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Förord 

 

Vi skulle vilja börja med att tacka alla respondenter som har ställt upp på intervjuer eftersom 

studien inte hade varit genomförbar annars. Vi vill även tacka vår handledare och examinator 

som har bidragit med tips under hela uppsatsskrivandet. Vi vill också rikta ett stort tack till alla 

opponenter som har givit värdefulla åsikter och tips under uppsatsskrivandet. 

 

Högskolan i Halmstad den 21 maj 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

 

Titel: Humankapitalets betydelse för riskkapitalister i investeringsprocessen 

 

Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp 

 

Författare: Joel Mogensen & David Jacobsson 

 

Nyckelord: Riskkapitalist, humankapital, investeringsprocess 

 

Problemformulering: Vilken betydelse har humankapitalet för riskkapitalister i 

investeringsprocessen? 

 

Syfte: Syftet med arbetet är att beskriva och skapa förståelse kring humankapitalets betydelse 

för riskkapitalister i investeringsprocessen. Vidare är syftet att utveckla ett konceptuellt 

ramverk vilket förklarar riskkapitalisters investeringsprocess och humankapitalets betydelse 

för den. 

 

Teori: Teorier om riskkapitalister och deras investeringsprocess, humankapitalet och vad det 

innefattar har använts. Vidare har teorier om relationer och faktorer som påverkar 

riskkapitalisten varit aktuella. 

 

Metod: En deduktiv ansats har använts i samband med en kvalitativ design. Vi har genomfört 

en kvalitativ studie där nio riskkapitalister har intervjuats för att utgöra rapportens empiriska 

material. Insamlad teori är vetenskapligt granskade och har legat till grund för genomförandet 

av studien.  

 

Slutsats: Humankapitalet är det mest betydelsefulla investeringskriteriet för riskkapitalister i 

investeringsprocessen. Vidare kan humankapitalet ha betydelse i ett tidigt skede likväl som i 

ett senare skede i investeringsprocessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract  
   
Title: The significance of Human Capital for venture capitalists in the investment process.  
  
Subject: Candidate thesis, 15 hp.  
   
Authors: Joel Mogensen and David Jacobsson.  
   
Keywords: Venture capitalist, human capital and investment process.  
   
The main issue: To what significance is the human capital to venture capitalists in the 

investment process?  
   

Purpose: The main purpose of this essay is to describe and create understanding 

about the significance of human capital to venture capitalist in the investment 

process. Furthermore, the purpose is to develop a conceptual framework which explains 

venture capitalist investment process and the human capitals meaning. 

  
Theory: Theories about venture capitalist and their investment process, human capital and 

what it comprises has been used. Furthermore, theories regarding relations and 

other circumstance which may influence the venture capitalist have been been of great value 

to our essay.   
  

Method: A deductive approach has been used together with a qualitative design. We have 

completed a qualitative study in which the empirical 

material has been accumulated from interviews with nice venture capitalist. The collected 

theories, which have been used as the foundation of this paper, are scientific reviewed.  

 

Conclusion: Human capital is the most significant investment criteria for venture capitalists in 

the investment process. Furthermore, the human capital is of significance to the venture 

capitalist during both the early and the later phases in the investment process.  
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1 Inledning 

I det här avsnittet introducerar vi bakgrunden till den frågeställning vi bygger vår studie på, 

vad tidigare forskning visat och vad våra studier bidrar med till ämnet. Vidare redogör vi för 

uppsatsens frågeställning, syfte och centrala begrepp. 

1.1 Bakgrund 

Idag finns det fler företag i Sverige än någonsin tidigare. Det finns cirka 1 000 000 företag, 

varav 99,9 procent små och medelstora företag som har under 250 anställda (Ekonomifakta, 

2018). 99,4 procent av de 1 000 000 aktiva företagen i Sverige består av 0–49 anställda. 

Sveriges ekonomiska tillväxt är beroende av etableringen och utvecklingen av nya företag, 

därför är deras överlevnad av väsentlig betydelse för Sverige. I regel behöver en majoritet av 

svenska företag kapitaltillskott under sin livstid och anledningarna till kapitalbehovet varierar 

baserat på verksamhetens behov och situation. Banker avstår tidvis från att låna ut kapital på 

grund av risktagandets omfattning eller otillräckligt med säkerhet. Det är då riskkapitalföretag 

blir relevanta och utgör substitut för bankfinansiärer (Inlandsinnovation, 2015). Ett 

riskkapitalbolag är ett företag vars affärsidé är att investera i verksamheter som har ett 

kapitalbehov för att kunna finansiera etablering och tillväxt (SVCA, 2019). I utbyte mot kapital 

erhåller riskkapitalbolaget andelar i företaget och blir delägare. 

  

Andelen företag som finansieras av riskkapitalister ökar ständigt. År 2017 blev 227 svenska 

företag finansierade genom riskkapital. Totalt investerat riskkapital uppgick år 2017 till 2,4 

miljarder kronor (Tillväxtanalys, 2018). Företag som är finansierade av riskkapital innehar 

större chans att överleva än företag som inte är finansierade av riskkapital (Monika & Sharma 

2015), vilket påvisar betydelsen av riskkapitalister. Kända företag i Sverige som backas eller 

backades upp av riskkapitalister är Klarna, Truecaller, Lendify, Apotea, Spotify och Izettle 

(Breakit, 2007). Företag som ägdes av riskkapitalister med inriktning mot småbolag omsatte år 

2013 318 miljarder kronor vilket motsvarade drygt 8 procent av Sveriges BNP år 2013 (Di, 

2015). Med bakgrund mot detta kan man anta att riskkapitalister kommer fortsätta att utveckla 

nya företag och således vara viktiga för Sveriges ekonomi även i framtiden. 

 

Att genomföra en investering kan vara komplex och problematik kan uppstå. Eftersom ett 

riskkapitalföretag är ett eget företag med egna ägare är det, precis som det kapitalsökande 

företaget, ett vinstdrivande företag vars syfte är att maximera dess ägares avkastning (Brealy, 

Myers & Allen, 2014). Det innebär att både riskkapitalisten och entreprenören vill erhålla 

positiv avkastning genom att utföra en så attraktiv transaktion som möjligt. Ett förekommande 

problem i investeringssammanhang är att riskkapitalföretag oftast har få anställda samtidigt 

som de erhåller ett stort antal investeringsförslag. Det innebär att riskkapitalisterna måste vara 

effektiva samtidigt som de inte alltid hinner analysera investeringsförslagen i den 

tidsutsträckning som krävs för att fatta rätt beslut (Boobcock & Woods, 1997). För att undvika 

felbeslut ligger det i båda parters intresse att förstå investeringsprocessen utformning samt 

vilken betydelse entreprenören har för riskkapitalistens investeringsprocess.  
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1.2 Problemdiskussion 

Tidigare forskning om riskkapitalister har undersökt investeringsprocessens utformning och 

investeringskriterier som riskkapitalister utvärderar. Vår studie är tänkt att fylla 

forskningsluckan om humankapitalets betydelser för riskkapitalister i investeringsprocessen 

samt när det har en påverkan, vilket kommer presenteras senare i arbete.  

 

Riskkapitalisters investeringsprocess är en betydelsefull process för riskkapitalister om de ska 

lyckas med sina investeringar. Avseende riskkapitalisters investeringsprocess finns det studier 

som fastställer att investeringsprocessen är en standardiserad process vilken utspelar sig i olika 

linjära steg. När ett steg är avklarat förflyttas processen vidare till nästa steg. Resultatet av 

studierna konstaterar att riskkapitalisters investeringsprocess består av fem, sex eller nio steg 

beroende på vilken modell som används (Boobcock et al., 1997; Fried & Hisrich, 1994; 

Tyebjee & Bruno, 1984). De olika modellerna som forskarna skapat i sina studier är inte 

utformade på samma sätt men de innehåller liknande aktiviteter. Modellerna för hur 

investeringsprocessen är utformad förklarar att det första som händer är att en affärsplan 

inkommer till riskkapitalisten och denne gör sedan ett första urval med affärsplanen som grund. 

Vidare förklarar modellerna att humankapitalet och andra faktorer som bedöms, utvärderas i 

ett senare skede när riskkapitalisten och entreprenören träffas för ett möte. Detta tyder på att 

investeringsprocessens utformning kan variera mellan riskkapitalister, samtidigt som 

innebörden är likartad.  

 

Det finns även forskning som argumenterar emot att investeringsprocessen är utformad på det 

sätt ovannämnda studier påvisar. Tidigare forskning inom riskkapitalisters investeringsprocess 

visar på att företag där entreprenören är okänd för riskkapitalisten erhåller riskkapital i mindre 

utsträckning än företag där de har tidigare kännedom om entreprenören (Fried et al. 1994). Det 

tyder på att riskkapitalisten kan bilda sig en uppfattning av humankapitalet i ett tidigt skede. 

Enligt modellerna för investeringsprocessen utvärderas humankapitalet i ett senare skede, men 

eftersom det första skedet i investeringsprocessen är att göra en första bedömning av 

affärsplanen, vilken innefattar beskrivningar av entreprenören och dennes team, är det rimligt 

att anta att humankapitalet även utvärderas och bedöms i steg ett (Mason & Stark (2004). Det 

här påvisar således att det finns en otydlighet kring när i investeringsprocessen som 

humankapitalet utvärderas vilket medför att modellerna för hur investeringsprocesser är 

utformade och vilken betydelse humankapitalet har är bristfälliga och kan ifrågasättas. 

 

Vilka investeringskriterier som en riskkapitalist använder i investeringsprocessen är direkt 

avgörande för vilket investeringsbeslut hen fattar. Forskning har visat att riskkapitalister 

använder sig av ett stort urval av investeringskriterier vilka varierar beroende på investeringens 

art och omfattning (Monika et al. 2015). För att förenkla vilka investeringskriterier som 

används så kan alla investeringskriterier summeras i fyra olika grupper; produkt- 

/tjänsteutbudet, marknaden/branschen, uppstartsteamet/humankapitalet och den finansiella 

avkastningen från det nya företaget (Franke, Gruber, Harhoff, & Henkel, 2008). Dessa fyra 

grupper av investeringskriterier utökade Tyebjee et al. (1984) som även adderade 

exitmöjligheten som ett investeringskriterium. Det här påvisar således att det är en komplicerad 
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och svår process som riskkapitalister genomgår för att få ett lyckat utfall av en investering. 

Även om de fem olika grupperna av investeringskriterier är desamma för alla riskkapitalister, 

kan det finnas stora skillnader i betydelsen och prioriteringen av dem (Monika et al. 2015), 

vilket kan innebära varierande investeringsbeslut beroende på riskkapitalistens prioriteringar. 

 

“VCs would rather invest in a grade A team with a grade B idea than in a grade B team with 

a grade A idea” (Bygrave, 1997). 

 

Humankapital är ett betydelsefullt och välstuderat investeringskriterium. Humankapitalet 

innefattar den kunskapen och kompetens individer eller enheter i organisationen besitter 

(Becker, 1961). I investeringsprocessen har humankapitalet en betydelsefull inverkan. Silva 

(2004) genomförde en studie där ett antal riskkapitalister observerades. Studiens resultat 

konstaterade att humankapitalet är det viktigaste investeringskriteriet i investeringsprocessen 

eftersom riskkapitalister fokuserar extra mycket på entreprenören och dennes kunskaper, 

personlighet och engagemang för affärsidén. Macmillan, Siegel & Narasimha (1985) 

konstaterade i sin studie att entreprenören och tillhörande team är det viktigaste 

investeringskriteriet för att särskilja framgångsrika och misslyckade investeringar. Även 

Kollmann & Kuckertz (2010) konstaterade i sin studie att de viktigaste investeringskriterierna 

för riskkapitalister är personlighet hos entreprenören och erfarenhet hos entreprenören. Dessa 

studier tyder på att den enskilt viktigaste faktorn som påverkar riskkapitalisten är 

humankapitalet. 

 

Med humankapitalet tillkommer andra betydelsefulla faktorer. Uzzi (1999) konstaterade att 

kapitalsökande som skapar sociala band med långivaren i samband med sina affärer erhåller 

lägre ränta på sina lån. Studien visar även att företag som i sitt nätverkande har olika 

anknytningar till investeraren, enklare får lån samt lägre ränta på lånen. Det här tyder på att 

relationen som skapas är en viktig bieffekt av humankapitalet även ifall humankapitalet inte 

innefattas av socialt kapital. 

  

Det finns även studier som argumenterar emot att humankapitalet är det viktigaste 

investeringskriteriet för en riskkapitalist. Dan, Hsu, Haynie, Sharon, Simmons, & Alexander 

(2014) visar i sin studie att både riskkapitalister och affärsänglar anser att humankapitalet är ett 

viktigt kriterium, men inte det viktigaste som Silva (2004) och Macmillan et al. (1985) antyder. 

Mason et al. (2004) visar i sin studie att humankapitalet har mindre betydelse för banker då de 

är mer intresserade av finansiella faktorer. Hall & Hofer (1993) påvisar i sin studie att 

riskkapitalister inte lägger någon märkbar betydelse till entreprenören eftersom denne inte 

ansågs som ett viktigt investeringskriterium. Resultatet från dessa studier argumenterar emot 

tidigare nämnda studiers syn på humankapitalet för riskkapitalister. Denna motsägelsefullhet 

skapar således en otydlighet kring humankapitalets betydelse i investeringsprocessen. Vår 

utgångspunkt är att humankapitalet är det mest betydelsefulla investeringskriteriet och att det 

har en påverkan under hela investeringsprocessen. 
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Det har forskat mycket inom området med riskkapitalister. Genom ovannämnda studier 

föreligger det en otydlighet och smal syn kring riskkapitalisters investeringsprocess och 

humankapitalets betydelse för riskkapitalister i investeringsprocessen eftersom betydelsen av 

humankapitalet varierar i olika studier, vilket utgör ett teoretiskt problem. Tidigare forskning 

konstaterar också att det finns ett praktiskt problem då riskkapitalister påverkas av tidsbrist. 

