommentera och 
diskutera böcker. Affärsidén kom från en entreprenör tillika bibliotekarie som hade stor sakkunskap om 
böcker, och var inte mer än en idé då den presenterades för CCI. CCI såg det som det bästa projekt av 
tillgängliga att satsa på just då. Hittills har ungefär 1,5Mkr investerats i bolaget. Idag är bolaget 
bortprioriterat och VD:n har skärt ned på sitt engagemang i företaget. Företagets framtid är mycket oklar.  

Management 
Kunskap: Det fanns bra kunskap om marknaden och produkten, mycket tack vare entreprenören som kom 
med idén. Företaget var inte så resurstungt och det krävdes inte några avancerade kunskaper för att lansera 
hemsidan.  

Champion: Det var ingen på CCI som brann för idén, men man såg ändå potential. Den externa 
entreprenören som kom med idén har dock brunnit för idén och det har också varit främst hon som drivit 
bolaget.  

Marknad 
Marknadspotential: För att tjäna pengar på bolaget krävdes ungefär 100 000 unika besökare per månad, 
vilket då ansågs rimligt. Marknaden bedömdes alltså som god, men med mindre potential än andra bolag i 
portföljen.  

Marknadsanalys: Det gjordes en snabb marknadsanalys innan bolaget startades. I efterhand kan det 
konstateras att den inte var tillräcklig.  

Kundbehov: Behovet sågs som stort då ingen likande lösning fanns på marknaden. 

Affärsidé 
Flexibilitet: Affärsmodellen såg som mycket flexibel. Det fanns funderingar på att utöka sidan med 
försäljning och liknande. Olika typer av samarbeten skulle kunna öka intäkterna och kundtillströmningen. 
Affärsidén bedömdes som enkel och med ett tydligt värde för kunden.  

Unikhet: Företaget var först på marknaden och är fortfarande helt unikt. Än så länge finns ingen annan 
som erbjuder samma tjänst.  

Resurstungt: Företaget är inte särskilt resurstungt, då det inte har en hög burn rate, många anställda eller 
avancerad teknologi.  

Omgivning 
Konkurrenskraft: I stort sett obefintlig konkurrens både då företaget lanserades och idag.  

Konjunkturkänslighet: Folk kan ha behov att läsa och diskutera böcker oberoende av om det råder hög- eller 
lågkonjunktur. Företaget bedöms därför inte som konjunkturkänsligt. 

Lönsamhet 
Företag E går idag inte särskilt bra och ger lägre avkastning än förväntat. Man har ännu inte kommit i 
närheten av de 100 000 unika besökare per månad man hoppats på. Idag har hemsidan ett kontinuerligt 
flöde på ungefär 300 besökare per dag. Hemsidan får alltså inte de intäkter man hoppats på från 
reklamannonser och det är ovisst huruvida företagets fortlevnad ska få fortskrida.  

Intäktsmodell: Intäkter skulle komma från reklamannonser på hemsidan. I framtiden fanns även funderingar 
på att utöka sidan med olika tjänster, som till exempel bokförsäljning, och ta betalt för detta. Då estimerat 
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antal besökare till hemsidan visat sig vara kraftigt överdrivit faller också intäktsmodellen. Utan ett stort 
antal besökare genereras heller inga reklamintäkter. En sådan typ av intäktsmodell är därför mycket 
riskfylld. 

Exitmöjlighet: Flera exitmöjligheter har diskuterats, som större förlag eller försäljningsagenter av böcker.  

8.1.6 Sammanställning 
I denna empiriska undersökning har vi med hjälp av intervjuer undersökt hur väl fem olika portföljbolag 
uppfyllt ett antal tidigare identifierade kriterier vid investeringsbeslutet. Undersökningen har visat att vissa 
bolag uppfyllt alla kriterier väl, men i andra bolag har däremot vissa kriterier inte uppfyllts alls. Denna 
undersökning måste dock ställas i relation till hur bra bolagen går idag för att få fram en rangordning av 
kriterierna. Undersökningen kommer således analyseras med hjälp av en värdering av respektive 
portföljbolag. På så sätt ligger denna undersökning till grund för identifiering av vilka urvalskriterier som 
är betydande för Venture Capital-bolag i tidiga faser.  
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9 Analys: Viktiga urvalskriterier för 
Venture Capital-bolag i tidiga faser 

En analys där betydande urvalskriterier för ett Venture Capital-bolag i tidiga faser sorteras, väljs ut och rangordnas 
kommer att presenteras i detta kapitel. Som grund till detta kommer portföljbolagen att värderas enligt Svenska 
Riskkapitalförenigens värderingsprincip. Denna värdering kommer sedan jämföras med hur väl respektive bolag uppfyller 
identifierade urvalskriterier. 
 

9.1 Värdering av bolag ur CCIs produktportfölj 
För att veta vilka kriterier som är viktiga för CCI vill vi jämföra huruvida dessa har uppfyllts vid 
investeringsbeslutet, med hur bra företagen går idag. Vi har valt att bedöma företagens potential genom en 
värdering enligt Svenska Riskkapitalföreningens principer, då vi anser att denna värderingsmetod är bäst 
anpassad för värdering av portföljbolag i tidiga faser. En hög värdering enligt denna princip antar vi kan 
jämföras med en bra framtida lönsamhet.  

Svenska Riskkapitalföreningens princip går ut på att värdera ett bolag efter anskaffningsvärdet om inte 
vissa skäl kan påvisa att värderingen borde vara högre eller lägre (se 7.1.1). Vi har dock insett 
begränsningar med metoden och kompletterat med en intervju med CCIs VD. 

Företag A 
Värdet på bolaget blir anskaffningsvärdet, alltså det totalt investerade beloppet på 1,2 Mkr. Företaget visar 
flera tecken på goda framtidsutsikter, såsom till exempel god kundtillströmning, men har ännu inte haft 
möjlighet att redovisa vinster vilket gör att det saknas substantiella skäl att höja värderingen. 

Företag B 
Det investerade beloppet för Företag B är 1 Mkr, och detta blir också företagets värdering. Företag B drar 
dock in intäkter och det kan diskuteras huruvida dessa intäkter är av ”betydande” karaktär och om 
värderingen i så fall bör justeras uppåt. Vi har inte valt att bedöma intäkterna som betydande då företaget 
ännu inte går med vinst. 

Företag C  
Företag C är utan tvekan det företag som det investerats mest i av alla bolag i CCIs produktportfölj. 
Hittills har ungefär 14-15Mkr investerats och detta blir också företagets värdering. 

Företag D 
Eftersom Företag D redan gjort exit och sålts till ett större spelbolag har det redan gjorts en värdering på 
bolaget. Enligt Svenska Riskkapitalföreningens princip gäller då denna värdering, som i detta fall var på 13 
Mkr. Anskaffningsvärdet för bolaget var betydligt lägre på 3 Mkr. 

Företag E 
Detta företag är som tidigare nämnts idag bortprioriterat då resultaten inte överensstämde med de 
beräknade. Hittills har 1,5 Mkr investerats i bolaget med det kommer med största sannolikhet inte 
investeras nya pengar. Enligt Svenska Riskkapitalföreningens princip bör företaget värderas lägre än 
anskaffningsvärdet då ”resultaten visat sig vara väsentligt lägre än beräknat” samt att ”bolaget står inför 
stora långsiktiga problem och därför behöver ytterligare finansiering”. Därför anser vi att Företag E bör 
värderas lägre än 1,5 Mkr. Principen ger dock ingen anvisning på hur stor värderingen bör bli i dessa fall.  

9.1.1 Begränsningar med använd värderingsprincip 
Denna värderingsprincip tar inte hänsyn till andra faktorer som kan vara betydande för ett företags 
potentiella lönsamhet. Förutom intäkter kan det finnas andra saker att mäta som till exempel antal 
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besökare (på en hemsida) och så vidare. Denna värderingsprincip tar heller ej hänsyn till att det kan vara 
positivt, och inte nödvändigtvis negativt, att starta ett bolag med få finansiella resurser. Därför anser vi det 
nödvändigt att komplettera denna värderingsprincip med intervjuer med portföljbolagets VD för att få en 
bättre uppfattning.  

9.1.2 Intern värdering av bolag 
Vi bad VD för CCI värdera samtliga bolag i CCIs produktportfölj efter potentiell lönsamhet. Han 
värderade inte efter någon enskild princip utan efter hans kunskap om respektive bolag sammanvägt med 
hans samlade erfarenhet från att starta och driva bolag. Utifrån detta rangordnade han de fem företagen 
som följer; Företag B, Företag A, Företag C, Företag D och slutligen, långt efter, Företag E. 

9.1.3 Slutsats lönsamhetspotential på urval av bolag 
Utifrån Svenska Riskkapitalföreningens princip är Företag C och D relativt högt värderade och Företag A, 
B och E relativt lågt värderade. Utifrån samma princip anser vi också att Företag E bör värderas lägre än 
anskaffningsvärdet, och att Företag A eventuellt kan värderas högre. Denna värderingsprincip anser vi kan 
vara till godo vid eventuell avyttring men att den i vårt syfte kan vara något missvisande. Vi tror att det är 
positivt för ett Venture Capital-bolag som satsar på tidiga faser att ha så många bolag i sin produktportfölj 
som möjligt. Vi tror därför att det är positivt att ha resurssnåla företag för ett Venture Capital-bolag med 
begränsade resurser. Vi anser att vi kan bedöma Företag C och D som högt värderade enligt Svenska 
Riskkapitalföreningens princip, liksom Företag E som det företag som borde ha lägst värdering. Vår 
samlade bedömning, som vi fått med hjälp av både Svenska Riskkapitalföreningens princip som intern 
rangordning från CCIs VD, är att vi kan anse Företag A, B, C och D som företag med goda 
framtidsutsikter. Vi anser vidare att Företag E är det enda företaget från urvalet ur produktportföljen med 
dåliga framtidsutsikter. I vår fortsatta analys kommer vi alltså bedöma hur viktiga kriterierna mot denna 
bakgrund.  

9.2 Viktigaste urvalskriterierna för CCI 
De kriterier som har tagits fram är alla viktiga för ett Venture Capital-bolag som verkar i tidiga faser. Dock 
menar Englund och Graham (1999) att vissa kriterier har större betydelse än andra, varför kriterierna bör 
rangordnas.  De menar även att det är bäst med få kriterier, men att det viktigaste är att hitta de kriterier 
som har störst betydelse för organisationen. Undersökningen av de fem portföljbolagen och intervjuerna 
med CCIs partners har jämförts med värderingen av respektive bolag. På detta sätt har de framtagna 
kriterierna värderats efter hur betydelsefulla de är för CCIs verksamhet. Vi kommer också att 
sammanställa kriterierna i ett verktyg för enklare användning. Kriterierna kommer att diskuteras och 
rangordnas under områdena som följer; management, marknad, affärsidé, omgivning samt lönsamhet. 

9.2.1 Management 
Enligt Tyebjee och Bruno (1984) är management det viktigaste kriteriet att beakta vid investeringsbeslut i 
tidiga faser. Enligt tidigare analys har vi valt att dela upp management i två kriterier; nämligen kunskap i 
teamet och champion. Enligt den undersökning vi har gjort kan vi se att Företag B, som av VDn rankas 
som det bolag med högst framtidspotential, hade relativt låg kunskap om marknad/bransch vid 
investeringsbeslutet. Vi kan även se att Företag E hade god kunskap vid investeringsbeslut men är i dag 
rankat lägst både av VDn och enligt Svenska Riskkapitalföreningens värderingsprincip. Huruvida kunskap 
finns vid investeringsbeslutet kan således inte bedömas som kritiskt för att bolaget ska ha möjlighet att bli 
lönsamt i framtiden. Det ska dock poängteras att vi inte anser att kunskap är oviktigt utan bara att 
ofullständig kunskap inom en marknad eller bransch inte ska sätta stopp för utveckling av ett bolag. Då vi 
utgår från att denna faktor är kunskap om marknad och bransch och inte kunskap om att driva/starta 
bolag anser vi att det är kunskap som relativt lätt går att ta reda på. En viktigare faktor än kunskap är då 
förmodligen om det finns en champion för caset. En person som brinner för något är mer benägen att ta 
reda på relevant information och lära sig de saker som är nödvändiga än en person som inte har samma 
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målsättning. Om kunskap inte finns från början kan det emellertid leda till att en djupare marknadsanalys 
blir nödvändig. 

Isaksson (2006) menar att ett bra management är väsentligt för att kunna driva ett bolag och att det även i 
vissa fall kan betraktas som viktigare än själva produkten. Dock menar Baeyens et al (2006) att ett 
komplett fungerande managementteam, där champion är en nyckelperson, inte alltid är nödvändigt i de 
tidigaste skeden av ett bolags utveckling. Andra faktorer som marknad och finansiella medel anses 
viktigare i de tidiga faserna då ett managementteam kan ordnas senare. Enligt våra undersökningar kan 
ingen tydlig trend ses i att de bolag som värderas ”bra” idag hade en champion från början. Dock kan vi se 
att dessa portföljbolag idag har en champion varför vi anser att det är viktigt att det finns en champion 
som driver bolaget framåt. Att det inte finns en champion från början är inte ett kriterium som ska stoppa 
ett bolag från att gå vidare i urvalsprocessen. Däremot anser vi att det är en fördel att en champion finns 
eftersom bolaget kommer igång fortare och drivs ordentligt på en gång. 

Slutsats management 
Då vi anser att champion är ett kriterium som styr kunskap samt att dessa kriterier är nära 
sammankopplade väljer vi att placera kunskap som en del i kriteriet champion. Vi tror fortfarande att de 
nödvändiga delarna i båda kriterierna kommer att uppfyllas trots att de ligger under ett och samma 
kriterium. 

9.2.2 Marknad 
Tyebjee och Bruno (1984) nämner marknadsstorlek, marknadstillväxt samt ett behov på marknaden som 
de näst viktigaste kriterierna efter management. Även Franke et al (2001) påvisar i en 
litteratursammanställning marknad som ett av de topp tre viktigaste kriterier för många Venture Capital 
bolag.  

Marknaden uppskattades, då företagen startades, som mycket stor och växande i alla undersökta bolag, 
med undantag av Företag B och E som antogs ha en något mindre potentiell marknad. Idag ser 
marknadspotentialen ungefär liknande ut som den gjorde för respektive företag vid företagsstarten, med 
undantag för Företag E där både tillväxt och storlek uppskattas ha minskat kraftigt. Slutsatsen av detta är 
att marknadspotentialen är något som tittats på och uppskattats som stort i alla undersökta företag. 
Däremot verkar det som att utvecklingen av marknaden inte följts noga hos Företag E som i så fall kunde 
ha avvecklats betydligt tidigare, då det idag är det enda bolaget i produktportföljen som värderats lägre än 
dess anskaffningsvärde. Detta sagt med medvetenheten om den svåra balansen att vänta ut marknaden 
och potentiell positiv kundtillströmning, mot att uppskatta företaget som tillräckligt olönsamt för 
avveckling. Vi tror att det är viktigt att undersöka marknadspotentialen även i fortsättningen och att det är 
viktigt att det finns riktlinjer för hur företagens utveckling ska följas upp efter det att företaget startats. 

Det gjordes en ordentlig marknadsanalys innan det resurstunga Företag C lanserades. Det gjordes även en 
utförlig marknadsanalys av Företag D där väsentlig kunskap saknades. I Företag A, B och E:s fall gjordes 
ingen utförlig marknadsanalys, men då relevant kunskap fanns och företagen inte krävde betydande 
resurser ansågs det inte heller nödvändigt.  Företag C och D är de företag som värderats högst enligt 
Svenska Riskkapitalföreningens värderingsprincip och det är också dessa bolag som haft mest omfattande 
marknadsanalys. Företag E värderas idag under anskaffningsvärdet och det kan därför spekuleras i 
huruvida en noggrannare marknadsanalys borde ha gjorts. Men istället för att förbruka resurser på 
noggranna marknadsanalyser kan resurssnåla företag istället använda samma resurser för en lansering. En 
hög värdering av bolaget, enligt Svenska Riskkapitalföreningens värderingsprincip, hör i stor grad ihop 
med hur resurstungt företaget är. Vi menar, tillsammans med vissa partners på CCI, att det är bättre att 
låta marknaden utvisa vilka företag som går bra när det gäller resurssnåla företag. För resurstunga företag 
tycker vi att man alltid ska göra en noggrannare marknadsanalys. Med en sådan strategi, där marknaden får 
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utvisa vilka företag som det ska satsas på, blir det mycket viktigt att fortsätta undersöka marknadens 
utveckling med uppföljande analyser. Vi anser att det bör göras en ordentlig marknadsanalys innan start 
för resurstunga företag. För resurssnåla företag kan istället en mindre analys med sedan kontinuerliga 
uppföljande analyser genomföras. 