Det föreligger även ett empiriskt problem då tidigare studier om investeringsprocessen inte är 

uppdaterade och det saknas aktuell forskning inom området. Det är rimligt att anta att 

investeringsprocessen har förändrats under de senaste 22 åren som ett resultat av exempelvis 

digitaliseringen. Med bakgrund mot detta finns det ett behov av att undersöka humankapitalets 

betydelse och hur investeringsprocessen hos riskkapitalister är utformad. Att veta hur 

riskkapitalisters investeringsprocess är utformad och vilken betydelse humankapitalet har kan 

vara användbart för riskkapitalister och entreprenörer som söker kapital för att förstå hur en 

lyckad investering genomförs.  

1.3 Problemformulering 

Vilken betydelse har humankapitalet för riskkapitalister i investeringsprocessen? 

1.4 Syfte 

Syftet med arbetet är att beskriva och skapa förståelse kring humankapitalets betydelse för 

riskkapitalister i investeringsprocessen. Vidare är syftet att utveckla ett konceptuellt ramverk 

vilket förklarar riskkapitalisters investeringsprocess och humankapitalets betydelse för den. 

1.5 Centrala begrepp 

1.5.1 Definition av riskkapitalist och riskkapitalbolag 

För att kunna studera riskkapitalisters investeringsprocess är det naturligt att en riskkapitalist 

och riskkapitalbolag definieras. I denna studie syftar ett riskkapitalbolag till en juridisk person 

vars ambition är att utföra en exit i framtiden, andelarna som förvärvas sker i icke börsnoterade 

företag och ägande avser inte endast en finansiell investering utan ett aktivt ägande utövas 

(Avanza, 2012; SVCA, 2019). En riskkapitalist är en person som arbetar i organisationen och 

har som arbetsuppgift att identifiera företag med hög tillväxtpotential (Monika et al. 2015). 

1.5.2 Definition av humankapital 

Humankapitalet avser organisations sammanlagda kompetenser, kunskaper och färdigheter 

som skapar ett ekonomiskt värde (Becker, 1962; Mincer, 1958; Schultz, 1961). Det innebär att 

humankapitalet inkluderar samtliga individers kunskap, färdigheter och kompetens i en 

verksamhet vilket vi kommer utgå ifrån när vi benämner humankapital. 
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1.5.3 Investeringsprocessen 

Investeringsprocessen är den process som riskkapitalister genomgår vid en investering. 

Investeringsprocessen består av flera olika steg och påbörjas när riskkapitalisten blir 

uppmärksammad på ett investeringsförslag (Boobcock et al., 1997; Fried et al., 1994; Tyebjee 

et al., 1984). 
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2 Teoretisk Referensram 

I detta avsnitt presenterar vi de teorier vi utgår ifrån och som skapar vår referensram. Vi har 

valt att arbeta med två teorier, Livscykelteorin & humankapitalteorin. Livscykelteorin hjälper 

oss att förstå investeringsprocessen. Humankapitalteorin hjälper oss att förstå humankapitalets 

innebörd och vilket värde i företag som är kopplat till humankapitalet. Det är med hjälp av 

referensramen vi senare analyserar och diskuterar empirin. 

2.1 Livscykelteorin 

Livscykelteorin förklarar processer och dess steg, samt övergången mellan stegen. 

Livscykelteorin utgår från tre grundläggande antaganden: Föregående, Linjär och Konstant. 

Föregående syftar till att varje fas påverkar utvecklingen av nästa fas. Linjär innebär att 

utvecklingen sker linjärt åt ena hållet (Stubbart & Smalley, 1999). Konstant betyder att 

processen inte varierar mellan företag (Van der Ven & Poole, 1995). Enligt livscykelteorin 

består en process av flera olika faser vilket gör att teorin är lämplig att applicera på 

investeringsprocessen som riskkapitalister använder. Tyebjee et al. (1984), Fried et al. (1994) 

och Boobcock et al. (1997) har i sina studier skapat olika modeller vilka förklarar hur 

riskkapitalisters investeringsprocess är utformad. Modeller består av olika faser vilket bildar 

en process som bygger på livscykelteorins antaganden.  

2.1.1 Investeringsprocessen 

Investeringsprocessen är den process som riskkapitalister genomgår vid en investering. Hela 

investeringsprocessen från början till slut är en omfattande och tidskrävande process vilken i 

genomsnitt tar 97,1 dagar och 129,5 arbetstimmar för en riskkapitalist att genomföra (Fried et 

al., 1994). Det finns ett flertal olika studier som har studerat olika delar i riskkapitalisters 

investeringsprocess (Franke et al., 2008; Hall et al., 1993; Mason et al., 2004; McMillan et al., 

1985; Monika et al., 2015), men det är färre studier som har studerat hela investeringsprocessen 

och framtagit en modell för hur riskkapitalisters investeringsprocess är utformad. Det finns tre 

modeller för investeringsprocessen vilka vi kommer ha som utgångspunkt i uppsatsen 

(Boobcock et al., 1997; Fried et al., 1994; Tyebjee et al., 1984). 

 

Modellerna för investeringsprocessers utformning varierar men innehåller liknade aktiviteter. 

Tyebjee et al. (1984) konstaterade i sin studie att riskkapitalister genomgår en 

investeringsprocess som innefattar fem olika steg; Affärsplan inkommer, urval, utvärdering, 

strukturera avtal och efterföljande aktiviteter. Fried et al. (1994) konstaterade att 

riskkapitalisters investeringsprocess består av sex steg; Affärsplan inkommer, första urval, 

andra urval, första utvärdering, andra utvärdering och avslut. Boobcock et al. (1997) 

konstaterade att riskkapitalisters investeringsprocess består av nio steg; Affärsplan inkommer, 

urval, först möte, andra möte, presentation för styrelsen, granskning, strukturera avtal, 

övervaka investeringen och exit. Ett investeringsförslag kan närsomhelst under 

investeringsprocessen avvisas om riskkapitalisten bedömer att det inte uppfyller 

investeringskriterierna. 
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Figur 1. Modellen visualiserar investeringsprocesserna. 

 

Modellerna förklarar att investeringsprocessen följer de tre antagandena som livscykelteorin 

bygger på; Föregående, Linjär och Konstant. Modellerna innefattar skillnader i antal steg 

vilket resulterar i tre modeller med varierande utformning. På grund av modellernas olikheter 

har vi valt att kategorisera investeringsprocessen i tre faser: före utvärderingsprocessen, 

utvärderingsprocessen och efter utvärderingsprocessen. Den här indelningen är väsentlig för 

att göra modellerna jämförelsebara samt att underlätta för läsaren. 

2.1.2 Före utvärderingsprocessen 

Innan ett investeringsförslag kvalificeras till utvärderingsprocessen krävs det att föregående 

aktiviteter haft framgångsrikt utfall. De steg som utspelar sig före utvärderingsprocessen är 

affärsplan inkommer och urval i Tyebjee et al. (1984) modell, affärsplan inkommer, första 

urval och andra urval i Fried et al. (1994) modell och affärsplan inkommer samt urval i 

Boobcock et al. (1997) modell. 

 

Första steget i investeringsprocessen i de olika modellerna är detsamma. Modellerna utgår från 

att riskkapitalisten blir medveten om potentiella investeringsförslag i det initiala steget i 

samband med att en affärsplan inkommer till riskkapitalisten (Boobcock et al., 1997; Fried et 

al. 1994; Tyebjee et al., 1984). Det skapas även någon form av kontakt i detta steg. 

Riskkapitalister och entreprenörer kan komma i kontakt med varandra på olika sätt. De kan 

vara bekanta sedan tidigare eller söker entreprenören aktivt riskkapitalisten. Ett annat sätt är att 

riskkapitalisten får en remiss av en annan riskkapitalist. En remiss kan ses som en 

rekommendation från en annan riskkapitalist. Det förekommer även att riskkapitalisten aktivt 

söker efter investeringsobjekt och kontaktar entreprenören vid intresse (ibid.). 

 

Efter att riskkapitalisten erhållit en affärsplan påbörjas steg två. Steg två kan kortfattat 

beskrivas som ett grovfilter eller ett galler som sorterar bort affärsplaner som aldrig kommer 

bli aktuella för en investering (Boobcock et al. 1997; Fried et al. 1994; Tyebjee et al. 1984). 

Riskkapitalbolag har oftast få anställda och därför är det nödvändigt med ett grovfilter som 
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sorterar ner en stor andel investeringsförslag till en mindre andel. Det här steget tar mellan 10-

15 minuter (Boobcock et al., 1997), och här sorteras investeringsförslagen utifrån allmänna 

urvalskriterier. Allmänna urvalskriterier är exempelvis storlek på investeringen, teknologi & 

bransch, geografisk lokalisering och i vilken fas i livscykel företaget i fråga befinner sig i (Fried 

et al., 1994; Tyebjee et al., 1984). 

 

Att sortera efter storleken på investeringsförslagen är för att hålla antalet investeringar på en 

rimlig nivå (Fried et al., 1994; Tyebjee et al., 1984). Riskkapitalister har oftast en nedre gräns 

som avgör hur små investeringar som företaget accepterar och en övre gräns som avser 

maxbeloppet. En sortering efter bransch och teknologi är även nödvändig eftersom 

riskkapitalisten potentiellt skall investera stora summor pengar och eventuellt hjälpa företaget 

med viss kunskap, vilket då ter sig naturligt att en investering endast sker i de branscher och 

teknologier som riskkapitalisten tror kan utvecklas. Avseende den geografiska lokaliseringen 

är det viktigt eftersom riskkapitalisten har för avsikt att frekvent besöka det kapitalsökande 

företaget. Riskkapitalister investerar därför främst i företag som är nära geografiskt men även 

i företag vars verksamhet går på ett smidigt och enkelt sätt att besöka. Dock vore ett rimligt 

antagande vara att den geografiska lokaliseringen inte är lika aktuell i nuläget eftersom en ökad 

digitalisering, nya tekniska lösningar och förbättrade förbindelser mellan städer gör att det är 

enklare att hålla kontakten idag. Ett företag genomgår även flera olika faser i sin livscykel och 

generellt är det mindre risk i de senare faserna. I vilken fas som riskkapitalister investerar i kan 

variera beroende på vilka kunskaper, risknivå och krav som riskkapitalister besitter (ibid.). 

 

Det finns forskning som påvisar att ovannämnda steg i investeringsprocessen inte är korrekta. 

Enligt Fried et al., (1994) är det mindre chans att en okänd entreprenör för riskkapitalisten får 

ett lyckat utfall från steg två. En fallstudie som David (2007) genomfört visar att i de flesta fall 

där en investering sker så känner riskkapitalisten till entreprenören sedan tidigare eller så är det 

någon affärsbekant som har rekommenderat entreprenören till riskkapitalisten. Forskningen har 

även visat att entreprenörer med hög social kompetens har större chans att erhålla en investering 

i tidiga skeden (David, 2007). Det här tyder på att kontakten och relationen som tillkommer 

med humankapitalet är av stor vikt innan investeringsprocessen. Det tyder också på att en 

entreprenör utvärderas och bedöms redan i detta skedet och inte enbart i utvärderingsprocessen. 

Det här visar direkt på att investeringsmodellen som Fried et al. (1994) utformat har vissa 

brister eftersom humankapitalet endast har en påverkan i en senare fas. Det är rimligt att anta 

att den här bristen även berör övriga modeller eftersom modellerna innehåller liknande 

aktiviteter (Boobcock et al., 1997; Tyebjee et al., 1984). Ovannämnda studier påvisar således 

att investeringsprocessens första steg inte alltid är att affärsplan inkommer utan kan istället vara 

att göra en första utvärdering av humankapitalet. 

 

I nästa skede skiljer sig de olika modellerna. I Boobcock et al. (1997) och Tyebjee et al. (1984) 

modeller är investeringsförslaget redo att tillträda utvärderingsprocessen medan i Fried et al. 

(1994) går investeringsförslaget vidare i fler steg innan utvärderingsprocessen. I Fried et al. 

(1994) modell sker ett till urval innan utvärderingsprocessen baserat på djupare genomgång av 

affärsplanen. Med hjälp av specifika kunskaper inom branschen kan riskkapitalisten, i detta 

steg, snabbt se om affärsplanen passar riskkapitalisten eller inte. Enligt Mason et al. (2004) blir 
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70 procent av affärsplanerna avvisade. När ett investeringsförslag har genomgått alla 

ovanstående faser är det redo att utvärderas i utvärderingsprocessen. 

2.1.3 Utvärderingsprocessen 

Innan utvärderingsprocessen har riskkapitalisten skapat sig en ytlig uppfattning genom 

affärsplanen och skall nu genomföra en djupare utvärdering av investeringsförslaget. 

Utvärderingsprocessen är en del i investeringsprocessen vilken utspelar sig i olika steg i de 

olika investeringsmodellerna. I Tyebjee et al. (1984) utspelas utvärderingsprocessen i steg tre, 

utvärdering. I Fried et al. (1994) inträffar utvärderingsprocessen i steg fyra och fem, första 

utvärdering & andra utvärdering. I Boobcock et al. (1997) sker utvärderingsprocessen i steg 

tre och fyra, första möte och andra möte. Utvärderingsprocessen innebär att alla kriterier som 

har betydelse för en riskkapitalist utvärderas och bedöms. Utvärderingsprocessen kan se olika 

ut för olika riskkapitalister och prioriteringen av investeringskriterier kan variera mellan 

riskkapitalisterna (Monika et al., 2015). 

 

Utvärderingen är en komplex process vilken fungerar på liknande sätt i de olika modellerna. 

Utvärderingsprocessen börjar med att riskkapitalisten träffar någon representant för det 

kapitalsökande företaget och diskutera investeringsförslaget i detalj (Boobcock et al., 1997; 

Fried et al., 1994; Tyebjee et al., 1984). I detta skede erhåller riskkapitalisten en uppfattning 

om företagets produktkapacitet, marknadsplaner och ledningsgruppens förmåga. 

Riskkapitalisten vill även utvärdera och bilda sig en uppfattning om deras kompetenser, hur de 

tänker och agerar, investeringsförslaget samt eventuella problem som kan uppstå. I Boobcock 

et al. (1997) och Fried et al. (1994) modeller är utvärderingen uppdelad i två möten, och efter 

det första mötet vill riskkapitalisten undersöka mer information kring företaget och dubbelkolla 

det som står i affärsplanen för att sedan bjuda in till ett nytt möte. I det här steget diskuteras i 

stora drag vad entreprenören tänker för överenskommelser gällande pris och andelar. Målet här 

är att se om det finns ett seriöst intresse till en överenskommelse eller ej (ibid.). I Boobcock et 

als. (1997) modell är det även en annan riskkapitalist som leder mötet för att få ett annat 

perspektiv på det kapitalsökande företaget och dess ledningsgrupp. Det hjälper även till att 

minimera eventuella bias som riskkapitalister kan påverkas av (Franke et al., 2005; Franke et 

al., 2008). 

 

Utvärderingen som sker finns det flera studier om. Studierna visar varierande resultat eftersom 

det investeringskriterium som anses som mest betydelsefullt för riskkapitalister skiljer sig 

mellan de olika studierna (Dan et al., 2014; Franke et al., 2008; Hall et al.,1993; Kollman et 

al., 2010; Mason et al., 2004; McMillan et al., 1985; Monika et al., 2015; Silva, 2004). 

Gemensamt för alla studier är att de investeringskriterier som riskkapitalister använder går att 

summera i fem huvudgrupper; marknaden, produkten, humankapital, resistans mot yttre hot 

från omgivningen och exitmöjlighet (Tyebjee et al., 1984). 

 

Även om utvärderingsprocessen utspelas i olika antal steg i modellerna för 

investeringsprocessen så fungerar den på samma sätt och kan delas upp i olika steg. I ett första 

steg i utvärderingsprocessen genomförs en noggrann och djupgående utvärdering av de fem 
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huvudgrupperna av investeringskriterier vilket sker innan, under och efter mötena (Tyebjee et 

al., 1984). När utvärderingen av de fem huvudgrupperna är gjord går utvärderingsprocessen 

vidare till steg två. Steg två innebär att alla möjligheter och risker vägs samman och ett beslut 

fattas. Sedan går beslutet antingen vidare tillbaka till investeringsprocessen eller så avvisas det 

(ibid.).  

 

Marknaden bedöms och utvärderas utifrån fyra kriterier vilka innefattar storlek på marknaden, 

marknadens behov av produkten, marknadens tillväxtmöjligheter och tillgången till marknaden 

(Tyebjee et al., 1984). Det är de här kriterierna som skall utgöra en grundlig och noggrann 

bedömning och utvärdering av marknaden (ibid.). 

  

Produkten är viktig för företaget och bedöms i hur pass unik produkten är, vilka tekniska 

egenskaper produkten har, vilka möjligheter till patent produkten har och vilka vinstmarginaler 

produkten kan tänkas ha i framtiden (Tyebjee et al., 1984). 

  

Humankapitalet innefattar, i modellerna, ledningens kompetens och består främst av allt som 

hänför sig till entreprenören, och dess kunskap inom olika områden kring företaget (Tyebjee et 

al., 1984). Ledningens kompetens delas upp i ledarförmåga, marknadsföringsförmåga, 

finansiell kompetens och övrigt som är kopplat till entreprenören (ibid.). 

  

Resistans mot yttre hot från omgivningen innebär i vilken utsträckning företaget kan motstå 

händelser som är utanför det dem själva de kan påverka (Tyebjee et al., 1984). Det innefattar 

vilket skydd det finns mot konkurrerande företag, vilket skydd det finns mot nya tekniska 

lösningar, vilket skydd det finns mot ändrade ekonomiska förhållanden och vilket skydd det 

finns mot cyklar inom ekonomin (ibid.). 

  

Exitmöjligheten bedöms i hur enkelt det är för riskkapitalisten att kunna sälja sina andelar i 

företaget och realisera en likvidation (Tyebjee et al., 1984). Det här steget är viktigt för 

riskkapitalister eftersom majoriteten av vinsten kommer vid detta tillfälle (ibid.). 

 

 

Figur 2. Modellen illustrerar utvärderingsprocessen som 

 sker i investeringsprocessen. 
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Det går att ifrågasätta utvärderingsprocessen. Forskning visar att det finns en skillnad mellan 

mer erfarna och mindre erfarna banktjänstemän när de utvärderar ett finansieringsförslag 

(Ulvenblad & Ulvenblad, 2012). Ett rimligt antagande vore att det finns liknande skillnader 

mellan mer erfarna och mindre erfarna riskkapitalister i utvärderingsprocessen vilket resulterar 

i att utvärderingsprocessen varierar mellan riskkapitalister och således är inte 

utvärderingsprocessen standardiserad. 

2.1.4 Efter utvärderingsprocessen 

När utvärderingsprocessen är avklarad och investeringsförslaget har återvänt till 

investeringsprocessen har riskkapitalisten, i Fried et al. (1994) och Tyebjee et al. (1984) 

modell, beslutat att genomföra en investering. I Boobcock et al. (1997) modell lämnar 

riskkapitalisten investeringsförslaget till styrelsen som skall godkänna investeringen. Om 

investeringen godkänns av styrelsen genomför riskkapitalisten en granskning. I granskningen 

genomlyser riskkapitalisten hela företaget och kontrollerar alla siffror och dokument så allt 

stämmer. Om granskningen inte finner något skäl till att avvisa investeringsförslaget beslutar 

riskkapitalisten att genomföra en investering. Efter att ett beslut om investering har fattats är 

nästa steg att riskkapitalisten och entreprenören diskuterar detaljer rörande avtal och 

framtidsutvecklingen för företaget (Boobcock et al., 1997; Fried et al., 1994; Tyebjee et al., 

1984). I det här steget måste riskkapitalisten och entreprenören enas om pris, andelar och andra 

juridiska faktorer. Förhandlingar i detta skedet kan vara kritiska och entreprenören kan vara 

mycket känslig vid införandet av vad hen anser är orättvisa villkor i investeringserbjudandet. 

Kommer företagen överens resulterar det i att en investering görs, annars avvisas det. Andelen 

investeringsförslag som kommer till det här steget och inte erhåller en investering är runt 20 

procent (ibid.). 

 

När en investering är genomförd kan investeringsprocessen ses som avslutad eller inte avslutad. 

Fried et al. (1994) modell avslutas med att en investering erhålls medan Tyebjee et al. (1984) 

och Boobcock et al. (1997) modeller innehåller fler steg med efterföljande aktiviteter efter att 

en investering har genomförts. I denna fas förändras riskkapitalistens roll från investerare till 

delägare i företaget. Riskkapitalisten tillhandahåller oftast vägledning och sin kompetens till 

företaget och det är inte ovanligt att riskkapitalisten sitter i styrelsen och blir en aktiv ägare 

(ibid.). Efter det här steget är Tyebjee et al. (1984) modell avslutad, men inte Boobcock et al. 

(1997) modell. Forskaren har i den senare modellen även inkluderat försäljning av sina andelar 

som ett investeringskriterium. I det här skedet säljer riskkapitalisten sina andelar i företaget och 

realiserar sin vinst. En realisation kan ske på olika sätt men de vanligaste sätten är att företaget 

börsintroduceras, att företaget köps upp av ett större företag eller att företaget säljs tillbaka till 

exempelvis sina ägare. I vår studie kommer det här steget att exkluderas eftersom vi anser 

investeringsprocessen som avslutat efter en genomförd investering. 

2.2 Humankapitalteorin 

Det finns en otydlighet i litteraturen angående humankapitalets betydelse för ett företags 

framgång. Flera studier påvisar ett positivt samband mellan humankapitalet och ett företags 

produktivitet och innovation (Becker, 1962; Coff & Kryscynski, 2011; Ployhart, Weekley, & 
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Baughman, 2006; Prahalad, 1983). Men det finns också de som argumenterar emot de här 

studierna. Newbert (2007) visade i sin rapport att endast 33 procent av studierna visade på ett 

positivt samband mellan humankapital och företagets prestation. Humankapitalteorin utgår 

ifrån att fördelar genereras till företaget när de investerar i färdigheter och kunskap åt 

organisationens individer (Becker, 1961). Humankapital är ett välstuderat område med många 

variabler, men trots att det är välstuderat är det svårt att mäta (Chandran, Devadason, & 

Mubarik, 2008). Antal variabler som inkluderas i mätningar av humankapitalet baseras på 

definitionen.  

 

Definitionen av humankapital kan variera. Generellt sätt definieras humankapital som en 

organisations sammanlagda kompetenser, kunskaper och färdigheter som skapar ett 

ekonomiskt värde (Wright et al., 1995). Tidigare forskning om humankapital betonade det i tre 

delar: kunskap, färdigheter och kompetenser (Becker, 1962; Mincer, 1958; Schultz, 1961). 

Humankapitalet kan även definieras som organisationens individers skicklighet, kreativitet, 

kunskap och hälsa (Weatherly, 2003). Det betyder att humankapitalet innefattar samtliga 

anställda i ett företag och inte endast den kapitalsökande entreprenören vilket flertalet av 

studierna om riskkapitalister syftat på (Hall et al., 1993; Kollmann et al., 2010; Monika et al., 

2015; Silva, 2004). I denna rapport betecknas humankapitalet som verksamhetens samtliga 

individers kunskaper, kompetenser och färdigheter. 

 

Humankapitalet kan delas upp i allmänna och specifika kunskaper. Allmänna kunskaper är de 

kunskaperna som en individ har nytta av i olika sammanhang oberoende var hen jobbar 

(Becker, 1961). Specifika kunskaper är kunskaper som är företagsspecifika och ökar 

effektiviteten där individen arbetar. De allmänna kunskaperna som en individ besitter 

införskaffas på exempelvis högskola eller universitet. De specifika kunskaperna är det som 

individen lär sig på jobbet, vilket blir till arbetslivserfarenhet och färdigheterna som krävs för 

att utföra det specifika arbetet bättre (Becker, 1961). Riskkapitalistens arbetslivserfarenhet och 

utbildning har en påverkan vid bedömningen i investeringsprocessen eftersom riskkapitalister 

tenderar att favorisera verksamheter där entreprenörerna är mer lika gällande utbildning och 

yrkeserfarenhet (Franke et al., 2005; Franke et al., 2008). Det innebär att riskkapitalisten 

omedvetet blir påverkad av egna preferenser i investeringsprocessen.  

 

Det kan ligga i verksamheters intresse att främst utbilda sina anställda specifikt efter 

arbetsuppgiften snarare än allmänna kunskaper. De specifika kunskaperna har individen i fråga 

inte någon större användning för i andra verksamheter (Becker, 1961). Detta minskar risken 

för att anställda lämnar organisationen och utnyttjar kunskaper och färdigheter som 

organisationen betalt. De allmänna kunskaperna kan individen ta med sig till andra 

organisationer, vilket kan innebära en konkurrensnackdel ifall personen söker sig till 

konkurrerande företag (Becker, 1961). Hur ett företag arbetar med de olika typer av kunskaper 

kan således ha en påverkan på verksamheten. 

 

Humankapitalet är kärnan i varje företag. Haslinda (2009) uttrycker att humankapitalet är 

företags viktigaste resurs eftersom den dagliga verksamheten inte fungerar utan det. 

Humankapitalet kan genom utökad kompetens, innovation och kreativitet bidra till företaget 
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med ökat värde (Abu Baka et al., 2011; Bierman et al., 2001; Haslinda, 2009; Nojedeh & 

Pasban, 2016). Det är därför viktigt att arbeta med att bibehålla och utveckla humankapitalet. 

Det är också viktigt ur ett ekonomiskt perspektiv då det finns en tydlig koppling mellan 

humankapitalet och organisationens prestation (Huang, 2000). Enligt Huang (2000) finns det 

en skillnad i arbetet med humankapital hos lågpresterande företag jämfört med högpresterande. 

Lågpresterande företag tenderar att prioritera kortsiktiga lösningar mellan högpresterande ser 

mer mot framtiden och satsar på långsiktiga alternativ (Huang, 2000). Humankapitalet utgör 

därmed en viktig del i verksamheten och det bör därför vara ett mycket betydelsefullt kriterium 

för riskkapitalister i investeringsprocessen. 

2.2.2 Utveckling av humankapitalet 

I strävan efter förbättrat humankapital kan ledningen och chefer arbeta med Human Resources 

Management (HRM) och Human Resources Development (HRD). HRM kan definieras som 

processen att hantera mänskliga talanger att uppnå organisationens mål. Denna process 

inkluderar i sin tur rekryteringsprocessen, processen av urval, kompensation & belöning, hälsa 

och välmående i organisationer (Haslinda, 2009). HRD är en grupp av systematiska och 

planerade aktiviteter utformad av en organisation för att förse sina medlemmar med möjligheter 

att lära sig nödvändiga färdigheter och på så vis nå upp till framtida krav för arbetet. I dessa 

systematiska aktiviteter ingår träning- och upplärningsprogram samt planering av den framtida 

karriären för medlemmarna i fråga (Desimone et al., 2002). Genom sådana aktiviteter och 

kommunikation skapas relationer. Ju mer kommunikation och interaktion, desto starkare band 

i relationen, vilket gynnar verksamheten i helhet (Yee, Yeung, Edwin, 2010). Därmed är det, 

för verksamheter, relevant att arbeta med sitt humankapital samt för riskkapitalister ett viktigt 

kriterium.  

 

Riskkapitalister föredrar tillsatt kompetens över utvecklad kompetens. Riskkapitalister söker 

bolag som har potential till ovanligt hög avkastning och därmed investeringar som innebär ett 

större risktagande (Baum & Silverman, 2004). Detta kan medföra att nystartade företag måste 

genomföra vissa åtgärder som ökar deras kortsiktiga risktagande för att attrahera investeringar 

som förbättrar bolagets prestation och långvarighet. Det kan innebära att anställa nya personer 

i bolaget efter behov. Utveckling av det befintliga humankapitalet är således inte synnerligen 

intressant för riskkapitalister (ibid.). Därmed föredrar riskkapitalister tillsatt kompetens vid 

behov snarare än utvecklad kompetens. 