Att affärsidén anses lovande och att det finns ett behov för kunden är mycket viktigt för att det ska finnas 
en möjlighet att bolaget ska bli framgångsrikt. Det är produkten, och dess kundbehov, som till slut ska 
genera intäkter till företaget och detta ska därför inte underskattas. Ett företag som inte kan erbjuda 
kundvärde bör inte startas och kundbehov är således ett väsentligt kriterium. Det betyder dock inte alltid 
att ett uppskattat stort kundbehov förutbestämmer huruvida ett företag lyckas eller inte. Detta blir tydligt 
då Företag E, som idag värderats under anskaffningsvärdet, anses ha ett relativt högt kundbehov. Det bör 
också sägas att kundbehov kan vara svårt att uppskatta vid investeringsbeslutet, då det kan vara svårt att 
uppskatta hur potentiella kunder upplever värdet på en produkt eller tjänst de ännu inte vet existerar.  

Slutsats marknad 
Mot bakgrund av tidigare gjord bolagsvärdering drar vi vissa slutsatser kring de olika kriterierna som ingår 
i Marknad. Vi anser att marknadspotential är viktigt och ska undersökas även i fortsättningen. Dessutom 
anser vi att det bör göras olika noggranna marknadsanalyser för att uppskatta marknadspotentialen 
beroende på hur resurstungt företaget är. Kundbehov bedöms också som en nödvändighet även om det 
kan vara svårt att uppskatta. 

9.2.3 Affärsidén 
Tyebjee och Bruno (1984) menar att affärsidéns egenskaper är ett av de fem viktigaste kriterierna då 
Venture Capital-bolagen gjort den första grovsållningen och börjar titta närmare på varje enskilt fall. I 
affärsidéns egenskaper kan flexibilitet och unikhet medräknas. 

Företag A och E är de företag som uppskattats ha högst flexibilitet i affärsidén. Båda är resurssnåla och 
har stora möjligheter till förändring i produkt, målgrupp och koncept. Företag A har enligt CCIs VD goda 
framtidsutsikter och även möjlighet till en högre värdering än anskaffningsvärdet (enligt Svenska 
Riskkapitalföreningens värderingsprincip) medan Företag E istället är det enda företaget i urvalet som får 
en lägre värdering än anskaffningsvärdet enligt samma princip. Det blir därför svårt att dra några slutsatser 
kring huruvida flexibilitet är ett viktigt kriterium eller inte. Företag A har däremot haft en champion vilket 
inte varit fallet i Företag E. Därför tror vi att det är bra med flexibla affärsidéer men inte på något sätt 
avgörande. Vi tror att det är viktigare med en champion som ser till möjligheterna i en affärsidé och 
utnyttjar den flexibilitet som finns. Företag B har till exempel ansetts ha en lägre flexibilitet i 
affärskonceptet men där finns en champion som kontinuerligt undersökt och utnyttjat de möjligheter som 
kunnat identifieras. En affärsidé som bedöms som oflexibel bör undersökas närmare med en utförligare 
marknadsanalys. 

Hur unik affärsidén upplevs vara hänger oftast ihop med hur hög konkurrensen är på marknaden. Är 
konkurrensen hög är affärsidén vanligtvis inte unik, men är konkurrensen istället obefintlig kan affärsidén 
oftast bedömas som unik då det inte finns andra liknande affärsidéer på marknaden. Däremot kan en 
affärsidé vara både unik och konkurrensutsatt, vilket är fallet i Företag C. Deras sätt att lösa problemet är 
helt unikt även om andra lösningar på samma problem finns och marknaden kan bedömas som 
konkurrensutsatt. Företag C är också ett av det högst värderade företaget i produktportföljen, vilken 
indikerar att unikhet är positivt. Företag E, det lägst värderade företaget, bedöms dock också som unikt 
vilket gör det svårt att dra slutsatser kring hur viktigt kriteriet är i sig. En affärsidé som inte är unik kan 
behöva större marknadsföringskostnader för att slå sig in bland redan etablerade aktörer. För en affärsidé 
som är mycket unik kan det dock ta ett tag för kunderna att vänja sig och kan därför kräva både 
marknadsföringskostnader och utvecklingskostnader. Vi tror att en affärsidé som är mycket unik därför tar 
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längre tid till etablering hos kunderna och därmed även längre tid till intäkter. Vi tror att det är bra med 
unika affärsidéer men att det kan vara bra att ha en balanserad produktportfölj med olika lång tid till 
intäkter hos bolagen så att alla bolag har möjlighet att överleva lågkonjunkturer. 

De företag som undersökts varierar i hur resurstunga de är, där Företag A är det minst resurstunga. 
Företag C bedöms istället som mest resurstungt. Svenska Riskkapitalföreningens värderingsprincip 
värderar Företag C högt och Företag A lågt, mycket på grund av hur resurstungt företaget är. 
Värderingsprincipen blir i detta fall diskriminerande mot resurssnåla företag då den tenderar att värdera 
resurstunga företag högre. Vi tror däremot att det är viktigt för ett Venture Capital-bolag med begränsade 
resurser att satsa på resurssnåla företag. Vi tycker att det är bra med en varierad produktportfölj med mer 
och mindre resurstunga bolag för att maximera fördelandet och utnyttjandet av de begränsade resurser 
som finns. Hur resurstungt ett bolag uppskattas vara styr också andra kriterier. Är det mycket resurstungt 
behöver antagligen en noggrannare marknadsanalys genomföras med utförligare analyser kring 
marknadspotential, kundbehov och konkurrens. 

Slutsats affärsidé 
Vi anser inte flexibilitet vara av avgörande vikt i sig, istället krävs en champion som kan förvalta den 
flexibilitet som finns. På samma sätt anser vi inte heller unikhet som avgörande och tror att det kan vara 
bra att ha med några mer eller mindre unika affärsidéer för en balanserad produktportfölj. För att skapa en 
balanserad produktportfölj tror vi också att det är viktigt att ha olika resurskrav på företagen i 
produktportföljen. Hur resurstungt ett företag är, är dessutom viktigt av andra anledningar då det styr flera 
andra kriterier.  

9.2.4 Omgivning 
Med denna faktor menas entreprenören och dess företags motståndskraft mot förändringar i omgivningen 
(Tyebjee & Bruno, 1984). 

Majoriteten av de undersökta företagen har bedömts ha en bra konkurrenssituation vid bolagsstarten. 
Konkurrensen för dessa bolag har alltså bedömts som mycket låg eller obefintlig. Eftersom CCI investerar 
i tidiga faser som kräver förhållandevis små resurser är det generellt låga inträdesbarriärer för samtliga 
företag i dess produktportfölj. Konkurrensen har också ökat betydligt på flera attraktiva marknader. 
Företag B verkar på en marknad med något högre inträdesbarriärer än resterande företag och marknaden 
där har inte heller blivit nämnvärt mer konkurrensutsatt än tidigare. Företag E har däremot behållit sin 
unika position på marknaden och är än idag fri från konkurrens. Eftersom företaget är det lägst värderade 
av de undersökta fem, drar vi slutsatsen att marknaden inte visat sig attraktiv för andra företag. 
Konkurrens kan alltså vara ett tecken på att marknaden är bra och existerar. Därtill inte sagt att det är bra 
med hög konkurrens, utan vi menar fortfarande att det är bättre med låg eller obefintlig. Vår slutsats är att 
låg konkurrens oftast är bra, men inget säkert tecken på en lovande marknad. 