2.3 Relationen mellan riskkapitalisten och företaget 

En nära besläktade faktor till humankapitalet är relationen som skapas. Det finns tre olika 

maktkällor för riskkapitalisten i relationen med verksamheten: Pengar, Formell makt och 

personliga relationer (Fried et al., 1995). Det ligger i riskkapitalisters intresse att, förutom att 

bidra med kapital, spendera tid med det kapitalsökandeföretaget. Kraften genom personliga 

relationer uppstår när riskkapitalistens egna ansträngningar och kompetens investeras i 

företaget. Riskkapitalisten har makt i avseendet att hen har kapital som företaget behöver 

(ibid.). För andra typer av investerare är relationen mellan låntagare och finansiär av stor 
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betydelse eftersom relationen påverkar hela beslutsprocessen och företag som engagerar sig 

socialt med sin finansiär har i regel enklare att få lån och erhåller i genomsnitt lägre räntor på 

sina lån (Uzzi, 1999). Det här innebär att en stark relation mellan parterna underlättar hela 

investeringsprocessen och gynnar entreprenören i processen att få kapital. 

 

I relationen mellan investerare och kapitalsökande uppstår utmaningar som kan ha en påverkan 

på utfallet. Innan ett investeringsbeslut fattas och en investering genomförs, sker det 

förhandlingar mellan parterna (Fried et al., 1994). Vid en förhandling uppstår ofta 

informationsasymmetri, vilket innebär en obalans av information mellan parterna, där den ena 

parten har tillgång till mer eller bättre information än sin motpart (Wilson, 2008). Det här kan 

medföra konsekvenser för affären och missgynna inblandade (Wilson, 2008). För investerare 

ligger det därför stort fokus i relationen med entreprenören på att minimera 

informationsasymmetrin för att på så sätt erhålla en bättre affär (Boot, 2000). Det är viktigt för 

investerare att knyta band och socialisera sig med entreprenören då långsiktiga och tajta 

relationer tenderar att minska informationsasymmetrin (Sharpe, 1990). Det medför att 

investerare måste investera tid och resurser hos entreprenören redan i ett tidigt skede 

(Scholtens, 1999). För att gynna relationen bör de även vara rättvisa och frekvent öppna i 

konversationen med den andra parten eftersom öppen och regelbunden kommunikation främjar 

förtroendet sinsemellan i relationen (Shepherd & Zacharakis, 2001). För riskkapitalister är det 

även nödvändigt att minimera informationsasymmetrin i exitfasen för att uppnå bättre resultat 

(Cumming & Johan, 2008). Det här tyder på att relationen med humankapitalet är av stor 

betydelse för riskkapitalister. 

2.4 Faktorer som påverkar riskkapitalisten 

Det finns faktorer som påverkar investerares beslut i varierande utsträckning. I en studie av 

Aristides, Ferreira, Luis, Martinez, Rosa, Rodrigues & Carla Ilhéu (2017) fick 548 managers 

och managementstudenter ett investeringsförslag med två portugisiska banker. Bank A hade 

sämre hantering av personalen men högre lönsamhet än Bank B som hade en bättre hantering 

av personalen. Respondenterna fick i undersökningen €5000 att investera fritt i de två bankerna 

och respondenterna valde bank A. Därefter introducerade författarna nyheter för 

respondenterna om företagen. I nyheterna sa Bank A upp anställningskontrakt med några 

anställda men behöll lönsamheten och Bank B gav sina anställda bonusar. Efter nyheterna valde 

respondenter banken B trots mindre lönsamhet (ibid.). Det här tyder på att investerare påverkas 

känslomässigt av externa omständigheter vilka har en påverkan på den individuella 

investeraren i investeringssammanhang. 

  

Kön påverkar investerare. Forskning påvisar att kvinnor generellt erhåller större fokus på 

verksamhetens likviditet, aktiepris, handelsvolym, företagets ålder samt är mer riskaverta än 

män (Charness & Gneezy, 2011; Khan, Tan, Chong, 2016). Kvinnor tenderar även, i sina 

investeringsbeslut, att påverkas av beteendeförhålningar i större utsträckning än män. Det kan 

innebära att kvinnor kan bli mer påverkade och agera mindre rationellt i sin beslutsfattning 

gällande investeringar (Hon-Snir. Kudryavtsev & Cohen, 2012). Kvinnliga affärsänglar 

tenderar även att favorisera kvinnligt ägda företag (Harrison & Mason, 2007). Det här tyder på 
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att kön är en faktor som kan ha en påverkan på riskkapitalisters investeringsbeslut. Det är 

relevant att vara medveten om faktorer som kan påverka en riskkapitalist eftersom de 

individuella riskkapitalisternas agerande skiljer sig baserat på de givna förutsättningarna. 

2.5 Analysmodell 

Det är rimligt att uppdatera modellerna för investeringsprocessen. Den första modellen 

utformades år 1984 och den senaste år 1997. Under de senaste 22 åren har mycket utveckling 

skett, främst i samband med digitaliseringen vilket har medfört att det är enklare att hålla 

kontakt och övervaka aktuella företag. Enligt tabellen nedan har majoriteten av forskningen 

studerat vilka investeringskriterier riskkapitalister utvärderar och inte hela 

investeringsprocessen i sin helhet. Det finns även ett stort antal forskningsstudier som har 

studerat entreprenörernas perspektiv, men färre som har studerat investerarnas perspektiv vilket 

då ter sig naturligt att studera riskkapitalisternas perspektiv.  

 

 
Figur 3. Sammanställning av forskning om riskkapitalister. 

 

 

Baserat på vårt syfte, att beskriva och förklara humankapitalets betydelse för riskkapitalister i 

investeringsprocessen, har vi med hjälp av referensramen utvecklat en egen analysmodell som 

förklarar syftet. Eftersom humankapitalet är kärnan i verksamheten (Haslinda (2009), 

riskkapitalisten erhåller en affärsplan med beskrivningar av humankapitalet (Boobcock et al., 

1997; Fried et al., 1994; Tyebjee et al., 1984) och det är sällan som en okänd entreprenör 

erhåller en investering (Fried et al. 1994) så har humankapitalet en påverkan i varje steg. Det 

här medför att ett investeringsförslag redan kan avvisas i steg ett på grund av humankapitalet 

eller andra faktorer som hänför sig till humankapitalet. Analysmodellen består av sex steg: 

Affärsplan inkommer, urval, utvärdering, granskning, strukturera avtal och investering.  

 

 
Figur 4. Egengjord analysmodell vilken förklarar investeringsprocessen och betydelsen av 

humankapitalet. 
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3 Metod 

I det här avsnittet presenterar vi våra val av litteratur samt vårt tillvägagångssätt för att 

genomföra studien. Vidare förklaras hur vi gått tillväga för att erhålla respondenter, hur data 

samlades in, analysmetod och hur trovärdigheten uppfylls för att slutligen redogöra för vilka 

etiska riktlinjer som följs.  

3.1 Vetenskaplig ansats 

Vi har i det här arbetet valt att använda oss av en deduktiv ansats vilket innebär att författarna 

går från teorin till empirin (Söderblom & Ulvenblad, 2016). Ansatsen anses lämplig att 

applicera när det finns mycket befintliga teorier och fakta kring det aktuella området. Eftersom 

vår tolkning var att det sedan tidigare finns mycket forskning om humankapital, riskkapitalister 

och deras investeringsprocess användes den här ansatsen. Vidare hittade vi ett flertal relevanta 

modeller som vi ansåg hade förbättringspotential då det fanns en otydlighet kring 

humankapitalets betydelse i modellerna. Modellerna hade, genom kvalitativa intervjuer, 

potential att utvecklas och skapa en större förståelse gentemot tidigare forskning. Genom att 

skapa förståelse om den enskilda riskkapitalistens handlingar och besluttagande samt kunna 

förklara humankapitalets betydelse för riskkapitalister i investeringsprocessen, har vi använt 

ett hermeneutiskt synsätt. Hermeneutik kan förklaras som läran om förståelse och är ett 

vanligen tolkande engagemang (Söderblom et al. 2016). Vi finner synsättet applicerbart på vår 

uppsats eftersom det krävs förståelse för ämnet för att kunna förklara, vilket var vårt syfte med 

det här arbetet.  

 

En deduktiv ansats kan både medföra för- och nackdelar. När en studie eller rapport ska inneha 

hög trovärdighet och ett rättvist resultat, är det viktigt att respondenterna inte påverkas av något 

negativt, så kallade intervjubias (David & Sutton, 2016). En nackdel med en deduktiv ansats 

är att olika faktorer, likt ledande frågor eller andra icke-objektiva ledtrådar, kan ha en påverkan 

vid datainsamlingen. För att den risken skulle minimeras upplyste vi inte respondenterna om 

vår utgångspunkt och våra utvalda teorier före datainsamlingen. Ytterligare ett problem som 

kan uppstå vid en deduktiv ansats är att forskarna tenderar att endast söka efter fakta som är 

relevant för uppsatsens syfte, vilket kan leda till att informationen blir begränsad och viktig 

information riskerar att falla bort (Jacobsen, 2002). För att undvika en påverkan av det här på 

resultatet har vi, genom vårt tankesätt, strävat efter att vara så objektiva som möjligt före, under 

och efter intervjuerna.  

3.2 Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången och litteratursökningen är en viktig del i arbetet att bearbeta om det 

skall anses trovärdigt. Vi började arbetet genom att läsa på kring ämnet & samla in nödvändig 

information för att sedan identifiera en forskningslucka. Genom att använda vetenskapligt 

granskade artiklar kunde trovärdigheten i arbetet säkerställas, och genom att sammanställa all 

insamlad information i en litteratursammanställning kunde vår forskningslucka identifieras. 

Det var ett viktigt moment eftersom det låg till grund för hela arbetet. 
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Insamlad information och använda teorier har hämtats från två olika databaser, Google scholar 

& OneSearch, och en del av datainsamlingen från vanliga internetsidor på nätet. De mest 

frekventa sökorden har varit: Human capital, Relation, Business relation, Venture capital, 

Venture capital investment, Venture capital criteria och Venture capital decision. Dessa sökord 

har kombinerats i olika sammansättningar för att hitta relevant litteratur. Inspiration till teorier 

har hämtats från andra uppsatsers- och vetenskapliga artiklars referenslista. Vi har under 

arbetets gång strävat efter att använda oss av välkända och internationellt erkända teorier, samt 

tidigare forskning som är vetenskapligt granskade. I problembakgrunden har internetkällor 

använts, vilka vi är medvetna om kan vara vinklade eller överdrivna. Internetkällorna har 

endast använts i syfte att belysa problemets bakgrund. Relevanta böcker inom vårt område har 

även lånats från Halmstad Högskolas bibliotek & Halmstads Stadsbibliotek. Böckerna har 

främst varit en inspiration men även styrkt våra använda källor. Trovärdigheten i arbetet ökar 

genom att litteraturen flera gånger hänvisar till samma källor. Uppsatsen är delvis baserad på 

sekundärdata vilket innebär att fakta är skriven av annan än forskaren själv (Alvehus, 2013). 

För att motverka att det urholkar trovärdigheten i arbetet har de källorna styrkts med 

originalverk i största utsträckning.    

 

Referenshanteringssystemet som använts i det här arbetet är APA, American Psychological 

Association. APA är det mest använda och utvecklade referenshanteringssystem. I APA-

systemet noteras källhänvisningar med publiceringsår för verket och namnet på dess författare 

(Mattson & Örtenblad, 2008). 

3.3 Forskningsdesign 

Syftet med arbetet var att utveckla ett konceptuellt ramverk vilket förklarar humankapitalets 

betydelse i investeringsprocessen. Studien som vi genomförde är av kvalitativ karaktär och 

tillvägagångssättet styrks av David et al. (2016) som förklarar att när ett fenomen skall 

förklaras, beskrivas eller öka förståelse, lämpar det sig bäst med en kvalitativ studie. En 

kvalitativ studie kan bestå av exempelvis observationer, intervju eller en fallstudie (Söderblom 

et al., 2016). Vi har i denna studie valt att använda oss av intervjuer för att kunna förklara 

humankapitalets betydelse. En annan design kunde varit en kvantitativ studie. En kvantitativ 

studie kan ske genom att forskarna använder sig av en enkätundersökning för exempel. 

Forskningsdesignen eftersöker kvantifierbara och statistiska resultat och eftersom vi i vår 

studie var ute efter djupare förståelse för att kunna förklara humankapitalets betydelser för 

riskkapitalister i investeringsprocessen, valdes därför en kvantitativ design bort. 

 

Eftersom vårt syfte var att skapa ett konceptuellt ramverk som förklarar humankapitalets 

betydelse för riskkapitalister i investeringsprocessen, ansåg vi att en kvalitativ metod var bäst 

lämpad för ändamålet. Vi valde därför att utföra en kvalitativ studie där respondenterna 

intervjuades då det skapar mer nyanserade svar hos respondenterna, vilket ger en hög validitet. 

Genom intervjuer kan det ges möjlighet åt forskarna att ställa följdfrågor och förtydliga 

frågorna beroende på vilken struktur som intervjun har. Vi använde oss av semistrukturerade 
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intervjuer för att besitta viss flexibilitet under intervjuerna och genom valet av den metoden 

gav vi oss möjligheten att ställa både följdfrågor och fördjupande frågor. 

3.3.1 Urval 

Baserat på vårt syfte, att beskriva och förklara humankapitalets betydelse för riskkapitalisters 

investeringsprocess, valde vi att samla in data genom riskkapitalister som är så lika som möjligt 

avseende utbildning och arbetslivserfarenhet. Det gjorde vi för att minimera antal faktorer som 

kan påverka resultatet och där med studiens generaliserbarhet. Forskning har visat att det finns 

skillnader mellan mer erfarna och mindre erfarna riskkapitalister i investeringsprocessen 

(Franke et al., 2008). För att undvika att skillnader i arbetslivserfarenheten mellan 

respondenterna skulle påverka studiens resultat gjordes ett urval baserat på antal år i yrket. I 

studien intervjuades inte riskkapitalister med mindre antal år i yrket än två, eftersom vi ansåg 

att risken att denne endast följer ett standardiserat arbetssätt var hög. Riskkapitalister med fler 

än tio år i yrket valdes också bort eftersom vi ansåg att risken att denne följer ett standardiserat 

arbetssätt var låg. Genom att sortera bort de riskkapitalister med för kort och för lång 

arbetslivserfarenhet, kunde en mindre och mer jämförelsebar grupp baserat på antal år i yrket 

erhållas.  

 

För att ytterligare öka jämförelsebarheten hos respondenterna gjordes även ett urval baserat på 

utbildning. Forskning har visat att riskkapitalister tenderar att investera i företag där 

entreprenören är mer lik en själv gällande utbildning och arbetslivserfarenhet (Franke et al., 

2005). För att minimera att den faktorn skulle påverka resultatet, gjordes ett urval baserat på 

eftergymnasialutbildning hos riskkapitalisterna. Vid undersökning av respondenter till vårt 

empiriska material framkom det att majoriteten av riskkapitalisterna hade någon form av 

eftergymnasial utbildning, vilket gjorde att ett urval utifrån det gjordes.  

 

En faktor som kan påverka resultatet negativt kan vara ojämn könsfördelning mellan 

respondenterna. Forskning har påvisat att det finns vissa skillnader mellan manliga och 

kvinnliga investerare (Khan et al., 2016). Eftersom riskkapitalbranschen är överrepresenterad 

av män utgör det vissa svårigheter att erhålla tillgång till kvinnliga riskkapitalister vilka faller 

innanför ramarna enligt ovannämnda urvalskriterier. Baserat på faktorerna i föregående 

mening, samt att studien inte syftar till att förklara skillnader mellan manliga och kvinnliga 

riskkapitalister, kommer vi inte ta hänsyn till det i vårt resultat. 

3.3.2 Datainsamling 

Datainsamlingen som låg till grund för studiens empiri samlades in genom nio personliga 

intervjuer med olika riskkapitalister i Sverige, fördelat på sex verksamheter. Fördelen med 

personliga intervjuer var att svaren blev nyanserade och högst aktuella för att kunna besvara 

vår frågeställning i det avslutande kapitlet.  

 

Innan intervjuerna genomfördes behövdes intervjufrågor förberedas. Det här gjordes genom att 

teorier omsattes till ett operationaliseringsschema vilket formades utifrån vissa teman som vi 

bestämt (se Bilaga 1). Dessa teman utgjordes av före utvärderingsprocessen, 
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utvärderingsprocessen, efter utvärderingsprocessen, humankapital, relationer och faktorer 

som påverkar riskkapitalister. Operationaliseringschemat omsattes sedan till en intervjuguide 

vilken vi hade som underlag för genomförandet av våra semistrukturerade intervjuer (se Bilaga 

2). Den semistrukturerade metoden utgår från vissa bestämda frågor som tagits fram för att 

sedan under intervjuerna ställa passande frågor utifrån situationen. Den här metoden menar 

David et al. (2016) är bra när forskaren vill få en djupare förståelse för varje individs svar. 

Genom att utgå ifrån förutbestämda frågor sparade vi tid under transkriberingen och 

underlättade för kodning samt analys av respondenternas svar. Även våra följdfrågor som inte 

var nedskrivna i intervjuguiden var relativt lätta att koda då de utgick ifrån samma teman som 

intervjuguiden. 

 

Intervjuerna med respondenterna genomfördes med en intervjuansvarig och en sekreterare. 

Den intervjuansvarige hade som uppgift att vara ledande i att verbalt kommunicera frågorna 

till respondenten och föra samtalet framåt. Sekreterarens uppgift var att göra små anteckningar, 

lyssna och ta in både tal och kroppsspråk från respondenten samt ställa spontana frågor vilka 

var passande utifrån situationen. Detta tillvägagångssätt ansåg vi skapade den bästa dynamiken 

och kvalitetssäkrade att ingen information gick förlorad. Under intervjuerna gjordes även 

ljudinspelningar vilka respondenterna hade godkänt i enlighet med konfidentialitetskravet som 

vi berör under etiska riktlinjer.  

 

Vi strävade efter att genomföra intervjuerna i en avslappnad miljö på respondenternas 

arbetsplatser för att de skulle känna sig bekväma och trygga. Detta tillvägagångsätt ansåg vi 

skapade mer genuina och spontana svar vilka har en högre trovärdighet än svar där 

respondenterna känner sig otrygg och tänker över alla svar innan denne pratar. I den mån det 

inte var möjligt att genomföra intervjuerna på plats, på grund av tidsbrist hos respondenterna, 

har intervjuer genomförts via videosamtal. Detta tillvägagångssätt kan innebära minskade 

möjligheter till tolkning av kroppsspråk samt kontext. Dock anser vi att videosamtal är ett 

mycket bra substitut till fysisk kontakt eftersom kroppsspråk och ansiktsuttryck inte går helt 

förlorad. Vidare möjliggjorde detta tillvägagångssätt att information som annars skulle varit 

förlorad erhållits, vilket ökar trovärdigheten i arbetet.  

 

 
Figur 5. Modell över respondenterna, tidsåtgången med respektive respondent och vilken 

verksamhet de arbetar på. 
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3.3.3 Analysmetod 

Under hela datainsamlingsperioden har analys och tolkning av data skett kontinuerligt efter 

intervjuerna. Syftet med detta har varit att underlätta det kommande analysarbetet vilket 

Backman (2016) menar är det svåraste i analysprocessen. Den insamlade datan skall sedan 

analyseras och kodas för att utgöra det empiriska materialet i uppsatsen.  Analysmetoden som 

använts i det här arbetet är inspirerad av Miles och Huberman (1984). Analysmetoden har valts 

utifrån dess lättförstålighet samt att ett flertal vetenskapligt granskade artiklar har använt den.  

 

Det första steget i analysprocessen är att göra en transkribering, där tal blir till text (Miles et 

al., 1984). Det här steget gjorde vi efter genomförandet av intervjuerna vilket resulterade i att 

stora mängder text erhölls. Vi lyssnade igenom och transkriberade var för sig för att sedan 

sammanställa båda transkriberingarna till en komplett. Transkriberingen var väldigt 

tidskrävande då vi både fick pausa och spola tillbaka i de insamlade ljudfilerna för att vi inte 

skulle undgå eller misstolka något. Vi ansåg att noggrannheten var nödvändig för att få ett så 

rättvist resultat som möjligt. Med hjälp av dubbla transkriberingar kunde en jämförelse mellan 

de två tolkningarna göras, vilket motverkar feltolkningar. Detta arbetssätt anser vi ger en hög 

trovärdighet till det empiriska materialet. Transkribering innebär att den insamlade data tolkas 

och granskas för att sedan förvandlas till manifesta koder (Alvehus, 2013), vilket gjorde den 

fortsatta analysen enklare att genomföra. 

 

Det andra steget enligt Miles et al. (1984) är att reducera insamlad data. För att göra det utgick 

vi från våra teman där vi markerade i texten, med en specifik färg på respektive tema, vad vi 

ansåg var relevant och icke-relevant för att kunna besvara vår frågeställning. Genom att 

eftersöka återkommande nyckelord kunde vi erhålla en struktur vilken medförde att vi enklare 

kunde analysera datan. När vi hade reducerat ner den insamlade datan till endast data av 

relevant karaktär, kunde steg tre påbörjas.  

 

Det tredje steget innebär att texten granskas och tolkas för att hitta likheter och skillnader 

mellan de olika respondenternas svar (Miles et al., 1984). Det skedde genom att data sorterades 

utifrån vad respektive respondent hade sagt under olika rubriker vilka baserades på våra valda 

teman. På det viset kunde vi koda intervjuerna för att se en röd tråd vilket hjälpte oss att 

framställa en struktur för att kunna fortgå med uppsatsens analys. 

 

För att underlätta för läsaren och ge en tydligare bild av vilken betydelse humankapitalet har 

för riskkapitalister i investeringsprocessen har empirin presenterats i kronologisk ordning som 

respondenterna uppgav att det sker. Vidare har verksamheterna presenterats var för sig för att 

underlätta flytet i läsningen och ge en bättre överblick över hela processen. I analysen ställde 

vi det teoretiska materialet mot det empiriska materialet och noterade likheter och skillnader 

mellan de olika verksamheternas investeringsprocessens samt humankapitalets betydelse. 

Dessa likheter och skillnader analyserades med hjälp av teorin och stod sedan till grund för 

svaret av vår frågeställning i slutsatsen.  
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3.4 Trovärdighet 

För att en kvalitativ studie skall vara trovärdig bör den sträva efter att vara transparent (Yin, 

2013). Eftersom vår studie kommer vara offentligt tillgänglig är det viktigt att vi som författare 

dokumenterar och beskriver våra kvalitativa forskningsmetoder så att utomstående personer 

skall kunna förstå och bedöma dem. De skall sedan kunna prova arbetet på egen hand för att 

finna stöd i de slutsatser som presenteras i det avslutande kapitlet. Om dessa steg går att 

genomföra kan kriteriet för transparens uppfyllas (Yin, 2013). I avseende att vara transparent 

har vi strävat efter att redovisa alla aktiviteter så noga som möjligt. 

 

Inom forskning benämns trovärdighet som validitet och reliabilitet. Validitet innefattar 

forskarens intervjufrågor som ställs till respondenterna och hur svaren från dem analyseras 

(Söderbom et al., 2016). Validitet inkluderar även forskarens tillvägagångssätt under 

uppbyggnaden av rapportens design. Intervjufrågorna byggdes upp utifrån rapportens 

kärnbegrepp, varav fokus låg på humankapital och investeringsprocessen. För att inte riskera 

att påverka intervjurespondenternas svar och därmed mätningens validitet, utformades frågorna 

utan att benämna de eftersökta kärnbegreppen för respondenterna. Med reliabilitet menas att 

en studie skall få samma resultat vid genomförandet av samma studie vid ett annat tillfälle. För 

att öka reliabiliteten har vi gjort ljudupptagningar vid datainsamlingen samt dubbla 

transkriberingar vilket gör att feltolkningar kan undvikas då vi erhåller respondenternas exakta 

ord.    

3.5 Generaliserbarhet 

Vår studie bygger på analytiska generaliseringar då vår empiri generaliseras till valda teorier 

och studien syftar till att utveckla ett nytt konceptuellt ramverk (Yin, 2007). Teorin om 

humankapitalets betydelse för verksamheter stödjer det empiriska resultatet till stor 

utsträckning. Även välkända teorier om investeringsprocessen har analyserats med det 

empiriska resultatet. Dessa teorier har använts i analysen av det empiriska materialet för att 

förklara, förstå och kunna generalisera datan. 

3.6 Etiska riktlinjer 

Den svenska myndigheten Vetenskapsrådet ansvarar för de forskningsetiska principerna vid 

forskning (Vetenskapsrådet, 2002). De har utformat fyra huvudkrav för etisk forskning som 

forskaren har skyldighet att informera om: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Ett informationsbrev, där de forskningsetiska 

principerna förklaras och att vi kommer följa dem, har innan intervjuerna skickats ut till 

respondenterna per mail (se Bilaga 3). Respondenterna har i informationsbrevet även blivit 

delgivna kring hur intervjuerna kommer genomföras och vad intervjuerna kommer beröra.   

 

För att följa informationskravet har vi informerat deltagarna i undersökningen om att 

deltagandet är frivilligt och att rätten till att avbryta sin medverkan finns. I arbetet med 

samtyckeskravet har vi fått respondenternas samtycke och de har själva fått bestämma villkoren 
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de deltar på, utan påverkan från vår sida. I arbetet med konfidentialitetskravet har 

intervjupersonernas uppgifter hanterats med omsorg och på ett sådant sätt att utomstående 

obehöriga personer ej ska ha möjlighet att komma åt uppgifterna. Eftersom studien innehåller 

material om enskilda individers åsikter och uppfattningar, vilka kan ses som etisk känsligt, 

kommer respondenterna och företaget de arbetar på vara anonyma. Det för att bibehålla 

konfidentialitet i arbetet. Utefter nyttjandekravet kommer alla uppgifter, insamlade för 

forskningsändamål, att stanna hos oss. Vid de fall att känslig information har lämnats i 

konfidens har vi låtit respondenterna ta del av materialet innan publicering. Vi har även erbjudit 

respondenterna möjlighet att få tillgång till rapporten vid dess publicering. Originalintervjuerna 

som genomfördes med respondenterna finns fortfarande kvar i syfte att kunna styrka det 

empiriska materialet. Det är viktigt att dessa handlingar inte delges till någon annan än oss 

författare och de lämnas endast ut till behöriga personer med en särskild anledning. Den 

insamlade empirin kommer inte användas till något annat ändamål än underlaget till det 

empiriska materialet i uppsatsen. All insamlad data kommer efter uppsatsens godkännande 

raderas i enlighet med GDPR (Datainspektionen, 2019). 
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4 Empiri 

I det här kapitlet redogörs det empiriska materialet. Empirin är baserad på nio intervjuer med 

riskkapitalister från sex olika verksamheter. Det empiriska materialet presenteras i den 

kronologiska ordning som respondenterna uppger att det sker. Vidare har verksamheterna 

presenterats var för sig för att underlätta flytet i läsningen och ge en bättre överblick över 

respektive verksamhets investeringsprocess. Samtliga respondenters identitet har vi valt att 

hålla anonyma, vilket innebär att de tilldelats fiktiva namn. 

4.1 Verksamhet A 

Verksamhet A är en privatägd stiftelse som verkar i Sverige. De har runt 20 anställda och 

investerar främst i teknikbolag, men även andra branscher förekommer. På verksamhet A har 

Albin intervjuats. 

 

Före utvärderingsprocessen 

Albin blir uppmärksammad på ett investeringsförslag genom att okända entreprenörer 

kontaktar honom per mail, telefon eller genom nätverkande vid event. I samband med 

kontakten skickar entreprenören en pitchdeck vilken inkluderar beskrivningar av teamet, 

marknad, vision, affärsmodell och kapitalbehov. Albin berättar att han surfar in på 

entreprenörens Linkedin-sida för att se om de har gemensamma kontakter och om det skulle 

vara fallet kan han kontakta dem för att använda som referens. Vidare berättar Albin att han 

gör en snabb utvärdering av ovanstående kriterier och om det är intressant bjuder han in till ett 

möte. 