Företag A och E var de företag som bedömdes vara minst konjunkturkänsliga. Deras produkter och 
kunder bedömdes alltså som minst känsliga för konjunkturnedgångar. Då Företag A visar bättre resultat 
än prognostiserat och Företag E sämre är det svårt att dra slutsatser kring huruvida detta är viktigt utifrån 
företagens värderingar. Vid stundande lågkonjunktur är det naturligtvis viktigt att inte ha produkter som är 
mycket konjunkturkänsliga. Vad som inte vägts in i detta kriterium är hur resurstungt respektive företag är. 
Detta anser vi vara än mer viktigt för att överleva en lågkonjunktur för ett Venture Capital-bolag som 
investerar i tidiga faser med begränsade resurser. Investeringar i tidiga faser betyder ofta att det tar lång tid 
till intäkter och att nystartade företag måste ”hållas vid liv” med hjälp av andra resurser än intäkter. 
Lågkonjunktur betyder också ofta att affärsänglar och andra investerare kan bli mer restriktiva och 
försiktiga med sina investeringar och att det därmed kan bli svårare att få in nytt kapital till nyemissioner. 
Det är alltså viktigt för ett Venture Capital-bolag, med begränsade resurser, att inte bolagen i 
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produktportföljen har en alltför hög burn rate. Detta för att öka företagens chans att överleva en 
lågkonjunktur. Vi anser det därför som viktigt att ha en balanserad produktportfölj, med olika hög grad av 
resurstunga företag och olika tid till intäkter. Då kan de mer resurstunga bolagen få de resurser som krävs 
för att överleva lågkonjunkturen och de mindre resurstunga kan gå ned på en mycket låg burn rate och på 
så sätt överleva. På samma sätt tycker vi att man bör ha några mer unika företag där det uppskattas ta 
längre tid till kundtillströmning och intäkter och andra företag med kortare tid till intäkter. 

Slutsats omgivning 
Vår slutsats är att konkurrens är intressant att undersöka och att låg konkurrens är bra men kan också vara 
ett tecken på en olönsam marknad. Vi tror också att det är bra med företag som inte är konjunkturkänsliga 
men att resurssnålhet kan vara ett viktigare kriterium för att överleva lågkonjunkturer.  

9.2.5 Lönsamhetspotential 
Då lönsamhet är i stort sett alla företags målsättning (Isaksson, 2006) är detta viktiga kriterium. Lönsamhet 
i sig styrs av andra kriterier som marknad och management (Tyebjee & Bruno, 1984). Ett sätt att skapa 
förutsättningar för lönsamhet är att ha en väl fungerande och genomtänkt intäktsmodell. Intäktsmodell 
värderas även av företagets VD som det viktigaste kriteriet, speciellt i ett Venture Capital-bolag med 
begränsade resurser. I vår undersökning kan vi se att alla portföljbolag som värderats som bolag med bra 
framtidsutsikter har en fungerande intäktsmodell och har haft det sedan starten. Vi kan även se att 
portföljbolag E, som har värderats lägre än anskaffningsvärdet inte heller har en godkänd intäktsmodell. 
Detta kriterium bedöms således som ett viktigt kriterium vid investeringsbeslut. 

Att kunna identifiera en eller flera potentiella exitmöjligheter är bra då det ger en tyngd till caset. Detta då 
en lönsam exit är syftet med att starta bolag för i stort sett alla Venture Capital-bolag (Isaksson, 2006). Om 
ingen tänkbar exitmöjlighet kan hittas redan från början bör det funderas på om det kommer att gå att 
hitta någon i framtiden. Vår undersökning av de olika portföljbolagen kan däremot inte visa att en tänkbar 
exitmöjlighet vid start påverkar bolagets framgång och därför anser vi inte att denna faktor är ett 
nödvändigt kriterium utan snarare en punkt som bör diskuteras i samband med affärsplanen. Även om 
potentiella exits identifieras, så kommer förmodligen marknaden förändras under tiden fram tills bolaget 
är moget för exit. Det som tidigare var en möjlighet behöver inte vara det i ett senare skede. Om en exit är 
möjlig beror också till största delen på vad bolaget är värt vilket i sin tur beror på andra faktorer som 
exempelvis marknadspotential, kundvärde och intäktsmodell.  

Slutsats lönsamhetspotential 
Således bedömer vi intäktsmodell som ett avgörande kriterium för CCI som ska finnas med i det 
utförligare urvalet. Dock anser vi att exitmöjlighet inte är ett kriterium som behöver ingå i detta urval utan 
istället bör diskuteras vidare senare i en affärsplan. 

9.2.6 Rangordning av urvalskriterier 
Men hjälp av ovanstående analys har vi tagit fram en rangordning av framtagna kriterier. Det är viktigt att 
rangordna kriterierna samt ha så få kriterier som möjligt för att underlätta beslutsprocessen (Englund & 
Graham, 1999). Intervjuer med VD från ett urval ur CCIs produktportfölj har jämförts med respektive 
företags värdering för att få en uppfattning om vilka kriterier som är av betydelse. Vi har först och främst 
rangordnat de kriterierna under respektive område, som management, marknad och så vidare. Under 
management anser vi till exempel champion som ett viktigare kriterium än kunskap, då kunskap oftast kan 
tillgodoses med rätt eldsjäl. Väsentlig kunskap om området finns redan med som ett kriterium i 
grovsållningen. Samtliga kriterier har bedömts på liknande sätt och finns utförligare beskrivna ovan under 
respektive område. Efter att kriterierna sammanställts och utvärderats under respektive område fann vi 
några kriterier som viktigare än andra. Under management var ett viktigare kriterium som tidigare nämnts 
champion. Under marknad identifierades istället kundvärde som nödvändigt och marknadspotential som 
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viktigt men att en olika noggrann analys kan göras utefter hur resurstungt företaget är. Under området 
affärsidé identifierades främst resurstungt som ett kriterium som styrde andra faktorer. Däremot 
bestämdes kriterierna flexibilitet och unikhet vara beroende av andra faktorer som champion. Därför 
anser vi resurstunghet vara ett viktigare kriterium än flexibilitet och unikhet.  Under området omgivning 
ansåg vi varken konkurrens eller konjunkturkänslighet som mycket viktiga kriterier. Dessa kriterier anses 
få olika betydelser beroende på hur resurstungt ett företag är och är därför underordnade detta kriterium. 
Området lönsamhet är naturligtvis viktigt och består till stor del av hur väl övriga områden uppfylls. Vi har 
under detta område bedömt intäktsmodell som ett avgörande och i vissa fall förbisett kriterium av CCI. 
Exitmöjligheter anses inte som lika viktigt att undersöka i denna del av urvalsprocessen.  

Utifrån dessa identifierade kriterier samt kartläggning av hur kriterierna beror av varandra har vi också 
rangordnat kriterierna sinsemellan. Vi anser, liksom även företagets VD, intäktsmodell som absolut 
viktigast utav samtliga kriterier. Detta är ett kriterium som vi förstått från vår undersökning har förbisetts i 
vissa fall och är av absolut nödvändighet för företagets lönsamhet. Därefter anser vi att kundbehov bör 
undersökas, då ett befintligt kundbehov är kritiskt för affärsidéns potentiella lönsamhet. Även om det kan 
vara svårt att uppskatta ett precist kundbehov tror vi det är viktigt att försöka göra en någorlunda realistisk 
uppskattning och identifiering av potentiella kunder. Därefter anser vi att hur resurstungt ett företag är ska 
styra många andra kriterier och det måste därför komma före dessa i en rangordning. Efter man tagit 
ställning till hur resurstungt ett företag beräknas vara kan man sedan ta hänsyn till andra kriterium som 
marknadspotential genom att göra en anpassad marknadsanalys. I en marknadsanalys kan faktorer som 
marknadsstorlek, marknadstillväxt, flexibilitet och unikhet undersökas närmare. Om tillfredställande 
marknadspotential kan identifieras bör man sedan fundera kring huruvida man kan hitta en champion. För 
Venture Capital-bolag som investerar i tidiga faser är detta inte lika viktigt som för de Venture Capital-
bolag som investerar i senare faser (Baeyens, Vanacker, & Manigart, 2006), då management kan tillsättas i 
efterhand. Däremot är detta på längre sikt en kritisk faktor för alla startade bolag och hittar man ingen 
champion kan det blir svårt att driva bolaget mot lönsamhet.  