 

Utvärderingsprocessen 

Albin berättar att han är själv på första mötet och att det är två till tre personer från företagets 

grundarteam som medverkar på mötet. Vidare berättar han att under mötet presenterar 

entreprenörerna sig själva och deras idé samtidigt som han ställer frågor för att öka förståelsen. 

Det är samma material som pitchdecken som presenteras på mötet, men nu med tillfället att se 

vilken förmåga teamet har att övertala, förklarar Albin. Vidare berättar Albin att han utvärderar 

marknaden, produkten och teamet. Albin berättar att det är av stor betydelse vilken 

arbetslivserfarenhet entreprenörerna har och han söker entreprenören som har startat, utvecklat 

och expanderat företag förut. Vidare berättar Albin att teamet är det absolut viktigast.   

  

”Vi kan investera i bolag där idén inte är världsbäst men som har ett fantastiskt team. Vi 

investerar absolut inte företag med bra ide men dåligt team. Det har hänt att vi känt under 

processen att teamet inte kan ta bolaget dit vi vill och då har vi avvisat förslaget.” (Albin, 

personlig kommunikation 27 mars 2019) 

  

Efter mötet diskuterar Albin med sina kollegor för att erhålla flera åsikter. Vidare berättar han 

att det är viktigt att erhålla flera åsikter eftersom olika människor med olika kompetenser kan 

se samma sak på olika sätt. Om investeringsförslaget fortfarande är intressant vill Albin träffas 

för flera möten under en längre tid för att djupare kunna utvärdera investeringsförslaget och 
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teamet. Vid det andra mötet och framåt är Albin inte ensam utan en kollega närvarar alltid. 

Albin berättar att relationen mellan han och teamet är viktig eftersom de ska arbeta ihop i flera 

år framöver. Om investeringsförslaget är fortsatt intressant tas det upp i ett internt 

investeringsteam som skall ta ställning, berättar Albin. 

 

Efter utvärderingsprocessen 

Albin berättar att om det interna investeringsteamet anser att en investering skall genomföras 

är nästa steg att utforma en fullständig analys som förklarar varför en investerings skall 

genomföras. Albin presentera sedan investeringsförslaget för en investeringskommitté som 

fattar det slutgiltiga investeringsbeslutet. Om investeringskommittén beslutar att en investering 

skall genomföras är nästa steg att genomföra en granskning, berättar Albin. Vidare berättar han 

att en granskning är en total genomlysning av marknaden, individerna i teamet, produkten, 

eventuella patent och andra faktorer som kan påverka bolagets framgång. Syftet med en 

granskning är att säkerställa att alla tidigare insamlade uppgifter är korrekta och att inga nya 

uppgifter som kan påverka beslutet framkommer. 

  

Albin berättar att efter och parallellt med beslutet kan vissa delar i avtalet diskuteras. Det 

förhandlas då om krav och fördelning av aktier, berättar Albin. När avtalen är förhandlade och 

påskriva fullföljs investeringen, berättar Albin.  

4.2 Verksamhet B 

Verksamhet B är ett statligt ägt företag som har kontor i hela Sverige. Verksamheten har runt 

40 anställda. Verksamheten investerar endast i onoterade företag inom alla branscher. På 

verksamhet B har Britt, Bo, Björn och Bea intervjuats. 

 

Före utvärderingsprocessen 

Samtliga respondenter uppger att de blir kontaktade per mail, telefon eller på event och att de 

därefter erhåller en pitchdeck. Britt berättar att det nästintill alltid är en okänd entreprenör som 

kontaktar henne och att kontakten i form av pitchdecken eller telefonsamtalet blir ett första 

intryck som har en påverkan under hela investeringsprocessen. Bo berättar att han kan bilda en 

uppfattning vid den första kontakten som är kvarstående under hela processen. Samtliga 

respondenter uppger att pitchdecken kan användas till en första ytlig utvärdering av affärsidé, 

skalbarhet, teamet, marknaden, kapitalbehov och internationaliserbarhet. Vidare uppger 

respondenterna att de inte alltid gör en ytlig utvärdering utan bjuder in till möte direkt. 

 

”I regel bjuder jag alltid in till ett möte om idén inte är helt åt skogen.” (Bea, personlig 

kommunikation 29 mars 2019) 

 

Utvärderingsprocessen 

Samtliga respondenter berättar att de, tillsammans med en kollega, träffar två eller tre personer 

från grundarteamet som presenterar sitt företag, investeringsförslag och sig själva. Bo uppger 

att han och hans kollega ställer frågor och utvärderar entreprenörerna, teamet affärsidén, 

affärsmodellen, tekniken, marknaden hur planen för genomförandet ser ut, kapitalbehov och 
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värdering. Samtliga respondenter uppger att de är två som träffar och utvärderar det 

kapitalsökande företaget eftersom det minskar risken att någon påverkas känslomässigt av 

något. Bea berättar att det kan hända att hon blir jätteförtjust i något vilket gör att hon inte 

ställer de svåra frågorna som är nödvändiga. Samtliga respondenter förklarar att det ligger i 

entreprenörens intresse att vara ärlig för att de ska få rätt vägledning och rätt värdering. Alla 

fyra respondenter uppger att de efter mötet diskuterar med sin kollega för att tillsammans fatta 

ett beslut om investeringsförslaget är intressant eller ej. Bea berättar att hon träffar företaget 

för flera möten över tid för att se hur de opererar verksamheten. 

 

“Att vara två motverkar dåliga beslut.” (Bea, personlig kommunikation 29 mars 2019) 

 

“Är investeringsförslaget intressant vill vi träffas för fler möten.” (Britt, personlig 

kommunikation 28 mars 2019)   

 

Samtliga respondenter berättar att under de kommande mötena genomförs en liknande 

utvärdering som det första mötet fast mer djupgående. Björn berättar att det kan ske tre till fyra 

möten innan ett beslut om att gå vidare fattas. Samtliga respondenter betonar betydelsen av att 

det är ett team eftersom de inte investerar i enskilda entreprenörer. Bea berättar att ingen individ 

är komplett med alla önskvärda egenskaper och därför blir laget essentiellt. Samtliga 

respondenter berättar även att gruppdynamiken i teamet är livsviktig för att utveckla företaget 

framåt. För att säkerställa att gruppdynamiken är bra genomförs en personlighetstest och 

kunskapstest på varje individ i teamet hos det kapitalsökande företaget via ett digitalt verktyg, 

berättar Bo.  

 

”Rätt människor i teamet är helt avgörande.” (Bo, personlig kommunikation 4 april 2019) 

 

Bea berättar att hon genom testerna kan se vilka kompetenser som finns och vilka som saknas 

för att erhålla ett kompletterande team. Om kompetenser saknas vill de att bolaget ska förvärva 

nya individer snarare än att utveckla befintlig eftersom det tar lång tid, berättar Bea. Britt 

berättar att hon eftersöker drivna och resultatinriktade personer med en hög grad av 

problemlösning. Britt berättar även att hon utvärderar entreprenörens nätverk. Samtliga 

respondenter betonar betydelsen av relationen mellan dem och teamet eftersom de ska verka 

inom samma bolag i flera år framöver vid en eventuell investering. Om investeringsförslaget 

är intressant tas det upp internt i teamet som skall tycka till, berättar Bo. 

 

“De bolagen jag investerar i är de där jag fått en bra känsla för personerna och tycker om 

dem.” (Bea, personlig kommunikation 29 mars 2019)  

 

Efter utvärderingsprocessen 

Samtliga respondenter berättar att efter att det interna investeringsteamet har fattat ett beslut 

måste medfinansiärer erhållas eftersom företaget aldrig investerar ensamma. När det finns 

medfinansiärer träffas företagen för ett möte och utvärderar ifall det går att arbeta tillsammans, 

berättar Bo. Samtliga respondenter uppger att de därefter genomför en granskning där hela 

investeringsförslaget genomlyses och en djupgående undersökning görs. Syftet med 
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granskningen är att säkerställa att all information är korrekt, berättar Britt. Vidare berättar 

respondenterna att investeringsförslaget lämnas till en investeringskommitté, bestående av 

externa kompetenser, som fattar det slutgiltiga investeringsbeslutet. Om 

investeringskommittén vill genomföra en investering är nästa steg att skriva på aktieägaravtal, 

investeringsägaravtal och ägardirektiv för att sedan bli delägare i företaget, berättar Bo. 

4.3 Verksamhet C 

Verksamhet C är ett privatägt företag med kontor i Sverige. De har runt femton anställda och 

investerar i alla branscher. På verksamhet C har Conny Intervjuats. 

 

Före utvärderingsprocessen 

Conny berättar att kontakten med entreprenören vanligtvis sker via inkubatorers Corporate 

Finance (CF), som är inkubatorernas kapitalsökare som sköter kapitalsökandet åt företagen. 

Conny förklarar att han erhåller ett paketerbjudande, som inkluderar en presentation och 

värdering av bolaget samt ett erbjudande. I detta skedet är entreprenören vanligtvis okänd och 

eftersom det är CF som sköter kontakten bildar han sig ingen uppfattning om entreprenören. 

Vidare berättar Conny att han inte gör någon bedömning av entreprenören med hjälp av 

dokumentet utan det sker senare vid ett fysiskt möte som han bjuder in till om 

investeringsförslaget är intressant. 

 

Utvärderingsprocessen 

Conny berättar att han och en kollega träffar det kapitalsökande företagets nyckelpersoner på 

ett möte där de får visa upp produkten och berätta om eventuell framtidsutveckling. Conny 

berättar att han bildar en första uppfattning av entreprenören på det första mötet varför det 

första mötet är det viktigaste. Vidare berättar Conny att han tar med en kollega på mötet för att 

erhålla ytterligare en åsikt och kompetens för att skydda sig mot okunskap. Conny berättar att 

han endast investerar i saker han förstår viket gör att flera bra investeringsförslag avvisas. 

Mötet handlar mycket om produkten, marknaden, planen och att erhålla en känsla av teamet, 

berättar Conny. Efter mötet tittar Conny och hans kollega på hur företaget ser ut i dagsläget 

och vad som behöver kompletteras. Om Conny och hans kollega anser att investeringsförslaget 

är intressant vill de genomföra en djupare utvärdering över längre tid. Mötena som sker då kan 

genomföras via Skype eller telefon, berättar Conny. 

 

Conny berättar att han eftersöker personer som ser möjligheter, hot, är handlingskraftiga och 

har en god magkänsla. Vidare förklarar han att hela teamet är avgörande eftersom de samlade 

kunskaperna och kompetenserna är betydelsefulla. Han berättar att en hel del bolag behöver 

anställa antingen en säljchef eller en VD för att nå önskat resultat. Om någon i teamet är känd 

sedan tidigare är det en fördel uttrycker Conny. Conny betonar att det viktigaste 

investeringskriteriet är marknaden eftersom kalkylen måste gå ihop. Vidare berättar han att när 

han framtagit sina siffror i Excel är det viktigt att väga avkastning mot risk. Conny betonar 

även betydelsen av en väl fungerande relation mellan han och personerna i fråga. 
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“Om kalkylen inte går ihop spelar det ingen roll hur intressant företaget är.” (Conny, 

personlig kommunikation 29 mars 2019) 

 

Efter utvärderingsprocessen 

Conny diskuterar med sina kollegor och berättar att alla har VETO. Om någon av hans kollegor 

får en dålig känsla och inte tycker investeringen är en bra idé kan de avvisa investeringen. Om 

alla anser att en investering skall genomföras skickas investeringsförslaget till styrelsen som 

fattar det slutgiltiga beslutet, berättar Conny. Vidare berättar han att det kan ske via telefon, 

mail eller möte. Efter styrelsens beslut förhandlas det och skrivs på avtal, berättar Conny. 

4.4 Verksamhet D 

Verksamhet D är ett privatägt företag med kontor i Sverige. De har runt 20 anställda och 

investerar främst i finansteknologi. På verksamhet D har Diana intervjuats. 

 

Före utvärderingsprocessen 

Diana berättar att det vanligtvis är den kapitalsökande som kontaktar henne, men att hon även 

letar investeringsförslag eller att hon erhåller en rekommendation från andra delar av 

koncernen. Entreprenören är vanligtvis okänd i detta stadie, men det förekommer att hon hört 

talas om personen eller att de träffats bakåt i tiden. Diana förklarar att hon kan erhålla ett mail 

med endast en förfrågan om möte där de kan presentera sig själva och sin idé. Ibland erhåller 

hon även någon typ av presentation av investeringsförslaget. Diana accepterar alltid förfrågan 

om möte oavsett om hon erhållit en presentation eller inte 

 

“Jag bokar alltid upp ett möte på vårt eller deras kontor.” (Diana, personlig kommunikation 

5 april 2019) 

 

Utvärderingsprocessen 

Diana berättar att hon är själv på det första mötet där entreprenörerna presenterar sin idé och 

sig själva. På mötet ställer Diana frågor för att erhålla en tydligare bild av investeringsförslaget. 

Diana berättar att hon utvärdera teamet, affärsidén, marknaden, produkten och affärsmodellen. 

Vidare betonar Diana att teamet och dess kompetens är det mest betydelsefulla för henne. Det 

är viktigt att individerna i teamet har olika kompetenser så att de kompletterar varandra, berättar 

Diana. Hon berättar även att personerna som hon söker skall vara hängivna, pålitliga och 

smarta. Efter mötet stämmer Diana av med sina kollegor på det veckoliga måndagsmötet där 

de gemensamt fattar ett beslut om att gå vidare eller avvisa. Om investeringsförslaget är 

intressant sker det flera möten över längre tid, berättar Diana.  

 

” Jag investerar inte i en ensam entreprenör så teamet är viktigt. Det absolut viktigaste. Jag 

måste känna att de har kompetensen och att de är rätt personer för att klara av uppgiften.” 

(Diana, personlig kommunikation 5 april 2019) 

 

Under det andra mötet och alla möten framöver är det alltid två som träffar teamet och 

genomför en utvärdering, berättar Diana. Hon förklarar att det är viktigt att vara två eftersom 
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hon och hennes kollega ställer olika frågor på grund av olika kompetenser och erfarenhet. 

Diana betonar betydelsen av ett objektivt tankesätt där bedömningar bygger på fakta så långt 

det går. Vidare beskriver hon betydelsen av relationen mellan henne och teamet eftersom allt 

underlättas om det är enkelt att lyfta på luren. Om det finns ett intresse att genomföra en 

investering tas det upp på ett internt möte där kollegorna får tycka till, berättar Diana. 

 

Efter utvärderingsprocessen 

Diana berättar att om de fortfarande är intresserade efter internmötet utformar de en term sheet. 

Vidare förklarar hon att det är ett avtal som säger att om en investering skall genomföras så 

görs det på x premisser. Efter term sheet genomförs en granskning vilken innefattar en 

djupdykning gällande teknik, finanser, avtal, kontrakt, referenser på kunder och grundarna, 

berättar Diana. Granskningen finns till som en sista säkerhet där alla information säkerställs, 

berättar Gabriella. Efter granskningen skickas investeringsförslaget till styrelsen som skall fatta 

det slutliga investeringsbeslutet, berättar Diana. 

 

Parallellt med granskningen och att styrelsen fattar beslutet påbörjas diskussioner och 

förhandlingar av avtal, berättar Diana. Hon anlitar jurister som hjälper att författa ett 

aktieägaravtal och upprätta ett investeringsavtal. När avtalen är påskrivna är en investering 

genomförd, berättar Diana. 

4.5 Verksamhet E 

Verksamhet E är en statligt grundad stiftelse som saknar ägare utan äger sig själv. 

Verksamheten har runt 20 anställda på olika kontor i Sverige. Verksamheten investerar endast 

i onoterade företag i inom Life Science. På verksamhet E har Emil intervjuats. 

 

Före utvärderingsprocessen 

Emil berättar att ett investeringsförslag, som innefattar en presentation av företaget och 

investeringsförslaget, inkommer per mail, telefon eller via fysisk kontakt på konferenser. 

Vidare berättar han att han gör ett urval baserat på bransch, kapitalbehov och fas i livscykeln 

eftersom han endast investerar i företag som har en nästan färdig produkt och som verkar inom 

Life Science samt har ett kapitalbehov mellan 10 och 50 miljoner i ett initialt steg. Han berättar 

att det är flera gånger han endast gör urval baserat på bransch eftersom de andra faktorerna 

framförs otydligt. I det här skedet är entreprenörerna vanligtvis okända men det förekommer 

att någon i styrelsen är bekant sedan tidigare vilket kan innebära en positiv eller negativ 

påverkan, berättar Emil. Finns det ett intresse bokar Emil in ett möte. 

 

”Om investeringsförslaget låter intressant säger jag låt oss träffas.” (Emil, personlig 

kommunikation 5 april 2019) 

 

Utvärderingsprocessen 

Emil berättar att han och en kollega träffar nyckelpersoner i företaget där de presenterar 

företaget, investeringsförslaget och sig själva. Vidare förklarar han att genom att vara två på 

mötet minimeras risken att påverkas av något känslomässigt. 



29 
 

”Kollegor kompletterar med annan bakgrund, utbildning och erfarenhet vilket gör att de tänker 

olika och frågar olika frågor.” (Emil, personlig kommunikation 5 april 2019) 

 

Under mötet görs en utvärdering av marknaden, produkten, vad för typ av forskning det är, 

teamet och vad entreprenörerna anser företaget är värt, berättar Emil. Vidare berättar han att 

om det fortfarande är intressant tar han upp investeringsförslaget internt i sin investeringsgrupp. 

Om investeringsgruppen anser att investeringsförslaget är intressant bokas ett andra möte, 

berättar Emil. Det andra mötet handlar om planer för framtiden, ambitioner, vad det kommer 

kosta och vem skall genomföra det, berättar Emil. Han förklarar att beroende på vad och hur 

de besvarar frågorna och om det känns realistiskt kan investeringsförslaget vara fortsatt 

intressant. Om investeringsförslaget är intressant måste entreprenörerna erhålla fler investerare 

eftersom företaget inte investerar ensamma, berättar Emil. Vidare belyser Emil betydelsen av 

att relationen mellan han och entreprenörerna är direkt avgörande för om en investering 

genomförs eller ej på grund av det framtida samarbetet. 

 

Efter utvärderingsprocessen 

Emil berättar att när entreprenören erhållit andra investerare är nästa steg att kontakta rådgivare 

och experter och överlämna allt material i syfte att de skall genomföra en oberoende 

utvärdering av investeringsförslaget. Parallellt sker en enklare utvärdering av de andra 

investerarna och en uppfattning om det går att arbeta ihop görs, berättar Emil. Om rådgivarna 

och experterna ger klartecken fortsätter processen med att skriva term sheet, berättar Emil. Han 

förklarar att det är ett kontrakt som anger att en investering skall göras till vissa krav under 

förutsättningar att deras granskning inte visar något negativt.  

 

“I granskningen kollar vi att allt är rent, snyggt, städat och att allt stämmer.” (Emil, personlig 

kommunikation 5 april 2019) 

 

Efter kontraktet genomförs en granskning, berättar Emil. Han förklarar att de anlitar 

patentjurister, advokater och redovisningskonsulter som genomlyser bolaget och alla dokument 

i syfte att kolla så alla uppgifter stämmer och det inte uppkommer någon varningsflagga. Vidare 

berättar han att de även genomför personliga granskningar på nyckelpersonerna i företaget. Om 

granskningen inte visar något negativt ges investeringsförslaget till styrelsen vilka fattar det 

formella beslutet om en investering, berättar Emil. Vidare förklarar han att det sista som händer 

är att sy ihop avtalet och skriva på bindande juridiska dokument. 

4.6 Verksamhet F 

Verksamhet F är ett privatägt bolag. Verksamheten har runt tio anställda fördelat på olika 

kontor i Sverige och USA. Verksamheten investerar endast i onoterade företag inom 

teknikbranschen. På verksamhet F har Fred intervjuats. 
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Före utvärderingsprocessen 

Fred berättar att innan ett investeringsförslag erhålls läggs stor kraft på att bygga kontakt med 

andra investerare och entreprenörer på olika event och konferenser. Vidare berättar han att efter 

kontakten skapats inkommer ett investeringsförslag på vilket han genomför ett urval. Fred 

betonar betydelsen av att hela tiden spara tid i allt som görs och därför är urval en viktig del 

för att snabbt avvisa investeringsförslag. Fred berättar att han genomför ett urval baserat på 

strategiska investeringar, fas i livscykeln och geografisk lokalisering. Isak berättar att han vill 

träffa de företag som är intressanta efter urvalet och bjuder då in till ett möte. 

 

“Så fort vi kan säga nej så gör vi det för att tidseffektivisera.” (Fred, personlig kommunikation 

5 april 2019) 

 

Utvärderingsprocessen 

Fred berättar att på mötet presenterar VD och teamet sitt företag och sig själva i någon 

presentation. Genom att ställa frågor kan Fred utvärdera entreprenörernas svar och agerande 

samt få en tydligare bild av företaget. Fred berättar att han utvärderar om produkten löser ett 

verkligt problem, om det finns en marknad för den och företagets finansiella plan. Vidare 

berättar han att nästa kriterier han utvärderar är ifall ledningsgruppen känns bra och kan driva 

företaget framåt. Han liknar bedömningen av ledningsgruppen med en anställningsintervju där 

han skapar sig en helhetsbedömning avseende förmågor och kompetenser. Fred betonar 

betydelsen av att det är ett team eftersom han inte investerar i en ensam entreprenör. 

  

”Det viktigaste investeringskriteriet är entreprenören och dennes team.” (Fred, personlig 

kommunikation 5 april 2019) 

  

Efter mötet öppnas ett datarum vilket kan vara en mapp på dropbox som innehåller alla 

dokument som är nödvändiga för företaget, förklarar Fred. Vidare berättar han att det sker en 

dialog med kollegorna under hela processen för att förhindra att någon blir känslomässigt 

påverkad. Fred berättar att han träffar företaget i fråga på fler möten och han även träffar 

entreprenörerna i företaget individuellt för att bättre utvärdera dem. Fred berättar att av 

föregående anledning är relationen mellan han och teamet viktigt. Om intresset för företaget 

kvarstår tas det upp internt i investeringsgruppen och diskuterar varför en investering inte skall 

genomföras, berättar Fred. Om det fortfarande finns intresse lämnas det till styrelsen som ger 

ett preliminärt besked om att investera eller ej. 

 

Efter utvärderingsprocessen 

Fred berättar att om styrelsen ger ett preliminärt godkännande genomförs en djupgående 

granskning. Han förklarar att all information som erhållits och utvärderats under processen 

skall säkerställas genom att papper från företagets revisor, patentpapper och andra viktiga 

dokument hämtas in och undersöks i detalj. Om det inte framkommer något negativt i 

granskningen skickas investeringsförslaget till styrelsen för ett slutgiltigt besked, berättar Fred. 

Han förklarar även att parallellt med granskningen och när styrelsen fattar beslut kan visa delar 

i avtalen börja diskuteras. Till att förhandla och diskutera avtalsbitar anskaffas hjälp utifrån av 
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kunniga advokater, berättar Fred. Han berättar att när styrelsen har godkänt investeringen och 

avtalsbitarna är förhandlade genomförs en investering 

 

 

Verksamhet A Verksamhet B Verksamhet C 

-Okänd entreprenör 

-Erhåller pitchdeck 

-Surfar in på linkedin 

-Utvärdering av teamet 

sker på möte 

-Är två på mötena 

-Teamet är det viktigaste 

- Team ska komplettera 

-Relationen viktig 

-Okänd entreprenör 

-Erhåller pitchdeck 

-Första kontakten viktig 

-Utvärdering av teamet sker på 

möte 

-Är två på mötena 

-Teamet är det viktigaste 

-Team ska komplettera 

-Ny kompetens bör förvärvas 

vid behov snarare än utvecklas 

-Relationen är viktig 

-Kontakt sker via 

inkubatorer 

-Ingen utvärdering innan 

möte 

-Första uppfattning på möte 

-Hela teamet avgörande 

-Anställa kompetens vid 

behov 

-Marknaden det viktigaste 

-Fördel om någon i teamet är 

känd sedan tidigare 

-Är två på möte 

Verksamhet D  Verksamhet E  Verksamhet F  

-Oftast okänd entreprenör, 

ibland hört talas om 

entreprenören 

-Teamet är det viktigaste 

-Utvärdering sker på möte 

-Team ska komplettera 

-Ensam på första möte 

-Relationen viktig 

-Okänd entreprenör 

-Styrelsemedlemmar kan vara 

kända 

-Erhåller dokument 

-Utvärdering sker på möte 

-Två på möte 

-Teamet det viktigaste 

-Team ska komplettera 

-Relation viktig 

-Jagar investeringsförslag 

-Spara tid i processen är 

betydelsefullt  

-Erhåller dokument 

-Utvärdering sker på möte 

-Teamet är det viktigaste 

-Ensam på första möte 

-Team ska komplettera 

-Relationen viktigt 

Figur 6. Tabell över empiriska nyckelfynd 
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5 Analys 

I det här kapitlet jämför vi det empiriska materialet med den teoretiska referensramen i en 

analys.  

5.1 Före utvärderingsprocessen 

Det första som sker i investeringsprocessen är att riskkapitalisten erhåller ett 

investeringsförslag och att en kontakt skapas (Boobcock et al., 1997; Fried et al., 1994; Tyebjee 

et al., 1984). Det här kan ske på fyra sätt: entreprenören söker sig till riskkapitalisten, 

riskkapitalisten erhåller en rekommendation, entreprenören och riskkapitalisten är bekanta 

sedan tidigare eller att riskkapitalisten aktivt söker efter investeringsobjekt och kontaktar 

entreprenören vid intresse. Verksamhet F letar aktivt efter investeringar på olika event medan 

övriga verksamheter blir kontaktade. Skillnaden mellan verksamhet F och övriga verksamheter 

kan förklaras med att verksamhet F har en väldigt smal bransch som de investerar i, vilket gör 

att mängden aktuella investeringsförslag är mindre än övriga verksamheter. För verksamhet C 

skedde kontakten via Corporate Finance (CF) vilket vår tolkning är detsamma som en 

rekommendation.  

 

För samtliga verksamheter är entreprenören vanligtvis okänd vid kontakttillfället, men det 

förekommer att de har tidigare erfarenheter av personen eller personerna. Conny uttryckte att 

det underlättade att känna en av bolagets nyckelpersoner, vilket styrker David (2007) och Fried 

et al. (1994), som menar att entreprenörer som är kända sedan tidigare erhåller investering i 

större utsträckning. Verksamhet E använder internetsidor för att undersöka företagets 

styrelsemedlemmar vilket kan innebära en positiv eller negativ påverkan beroende på tidigare 

erfarenhet med personen i fråga och kan avvisa personen redan i detta skede. Verksamhet A 

använder LinkedIn för att se om det finns några gemensamma kontakter vilka kan agera som 

referenser åt entreprenören. Det här skiljer sig från studierna av David (2007) och Fried et al. 

(1994), då de argumenterar för att det även kan vara till entreprenörens nackdel att vara känd 

av riskkapitalisten sedan tidigare, baserat på utfallet av tidigare sammandrabbningar med 

riskkapitalisten och riskkapitalistens bekanta. Kontentan av det här blir således att 

humankapitalet kan ha en påverkan i det initiala steget i investeringsprocessen. 