Följande rangordning har vi analyserat oss fram till med hjälp av den undersökning som gjorts som i sig 
till stor del bygger på intervjuer med olika partners på CCI. Vi vill dock betona att rangordningen inte är 
det viktigaste med denna undersökning utan betoningen ligger istället på identifieringen av viktiga kriterier. 
Undersökningen syftar främst till att ta fram kritiska kriterier för Venture Capital-bolag som investerar i 
tidiga faser. En lämplig affärsidé kommer att gå igenom denna del av urvalsprocessen även vid en omvänd 
rangordning och detta är alltså inte av lika betydande vikt. Vi har ändå sammanställt och vägt kriterierna 
mot varandra för att underlätta och förtydliga beslutsfattandet. 

9.3 Verktyg för identifiering av lönsamma affärsidéer 
De identifierade kriterierna har sammanställts och rangordnats (se 9.2) utifrån en tidigare värdering av de 
studerade portföljbolagen (se 9.1). Verktyget viktigaste funktion är att underlätta för CCI att på ett enkelt 
sätt avgöra om en affärsidé uppfyller de viktigaste kriterierna. På så sätt underlättas deras arbete och fler 
affärsidéer kan behandlas. Olika kriterier kan behandlas och undersökas olika noggrant beroende dels på 
affärsidéns resurstunghet och dels beroende på kriteriets relevans för CCI. Alla affärsidéer måste till 
exempel ha ett väl underbyggt kundbehov och intäktsmodell medan det däremot inte är lika kritiskt 
huruvida affärsidén bedöms unik eller flexibel. Verktyget (se figur 10) bör användas som 
diskussionsunderlag på ett casemöte efter affärsidéerna passerat grovsållning. 
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Figur 10 Verktyg för identifiering av lovande affärsidéer 

9.3.1 Användning av verktyg för identifiering av lovande affärsidéer 
Syftet med verktyget är att på ett enkelt och strukturerat sätt se till att alla viktiga urvalskriterier undersöks 
innan beslut tas om start av bolag. Verktygets viktigaste funktion är att se till att inget viktigt område 
glöms bort under urvalet. Grovsållningen görs redan idag på ett något ostrukturerat sätt så fort en 
affärsidé inkommer till CCI. Vi ser ingen anledning att ändra på hur grovsållningen sker utan har med 
detta examensarbete framför allt ämnat belysa vilka kriterier som faktiskt ingår i detta steg. Då en affärsidé 
passerat grovsållningen med godkänt på samtliga urvalskriterier tas affärsidén upp på ett casemöte. Under 
casemötena används ofta Power Point och vi anser att detta verktyg i fortsättningen bör vara en av 
bilderna i Power Point-presentationen. På så sätt kan partnerna diskutera samtliga kriterier tillhörande 
verktyget. Finns ingen trovärdig intäktsmodell kan partnerna diskutera kring hur en sådan kan skapas för 
aktuell affärsidé. Verkar detta inte möjligt kan casemötet gå vidare för att behandla andra idéer. Verktyget 
ska på så sätt underlätta sållningen av idéer, genom att vissa kan sållas ut redan efter första kriteriet. På 
samma sätt diskuteras även kundbehov. Är det svårt att bedöma kundbehov på ett realistiskt sätt får en 
partner ta på sig att undersöka detta till nästa gång. Affärsidéns resurstyngd bedöms utav beräknad 
personalomfattning, teknikutveckling och investeringsbelopp.  CCI har ett tak för hur mycket de är villiga 
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att investera i en affärsidé men detta är redan avgjort i grovsållningen.  Bedöms affärsidén som resurstung 
är det viktigt att göra en mer utförlig marknadsanalys. I marknadsanalysen bör marknadspotential (tillväxt, 
storlek), affärsidéns flexibilitet, unikhet och motståndskraft mot konkurrens och konjunktur undersökas. 
Även för mer resurssnåla affärsidéer bör dessa kriterier undersökas i en marknadsanalys, även om det inte 
behöver vara lika omfattande och utförligt. I marknadsanalysen kan också kundbehovet undersökas mer 
utförligt om detta skulle anses nödvändigt. Bedöms marknadspotentialen som god bör man sedan hitta en 
champion från CCI som vill och har möjlighet att leda affärsidén till att så småningom bli ett 
framgångsrikt företag. Detta kan naturligtvis med fördel göras så fort som möjligt och behöver 
nödvändigtvis inte gå i den ordningen verktyget beskriver. Uppfyller affärsidén alla dessa kriterier och en 
champion har identifierats går affärsidén vidare till business plan. Där görs sedan noggrannare 
kalkyleringar kring vilka kostnader projektet förväntas ta i anspråk, när företaget förväntas gå med 
nollresultat etc. Om affärsplanen sedan lockar till sig investerare startas företaget. Vår förhoppning är att 
verktyget ska underlätta för ledningen att på ett strukturerat, tidseffektivt och enkelt sätt välja ut lovande 
affärsidéer från början. 

9.4 Förändring av nuvarande process 
Eftersom resultatet av urvalsprocessen till stor del beror på kvalitén på urvalsprocessen (Rietzschel, 
Nijstad, & Stroebe, 2006) är det viktigt att denna är strukturerad. Idag har CCI:s innovationsprocess fyra 
delar; lead generation (idégenerering), case evaluation och businessplanning (urval), samt financing/start-
up (implementering). Vi har fokuserat på urvalsdelen i innovationsprocessen och brutit ned detta i tre steg; 
grovsållning, utförligare urval och business plan (se Figur 11). CCI gör redan en form av grovsållning där 
de utvärderar idén, ofta efter magkänsla. Detta steg är inte väl dokumenterat i processen och det råder 
delade meningar om vilka kriterier som undersöks vid en första grovsållning.  

 

Figur 11 Förslag på ny struktur av urvalsprocessen. 

Genom att tydliggöra grovsållningen med strukturerade kriterier hoppas vi kunna underlätta urvalet av 
affärsidéer. Vi vill genom denna tydligare grovsållning möjliggöra ett mer kvalitativt urval av affärsidéer 
redan från början. Efter grovsållningen görs ett utförligare urval utefter detta ”verktyg” som presenterats 
ovan. Verktyget är sammansatt efter resultaten av analysen. För de idéer som går vidare efter det 
utförligare urvalet skrivs en business plan. Vi anser att samtliga partners har gedigen bakgrund av att skriva 
affärsplaner, vilket också bekräftas från intervjuer. Vi ser därför ingen anledning att ändra på steget 
Business Plan utan finner det bra anpassat till CCI:s verksamhet. Genom att genomföra de förändringar vi 
föreslår, tror vi att CCI får lättare att på ett tidigt stadium sålla fram för CCI lovande och lönsamma idéer. 
Vi tror också att det utförligare urvalet och föreslaget verktyg är bättre anpassat för CCI för att sålla fram 
de allra bästa och mest lönsamma idéerna och se till att inte något viktigt kriterium missas under 
processens gång. En bättre struktur underlättar och ger bättre förutsättningar för tillväxt för bolaget. Det 
är också bra att kunna visa på en strukturerad process för investerare. 
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10 Slutsats 
I detta kapitel kommer en slutsats att presenteras. Här besvaras vårt syfte genom svar på våra forskningsfrågor. 
 
Syftet med denna rapport, att identifiera de urvalskriterier som är viktigast för ett Venture Capital-bolag 
som fokuserar på tidiga faser. Detta syfte har brutits ner i tre forskningsfrågor; 

FF1: Hur ser den nuvarande urvalsprocessen och dess urvalskriterier ut för undersökt Venture Capital-
bolag? 

FF2: Vilka urvalskriterier är viktiga för det studerade Venture Capital-bolaget? 

FF3: Hur bör de identifierade urvalskriterierna användas för att förbättra urvalsprocessen i det studerade 
Venture Capital-bolaget? 

För att besvara ovan nämnda forskningsfrågor har litteraturstudier och empiriska undersökningar 
genomförts. Dessa har vi sedan analyserats för att kunna besvara forskningsfrågorna. Nedan presenteras 
våra slutsatser. 

10.1 Urvalsprocess och urvalskriterier i ett Venture Capital bolag 
Urvalsprocessen i vårt undersökta Venture Capital bolag är idag uppdelat i två steg; utav företaget kallat 
”case evaluation” och ”business planning”. Under dessa två steg finns sammanlagt 13 urvalskriterier. 
Kriterierna som ska ingå i ”case evaluation” i det första urvalet är; 

 Tydligt syfte 
 Tillräcklig marknadsstorlek och behov 
 Identifierbara kunder 
 Enkelhet och fokus 
 Kundbehov 
 Unikhet 
 Flexibilitet 
 Kunskap i teamet 

 
Kriterierna som finns dokumenterade i ”business plan” ska innehålla svar på följande kriterier. 
 
 Kort tid till positivt kassaflöde? 
 Låga kapitalkrav? 
 ”Lätt” att finansiera? 
 Låg implementationskomplexitet? 
 Tydligt exit/flera exit-alternativ? 

 
Dessa kriterier och steg finns dokumenterade i företagets urvalsprocess. Efter intervjuer med CCIs 
partners har vi förstått att kriterierna tillhörande ”case evaluation” sällan tas upp på deras case-möten när 
de diskuterar och väljer ut affärsidéer. Kriterierna i ”business plan” följs dock till stor del då dessa tas upp 
i en skriven affärsplan. En stor del av urvalet baseras alltså på ”magkänsla” då många partner anser sig ha 
tillräckligt med kunskap om hur man bör välja lovande affärsidéer. De dokumenterade kriterierna har 
framför allt tagits fram för att kunna visa investerare på en mer strukturerad process. Partnerna anser inte 
kriterierna som relevanta, då de inte är specifikt anpassade för deras företag. De anser också att det tar 
mycket tid att fylla i kriterier, till liten nytta. Vi vill därför belysa varför kriterier kan vara viktiga att 
använda och vilka urvalskriterier som är viktigast för ett Venture Capital-bolag som fokuserar på bolag i 
tidiga faser. Vi vill också göra kriterierna enklare att följa.  



Att identifiera lovande affärsidéer 
 

52 
 

10.2 Viktiga urvalskriterier för det studerade Venture Capital-bolaget 
Utifrån intervjuer, empiriska undersökningar samt litteraturstudier har vi delat upp urvalskriterierna i två 
delar; en grovsållning och ett utförligare urval. Under dessa har vi sedan identifierat viktiga urvalskriterier. 

10.2.1 Grovsållning: 
Investeringsbelopp: Initialt belopp för att starta/utveckla företaget. Tidiga faser kräver ofta mindre 
investeringsbelopp än sena faser. 

Marknad & Teknologi: Relevant kunskap om aktuell marknad och möjligheter till den teknologi som krävs. 

Geografiskt läge: Den geografiska plats företaget befinner sig på måste i många fall överensstämma med 
Venture Capital-bolagets geografiska läge. 

Bolagets fas: Många Venture Capital-bolag har riktat in sig mot företag i olika faser och kan rikta in sina 
investeringar i allt från affärsidéer (tidiga faser) till stora företag som går med betydande vinst (sena faser).  

10.2.2 Utförligare urval:  
Det utförligare urvalet är uppdelat enligt Tyebjee och Brunos (1984) modell i fem områden; management, 
marknad, produkt, omgivning och lönsamhet. Under dessa områden återfinns sedan olika identifierade 
kriterier. 

Management 
Management anses generellt vara det viktigaste kriteriet för ett lönsamt investeringsbeslut (Franke et al 
2008).  

Kunskap: Befintlig kunskap om marknad och bransch.  

Champion: Ett bra team med en eldsjäl som kan driva företaget  

Marknad 
Tyebjee och Bruno (1984) anser att marknadsstorlek, marknadstillväxt och kundbehovet på marknaden är 
det näst viktigaste att beakta efter management.  

Marknadspotential; Sammanvägd bedömning av både marknadstillväxt och marknadsstorlek  

Kundbehov: Hur väl produkten eller tjänsten kan fylla ett behov eller skapa värde för kunden 

Produkt/Affärsidé 
Tyebjee och Bruno (1984) menar att produktens eller tjänstens egenskaper är viktiga kriterier i ett 
utförligare urval. De flesta Venture Capital-bolag verkar i senare faser där affärsidén har utvecklats till ett 
bolag med befintlig produkt/tjänst.  

Flexibilitet: Affärsidéns möjligheter till att förändras och snabbt expanderas.  

Unikhet: Hur ny lösningen är och om den utmanar kontroversiella antaganden. I detta sammanhang 
likvärdigt med begreppet innovationsgrad. 

Resurstungt: Hur resurstungt ett bolag är främst viktigt i Venture Capital-bolag med begränsade resurser 
som måste optimera sin resursfördelning. Detta kriterium blir därför generellt viktigare för Venture 
Capital-bolag som fokuserar på tidiga faser.  

Omgivning 
Tyebjee och Bruno (1984) menar entreprenören och dess affärsidés motståndskraft mot förändringar i 
omgivningen, som till exempel konjunktur, också är viktigt att beakta vid investeringsbeslut.  
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Konkurrenskraft: Med konkurrenskraft menas huruvida företaget motstår konkurrensen på marknaden.  

Konjunkturkänslighet: Affärsidéns möjlighet att överleva lågkonjunkturer.  

Lönsamhetspotential 
Lönsamhet är det slutgiltiga målet för alla Venture Capital-bolag, helst i form utav lönsamma exits 
(Isaksson, 2006), (Tyebjee och Bruno, 1984). Lönsamhet beror till stor del på övriga kriterier men det har 
också identifierats två kriterier som inte kan placeras in under övrigt område. 

Intäktsmodell: I intäktsmodell inkluderas hur kort tid det är till kassaflöde, hur flexibel modellen är och hur 
marginalerna ser ut. 

Exitmöjlighet: Potentiell möjlighet till avyttring av portföljbolaget med positivt resultat. Slutgiltigt mål för de 
flesta Venture Capital-bolag (Isaksson 2006). 

10.3 Urvalskriterier som bör användas för att förbättra CCIs urvalsprocess 
Vi har identifierat, vad vi anser vara, de viktigaste kriterierna för CCI genom att undersöka våra tidigare 
framtagna urvalskriterier (se 10.2) mot en värdering av ett urval av CCI:s portföljbolag. Vi har även tagit 
fram ett verktyg som på ett enkelt och effektivt sätt åskådliggör vilka kriterier som är viktigast. Vi har 
rangordnat kriterierna för att göra det enklare för CCI att avfärda affärsidéer på ett tidigt stadium. För att 
en affärsidé ska gå vidare till en utförliggare affärsplan måste dock alla identifierade kriterier behandlas 
och ”godkännas”. På så sätt är rangordningen av mindre betydelse än identifieringen av vilka kriterier som 
är viktigast. 

I grovsållningen innefattas följande kriterier: 

 Investeringsbelopp:  
 Marknad & Teknologi:  
 Geografiskt läge:  
 Bolagets fas 
 Affärsidé 
 Ägarandel  

 
De viktigaste kriterierna i det utförligare urvalet, i följande rangordning, anser vi vara: 

 Intäktsmodell 
 Kundbehov 
 Resurstunghet 
 Marknadspotential 
 Champion 

 
Alla dessa fem kriterier anser vi vara så pass viktiga att de alla måste få ”godkänt” för att affärsidén ska 
realiseras. Övriga kriterier, som tidigare tagits upp som viktiga för alla typer av Venture Capital-bolag anser 
vi också vara nödvändiga att undersöka om än inte lika viktiga som de fem viktigaste. De flesta av dessa 
övriga kriterier har tillfallit kriteriet marknadspotential som till exempel konkurrenskraft, 
konjunkturkänslighet, unikhet, och flexibilitet. Dessa ska undersökas med en mer eller mindre noggrann 
marknadsanalys beroende på hur resurstung affärsidén bedöms vara. Kriterierna kan med fördel följas 
med hjälp av det verktyg som tagits fram i analysen. Uppfyller en affärsidé de viktigaste kriterierna tror vi 
att den har goda förutsättningar för framtida potentiell lönsamhet.   
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11 Diskussion 
Diskussionskapitlet kommer att presentera ett antal förbättringar som kan göras i CCIs urvalsprocess. Då detta inte ingår i 
det övergripande syftet väljer vi att ta upp dessa förslag här. Diskussionen kommer även diskutera och ifrågasätta 
tillvägagångssättet för detta examensarbete. Slutligen kommer förslag till framtida forskning att presenteras. 
 

11.1 Övergripande processförbättringar och rekommendationer 
Under examensarbetets gång har vi identifierat problem hos CCI som inte är direkt relaterade till 
urvalsprocessen. Dessa har vi valt att belysa i detta kapitel. 

11.1.1 Förbättringsområden i processen 
Från våra intervjuer har vi förstått att ett problem kan vara att idéer försvinner eller inte sköts på korrekt 
sätt. Ansvaret ligger på den partner som får in idén från entreprenören att återkoppla till både 
entreprenören och CCI samt dokumentera idén i casedatabasen. Några tillfrågade partners anser att de 
ibland inte känner att de har tid att sätta sig in entreprenörers idéer och att de helt enkelt glömmer bort att 
fylla i case databasen och återkoppla till entreprenören. Vi föreslår att de idéer som känns relevanta och 
uppfyller minimikraven (som till exempel tidiga faser och små investeringsbelopp) sparas och tas upp som 
en så kallad "heads-up" till varje casemöte. Uppfylls inte minimikraven bör detta meddelas entreprenören 
så fort som möjligt. På casemötena bör någon person vara ansvarig för att dokumentera idéer och 
dokumentera vem som är ansvarig för respektive case, liksom att följa upp tidigare idéer och anteckna 
status på dessa. Vi föreslår att detta ska ”varieras” mellan de olika partnerna. På detta sätt kommer det inte 
att bli någon extra ”börda” som bortprioriteras. Detta då var och en av partnerna endast kommer vara 
ansvarig för ifyllnad och uppdatering av casedatabasen var tionde möte vilket blir var tjugonde vecka. Den 
person som är ansvarig för casedatabasen den veckan är även ansvarig för att sammanställa en agenda för 
mötet, samla in de case som ska presenteras samt att skicka ut kallelse till mötet. Detta följs idag i viss 
utsträckning men det ingår inte i någon rutin utan görs mer sporadiskt då exempelvis databasen inte 
uppdateras kontinuerligt. Det finns en person anställd för att bidra VD:n och även andra partners med 
administrativa sysslor. Hon är idag den person som förbereder mötena och uppdaterar databasen. Dock är 
det osäkert hur länge hon kommer att stanna och vilka resurser CCI har för att ha en sådan person 
anställd i framtiden. Därför anser vi det viktigt att en rutin skapas där man inte är beroende av en 
administrativ person utöver CCI:s partners.  

Vi anser också att det bör finnas mallar till den externa entreprenören, till exempel i power point format. 
Genom att fylla i mallen kan CCI lättare urskilja hur väl idén uppfyller de kriterier vi tagit fram som 
kritiska, till exempel kundbehov, intäktsmodell och marknadspotential. Det skulle också lyfta arbetet från 
partnern att försöka sätta sig in i entreprenörens verksamhet till entreprenören själv. Mallar för ett första 
urval och affärsplan skulle också underlätta hanteringen och medföra ett mer systematiskt arbetssätt av 
kontakt med entreprenörer.  

I CCI:s dokumenterade process stod det beskrivet att en opponent skulle utses och att med kritiska ögon 
granska de affärsplaner som skrevs. Detta har dock inte alltid följts, men vi anser att det är något som ska 
följas och bli rutin. I teorin tas det upp att entreprenörer generellt är mindre kritiska till olika affärsidéer än 
vad Venture Capital-bolag är. Eftersom CCI är ett Venture Capital-bolag som drivs av entreprenörer finns 
en större risk i att de inte är tillräckligt kritiska och släpper igenom bolag de kanske ej borde ha gjort. 
Detta gör att det är ännu viktigare att det finns en opponent till varje case där det skrivs en affärsplan. 

11.1.2 Strategi 
Englund & Graham (1999) pekar på vikten av att ha en genomarbetad strategi, som ligger till grund för allt 
arbete i urvalsprocessen, men även hur urvalskriterierna ska tillämpas. CCI investeringsstrategi riktar sig 
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idag främst mot att investera i tidiga faser. Därtill finns ingen särskild branschinriktning, men från 
intervjuer med partners har vi förstått att detta inte heller är önskvärt. Partners ser det som positivt att få 
gå på magkänslan för att välja många olika projekt med stor spridning och inte inrikta sig för mycket. Vi 
ser inget hinder att ha en spridd produktportfölj när det gäller bransch, men tycker att det är viktigt att ha 
en balanserad produktportfölj utifrån andra aspekter. Det råder nämligen delade meningar om hur 
strategin ska se ut bland de olika partnerna. Några anser att fler bolag ska startas för att ha ett ständigt 
flöde medan andra istället anser att färre men mer genomarbetade bolag ska startas. Vi tycker att man bör 
fundera vidare kring den långsiktiga visionen för företaget och diskutera fram en strategi utifrån det. En 
tydlig strategi skulle underlätta och förbättra beslutsprocessen. 

11.1.3 Balanserad produktportfölj 
Som tidigare nämnts tycker vi att det är viktigt med en balanserad produktportfölj för att sprida riskerna. 
Vi tror att det är bra att ha en spridning på olika resurstunga bolag, så att de mer resurstunga bolagen kan 
överleva sämre tider. Ett sätt att mäta detta kan vara att ha olika hög grad av burn-rate i bolagen (eller i alla 
fall möjlighet att gå ned på en låg burn-rate för vissa bolag om det skulle behövas). En annan parameter 
som bör beaktas är intäktsmodellen, hur lång tid det uppskattas ta till intäktsflöde. För ett Venture Capital 
bolag med begränsade resurser blir detta extra viktigt och vi tycker att detta i framtiden bör komma som 
ett kriterium innan investeringsbeslut tas. Finns det en stor majoritet mycket unika och resurstunga bolag 
med en intäktsmodell med lång tid till intäkter (till exempel annonsbaserade som endast ger intäkter efter 
stort antal kunder/besökare) i produktportföljen bör inte fler liknande startas. Det bör också säkerställas 
att det finns ett kontinuerligt flöde av affärsidéer och startade bolag. Det tror vi blir svårt att göra om man 
inte först ser till att ha en balanserad produktportfölj. Alla startade bolag bör också kontinuerligt 
utvärderas för att se om de bör satsas på eller läggas ned. Där tycker vi också att det behövs fler riktlinjer 
för att mäta bolagen. När ska man ta beslutet om att avyttra bolaget? Hur länge får det ”testas” på 
marknaden? Och när siktar man på att kunna sälja bolaget? 

11.2 Användningsområden för framtaget verktyg 
Vi har skapat ett verktyg för att underlätta identifiering av potentiellt lönsamma affärsidéer för användning 
av Venture Capital-bolag som riktar in sig mot tidiga faser. Verktyget sammanfattar resultatet av detta 
examensarbete. Även om verktyget är baserad på ett specifikt entreprenörsdrivet Venture Capital-bolag 
tror vi att verktyget går att generalisera till andra liknande bolag. Verktyget är generellt och består till stor 
del av teoretiska referensramar som sedan sorterats med hjälp av analyser på ett befintligt bolag. Vi tror 
även att Venture Capital-bolag med andra inriktningar kan använda sig av verktyget, då den övergripande 
strategin återspeglas i grovsållningen. Vi tror också att entreprenörer kan använda sig av vårt verktyg för 
att utvärdera sin egen affärsidé innan de presenterar den för ett Venture Capital bolag. Eftersom en bra 
affärsidé ska uppfylla de viktigaste kriterierna i verktyget bör entreprenören vara medveten om hur väl 
affärsidén uppfyller dessa.  

11.3 Tillvägagångssätt 
För att möjliggöra utvärderingen av vilka kriterier som har störst betydelse var vi tvungna att definiera och 
förenkla dessa. Detta för att kunna göra en bedömning som går att jämföra mellan de olika 
portföljbolagen. Exempelvis har kriteriet champion avgränsats till champion på CCI och inte tagit hänsyn 
till om det finns en champion i en extern entreprenör. Själklart kan det finnas nackdelar i hur vi har valt att 
definiera kriterierna. Det viktiga är kanske att det finns en champion överhuvudtaget och att det spelar 
mindre roll vem som är denna champion. Dock valde vi ändå att definiera champion som en person på 
CCI eftersom vi vill kunna jämför de olika portföljbolagen åt på ett rättvist sätt.  

Den empiriska informationen har till största del insamlats från intervjuer med företagets partners och VD 
för de olika portföljbolagen. Denna information måste bedömas subjektiv utifrån de personer som 
intervjuats perspektiv. Trots detta har vi valt att använda oss av denna information som grund till detta 
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examensarbete. Eftersom vår uppgift var att förbättra en process, som i och för sig finns på papper men 
inte följs, är det nödvändigt att få en uppfattning om vad personerna som jobbar med processen anser. 
Processen ska vara anpassad till företaget och således är dessa uppgifter av största vikt. En sammanlagd 
bedömning har gjorts av oss för att på bästa sätt få CCI:s åsikter och inte enbart en enskild persons åsikter 
om processen. 

Syftet med intervjuerna med VD för de lika portföljbolagen var att skapa en bild av hur beslutsprocessen 
såg ut när beslut togs om att starta bolaget, hur bolaget ser ut idag och hur det bedöms se ut i framtiden. 
Det är dock svårt att få en tydlig bild av detta. Eftersom det inte har funnits någon dokumentation att 
tillgå hur beslutprocessen såg ut är det även här en subjektiv bild från bolagets VD som ges. Att värdera 
ett bolag som är i en tidig fas som dessa bolag är i och som har ett negativt kassaflöde är inte heller helt 
enkelt utan bygger på antaganden och uppfattningar. Dessa osäkerheter påverkar självklart våra 
värderingar av bolagen och kriterierna. För att stärka informationen hade en ytterligare värdering om ca 3-
5 år varit nödvändig då bolagen har tagit sig till nästa fas. Dock är detta ett examensarbete på 30 
högskolepoäng och en ytterligare värdering ligger utanför ramen för vårt arbete och är således inte möjligt. 

11.4 Framtida forskning 
För att validera resultaten bör fler portföljbolag undersökas och gärna i senare skeden när bolagen har 
kommit längre i sin utveckling. Framtida forskning bör också undersöka fler Venture Capital-bolag för att 
validera verktyget. Det skulle även vara intressant att undersöka liknande urvalsprocesser hos Venture 
Capital-bolag i andra geografiska områden. Det undersökta Venture Capital-bolaget är mycket 
entreprenörsdrivet och resultaten kanske inte gäller andra, mindre entreprenöriella Venture Capital-bolag. 
En sådan typ av Venture Capital-bolag kanske inte har samma strukturproblem och det finns kanske till 
exempel möjlighet att strukturera processen än mer. Även undersökningar kring hur idégenereringen 
påverkar urvalsprocessen vore av intresse. Framför allt skulle vi som författare vilja se hur det går för det 
undersökta bolaget efter att föreslaget verktyg implementerats. 
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Bilaga A Formulär för utvärdering av bolag 
 

Bolag _______________________  Ansvarig ________________ 

Allmänt 
 När togs beslut om att starta bolaget?  År________ mån__________ 
 När skedde lansering?   År________ mån__________ 
 När skedde exit?   År________ mån__________ 
 Hur stort var investeringsbeloppet?  Tkr__________________ 
 Vilka nyemissioner har gjorts?  År________  Tkr___________ 

          År________  Tkr___________ 

Management 
 Vem kom med idén?   

 CCI  Externa entreprenörer  Annat Venture 
Capital-bolag 

 Om entreprenör kom med idén; 
 Vilken fas var företaget i?  
 Vilket geografiskt läge hade företaget? 
 Testades entreprenören, ex tidigare meriter, referenser innan beslut togs, 

i så fall hur? 
 Ja  Nej  

 
 Fanns grundläggande kunskap om marknad/teknologi? 

 Mycket bra  Bra  Lite  Nej 
 Vem stod för kunskap om marknaden/teknologin 

 CCI och 
entreprenör 

 CCI  Entreprenör  

 
 Har FFN drivit bolaget självständigt? 

 Helt 
självständiga  

 I stort sett  Främst 
entreprenören 

 Endast 
entreprenören 

 Fanns någon champion för caset? 
 Ja, väldigt 

stark  
 Ja, delvis  Tveksamt  Nej 

 Finns någon champion för bolaget idag? 
 Ja, väldigt 

starkt  
 Ja, delvis  Tveksamt  Nej 

 Hur stor del av beslutet att starta bolaget togs på magkänsla? 
 Mycket stor  Stor  Ganska liten  Liten 

 



 

 
 

Marknadspotential 
 Hur noggrann marknadsanalys genomfördes? 

 Mycket 
noggrann 

 Noggrann  Snabb 
överblick 

 I stort sett 
ingen 

 
 Hur bedömdes marknadspotentialen? 

 Starkt 
uppåtgående 
trend 

 Uppåtgående 
trend 

 Kontinuerlig  Nedåtgående 

 Hur har marknaden utvecklats fram till idag? 
 Starkt 

uppåtgående 
trend 

 Uppåtgående 
trend 

 Kontinuerlig  Nedåtgående 

 Hur ser marknadspotentialen ut de kommande åren? 
 Starkt 

uppåtgående 
trend 

 Uppåtgående 
trend 

 Kontinuerlig  Nedåtgående 

 Hur bedömdes kundbehovet, och fanns det identifierbara kunder? 
 Starkt  Ganska 

starkt 
 Litet  Fanns inget 

Affärsidé/produkt 
 Bedömdes affärsmodellen och ha möjlighet att expandera/förändras snabbt? 

 Ja, mycket 
flexibel 

 Ja, något 
flexibel 

 Inte så flexibel  Nej 

 Var affärsidén enkel med ett tydligt värde för kunden? 
 Mycket  Ganska  Lite  Nej 

 Hur unik/differentierad var affärsidén? 
 Unik  Viss 

förekomst 
 Vanligt 

förekommande
  Odifferentierad 

 
 Bedömdes bolaget vara resurs/tekniktungt i CCIs ögon? 

 Ja, 
mycket 

 Jämförelsevis 
mycket 

 Jämförelsevis lite  Nej, mycket 
lätt/billigt 
att 
införskaffa 

 Stämde bedömningen överens med verkligheten? 
 Ja  Nej 

Om nej;  
 Mer 

resurs/tekniktungt 
 Mindre 

resurs/tekniktungt 
 

Omgivning 
 Hur är inträdesbarriärer på marknaden? 

 Stora  Ganska stora  Låga  Mycket låga 
 Hur bedömdes konkurrensen på marknaden? 

 Stor  Ganska stor  Lågt  Obefintligt 



 

 
 

 Har bolaget varit konkurrensutsatt? 
  Mycket   ganska 

mycket 
 Lite  Nej 

 Är företaget konjunkturberoende? 
 Starkt  Ganska 

starkt 
 Svagt  Mycket svagt 

 

Lönsamhet 
 Ger bolaget den avkastning ni har förväntat er? 

 Högre  Som förväntat  Lägre 
 Hur riskfyllt bedömdes projektet att vara? 

 Mycket 
riskfyllt 

 Riskfyllt  Ganska säkert  Säkert 

 Hur såg intäktsmodellen ut? 
 Hur väl underbyggd vad intäktsmodellen? 

 Mycket väl  Bra   Mindre bra  Inte 
underbyggd 

 Hur ser ni på den intäktsmodellen idag? 
 Överskattad  Realistisk  Underskattad 

 Har intäktsmodellen förändrats till idag? 
 Ja (i så fall hur?)   Nej 

 Hur har tillgång till finansiella medel varit? 
 Mycket svår  Svår  Enkel  Mycket enkel 

 Hur ser tillgången på finansiella medel ut idag? 
 Mycket svår  Svår  Enkel  Mycket enkel 

 Fanns väl underbyggd exitstrategi fanns? 
 Mycket bra  Bra  Lösa 

funderingar 
 Ingen klar 

exitstrategi 
 Har exitstrategin och exitmöjligheterna förändrats? 

 Fler/bättre 
möjligheter 

 Lika  Färre/mindre möjligheter 

 

Hur går det för bolaget? 
o Kan positiva trender ses, ex besöksstatistik, intäkter, tillgång till kapital? 
o Hur ser den operativa chefen på bolagets framtid? (marknad, tillväxt, tillgång till kapital 

etc?) 