 

I samband med att kontakten skapas vill riskkapitalisten erhålla en affärsplan som denna kan 

basera ett urval på (Boobcock et al., 1997; Fried et al., 1994; Tyebjee et al., 1984). Verksamhet 

A, B, C, E och F vill erhålla något dokument som de kan använda som urval. Verksamhet A 

och B uppgav att dokumentet som inkom var en pitchdeck vilket innehåller beskrivningar om 

teamet, marknad, vision, affärsmodell och kapitalbehov. För verksamhet C är dokumentet som 

inkommer ett paket vilket inkluderar en presentation och någon form av värdering i samband 

med ett erbjudande. Verksamhet E och F erhåller ett dokument som beskriver 

investeringsförslaget och allt som berör det i detalj. Dokumenten som riskkapitalisterna 

erhåller innehåller liknande beskrivningar som i en affärsplan vilket gör att de går att likställa 

med varandra. Verksamhet D hade inget krav på att erhålla något dokument utan de brukar 

endast få en förfrågning om möte per mail som de accepterar. 
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När affärsplanen inkommit genomför riskkapitalisten ett urval baserat på affärsplanen 

(Boobcock et al., 1997; Fried et al., 1994; Tyebjee et al., 1984). De olika verksamheterna hade 

olika urvalskriterier vilka var bestämda utifrån verksamhetens intresse. Exempel på 

urvalskriterier var kapitalbehov, geografisk lokalisering, fas i livscykeln, produkt, bransch, 

team och strategiska investeringar. Det här, med undantag från teamet, styrks av (Boobcock et 

al., 1997; Fried et al., 1994; Tyebjee et al., 1984) som menar att riskkapitalister alltid gör ett 

urval baserat på storlek på investeringen, teknologi & bransch, geografisk lokalisering och i 

vilket steg i livscykel företaget i fråga befinner sig i. Att teamet utgör ett viktigt urvalskriterium 

kan förklaras med att humankapitalet är företagets viktigaste resurs (Haslinda, 2009). 

 

Flera verksamheter har inte ett tydligt urval eller genomför ett mindre avvisande urval baserat 

endast på bransch. Verksamhet B genomför inte alltid ett urval utan kan träffas direkt för ett 

möte likt verksamhet D. Flera respondenter uppgav att det är viktigt att ha ett öppet tankesätt 

och vara objektiva, vilket kan förklara varför de inte genomför ett lika strikt urval som i teorin. 

Eftersom humankapitalet är viktigt och det finns en tydlig koppling mellan humankapitalet och 

organisationens prestation (Huang, 2000), kan riskkapitalisten välja att inte genomföra ett urval 

för att på ett mer djupare plan utvärdera humankapitalet vid ett möte. Verksamhet F genomför 

dock alltid ett urval eftersom de sorterar bort investeringsförslag utifrån strategiska 

investeringar, fas i livscykeln och geografisk lokalisering. Efter urvalet bjuder samtliga 

verksamheter in entreprenörerna till ett första möte. Det här medför att humankapitalet kan ha 

en varierande påverkan vid urvalet i investeringsprocessen beroende på om urvalet genomförs 

eller ej. 

5. 2 Utvärderingsprocessen 

Efter urvalet påbörjas utvärderingsprocessen vilket startar med ett möte (Boobcock et al., 1997; 

Fried et al., 1994; Tyebjee et al., 1984). Alla verksamheter påbörjar utvärderingsprocessen med 

ett första möte där representanter för det kapitalsökande företaget får presenterar sig själva, 

investeringsförslaget och företaget för att riskkapitalisten därefter skall ställa frågor och 

utvärdera investeringsförslaget. På mötet är riskkapitalisten ensam enligt de teoretiska 

modellerna. I flera verksamheter är det inte en ensam riskkapitalist som träffar det 

kapitalsökande företaget, utan det är två. På verksamhet B, C och E är det alltid två 

riskkapitalister på det första mötet vilket går att förklara med att två individer kompletterar 

varandra i avseende kompetenser och kunskaper vilket gör att saker som en riskkapitalist inte 

uppmärksammar kanske den andra uppmärksammar, vilket skapar en säkerhet. Det här går att 

förklara med studierna av (Franke et al., 2005) och (Franke et al., 2008) som menar på att 

riskkapitalister påverkas omedvetet av egna bias. Vidare innebär det att riskkapitalisterna, tack 

vare kunskap om detta, utjämnar en eventuell informationsasymmetri, som avser obalans av 

information mellan parterna och som kan medföra konsekvenser för affären (Wilson 2008). 

 

På verksamhet F är riskkapitalisten ensam på det första mötet för att spara tid och vara 

tidseffektiv. Att endast agera så tidseffektivt som möjligt skiljer sig från verksamhet D eftersom 

de träffar nästintill alla entreprenörer som önskar möte. Till skillnad från Verksamhet F kan 

verksamhet D agerande förklaras med att investerare, enligt Scholtens (1999), bör investera tid 
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och resurser hos entreprenören redan i ett tidigt skede för att gynna relationen. Verksamhet B 

anser att det ligger i entreprenörens intresse att vara ärliga eftersom det gynnar dem i längden 

Det kan förklaras med att öppen och regelbunden kommunikation främjar förtroendet 

sinsemellan i relationen (Shepherd & Zacharakis, 2001). 

 

På samtliga verksamheter stämmer riskkapitalisten av med någon kollega vid ett minimöte som 

sker efter första mötet med företaget. Det här minimötet sker för att ta del av flera kompetenser 

och åsikter i ärendet samt för att motverka att någon blir känslomässigt påverkad. Av samma 

anledning har flera verksamheter flera riskkapitalister som är involverade under hela 

investeringsprocessen. Respondenterna uppgav att om någon blir känslomässigt påverkad 

kunde det leda till att svåra och nödvändiga frågor inte ställs och där med blir utvärderingen 

felaktig. Det här styrks av (Aristides et al., 2017) som menar på att investerare kan påverkas 

känslomässigt vid investeringsbeslut. 

 

På verksamhet D, där riskkapitalisten var ensam mer än i övriga verksamheter, förklarade 

Diana att eftersom hon är medveten om att hon kan påverkas av egna preferenser kon hon 

motverka det. Att riskkapitalister påverkas av egna preferenser stöds av studierna av Franke et 

al. (2005) och Franke et al. (2008), som menar att riskkapitalister tenderar att favorisera 

verksamheter där entreprenörerna är mer lika gällande utbildning och yrkeserfarenhet. 

Respondenternas berättelser argumenterar även för att riskkapitalister kan tendera att favorisera 

entreprenörer vars egenskaper uppskattas av riskkapitalisten i fråga. 

 

Återkommande beskrev respondenterna den föredragna entreprenören som en serieentreprenör 

och någon som gjort resan förut. Drömentreprenören beskrevs som någon som både drivit 

företag och fått riskkapital förut, med lyckat utfall på investeringen. Det kan betyda att 

riskkapitalister föredrar entreprenörer som redan har det Becker (1961) benämner som 

specifika kunskaper, vilka innebär arbetslivserfarenhet och färdigheter, som den ovannämnda 

drömentreprenören erhållit i sin tidigare resa som kapitalsökande.  

 

Flera verksamheter kan efter en investering kräva utbyte av bolagets VD eller anställning av 

en ny säljchef som en nödvändig åtgärd för att företaget ska nå det önskvärda resultatet. Det 

kan förklaras med att riskkapitalister föredrar tillsatt kompetens över utvecklad kompetens 

(Baum & Silverman, 2004). På verksamhet B är utvecklig av kompetens inte intressant 

eftersom det tar för lång tid. Av den anledningen föredrar de att anställa den kompetensen som 

krävs i bolaget. Det kan förklaras med Baum & Silverman (2004) studie om att företag som 

söker riskkapital måste genomföra vissa åtgärder som ökar deras kortsiktiga risktagande för att 

attrahera investeringar. 

 

Humankapitalet är ett avgörande kriterium för samtliga verksamheter och inkluderas av alla i 

de absolut viktigaste kriterierna. Ett team som kompletterar varandra i avseende kunskaper och 

kompetenser är det mest betydelsefulla investeringskriteriet för samtliga verksamheter. Det här 

styrks av Franke et al. (2008) som belyser teamets samlade kompetenser. Av denna anledning 

använder sig flera verksamheter av personlighetstest för att kartlägga bolagets kompetenser. 

Det stämmer överens med vår valda definition på humankapital, som innefattar organisations 
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sammanlagda kompetenser, kunskaper och färdigheter som skapar ett ekonomiskt värde 

(Wright et al., 1995). Respondenterna uttryckte vid flera tillfällen att alla bolagets 

nyckelpersoner var extra intressanta för dem. Detta kan förklaras med att humankapitalet är 

företagets viktigaste resurs (Haslinda, 2009) och då det finns en tydlig koppling mellan 

humankapitalet och organisationens prestation (Huang, 2000). 

 

På samtliga verksamheter är den personliga relationen mellan riskkapitalisten och teamet hos 

det kapitalsökande företaget betydelsefull. De vanligaste anledningarna är att de ska arbeta 

tillsammans under en lång period. Det kan styrkas av en av de tre maktkällor för riskkapitalisten 

enligt Fried et al. (1995) som är personliga relationer, vilket kräver att riskkapitalisten behöver 

spendera mycket tid med det kapitalsökande bolaget. Om riskkapitalisten och entreprenören 

har en sämre relation och det inte är önskvärt att spendera tid tillsammans missgynnas hela 

investeringen, vilket kan vara varför alla riskkapitalister avvisar sådana förslag. 

 

På samtliga verksamheter träffar riskkapitalisten företaget för flera möten över en lång tid.  På 

verksamhet B kan riskkapitalisten träffa representanter för företaget tre till fyra gånger under 

en lång tid innan ett beslut om att gå vidare fattas. Genom att riskkapitalister träffar företaget 

under en längre tid kunde de se hur företaget i fråga opererar sin verksamhet och löser 

eventuella problem och möjligheter. Att riskkapitalisten träffar bolaget i större utsträckning 

skiljer sig från teorin. I de teoretiska modellerna finns det bara ett steg som är avsett för ett 

möte i Tyebjee et al. (1984) och två steg som avser två möten i Boobcock et al. (1997) och 

Fried et al. (1994). På samtliga verksamheter samlar riskkapitalisterna in och utvärderar 

kompletterande data mellan de olika mötena vilket styrks av Boobcock et al. (1997) och Fried 

et al. (1994). Under tiden då mötena sker präglas riskkapitalisterna av bolagets humankapital, 

vilket framhävs i vår analysmodell då humankapitalet har en påverkan i hela 

investeringsprocessen. 

 

Efter flera möten över en längre tid presenterar riskkapitalisterna investeringsförslaget i ett 

internt investeringsteam. Samtliga respondenter uppgav att de inte fattar ett individuellt 

investeringsbeslut, utan att besluten fattas av hela teamet vilket kan förklaras med att 

riskkapitalister kan påverkas av olika faktorer (Aristides et al., 2017; Franke et al., 2005; Franke 

et al., 2008). Det skiljer sig från Boobcock et al. (1997), Fried et al. (1994) och Tyebjee et al. 

(1984), där riskkapitalisten, eller i den senare modellen riskkapitalisten och en kollega, fattar 

beslutet ensamma. Efter att ett beslut har fattats går investeringsförslaget vidare till efter 

utvärderingsprocessen vilket styrks av Boobcock et al. (1997), Fried et al. (1994) och Tyebjee 

et al. (1984). 

5.3 Efter utvärderingsprocessen 

Efter utvärderingsprocessen genomför de olika verksamheterna olika aktiviteter. Verksamhet 

D utformar ett term sheet vilket kan ses som ett lättare avtal. Det här styrks av Fried et al. 

(1994) och Tyebjee et al. (1984) som utgår ifrån att efter utvärderingsprocessen struktureras 

och förhandlas det om avtal. Verksamhet A presenterar investeringsförslaget för en 

investeringskommitté som skall fatta ett slutligt beslut om en investering. Det styrks av 
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Boobcock et al. (1997) som förklarar att efter utvärderingen skall styrelsen erhålla 

investeringsförslaget. 

 

Verksamhet A och E skiljde sig från övriga verksamheter då de krävde medinvesterare 

eftersom de aldrig investerar ensamma. Kravet går direkt att hänföra till verksamheterna 

eftersom både verksamhet A och E har statliga anknytningar. Statligt ägda företag har vissa 

speciella regler som de måste följa, och en av reglerna som verksamheterna måste följa är att 

de aldrig får investera ensamma. Efter att medfinansiärerna har rekryterats ville verksamhet B 

och E genomföra en lättare utvärdering av medfinansiärerna innan de går vidare i processen. 

Det är rimligt att de vill utvärdera de som de potentiellt skall göra affärer med eftersom hela 

investeringsprocessen är en lång utvärdering (Boobcock et al., 1997; Fried et al., 1994; Tyebjee 

et al., 1984). 

 

Verksamhet E kontaktar rådgivare och experter i syfte att de skall genomföra en oberoende 

utvärdering av investeringsförslaget, för att därefter skriva ett liknande term sheet som 

verksamhet D. Det är rimligt att anta att hela investeringsprocessen finns till för att sortera bort 

och minimera risken att genomföra fel investeringar vilket gör att verksamhet E har en extra 

säkerhet i form av en oberoende utvärdering. Eftersom det finns en risk att riskkapitalister 

påverkas av egna preferenser och exempelvis favorisera företag där personerna är mer lika 

gällande utbildning och arbetslivserfarenhet (Franke et al., 2005; Franke et al., 2008), 

minimeras den risken genom en oberoende utvärdering. 

 

På verksamhet C, D, E och F presenteras sedan investeringsförslaget för styrelsen vilka fattar 

det formella beslutet om en investering. Det här förklaras av Boobcock et al. (1997) då styrelsen 

erhåller förslaget innan en investering genomförs. De olika riskkapitalisterna är representanter 

för sin verksamhet vilket gör att de normalt saknar befogenhet att ingå avtal utan styrelsens 

godkännande. På verksamhet A och B presenteras investeringsförslaget för en 

investeringskommitté som fattar det slutliga investeringsbeslutet. Eftersom styrelsen och 

investeringskommittén båda fattar det slutgiltiga beslutet går det att likställa dem med varandra 

och således anta att riskkapitalisten aldrig fattar ett avgörande beslut om investering vilket 

styrks av Boobcock et al. (1997). 

 

Samtliga verksamheter, med undantag för verksamhet C, genomför en granskning i 

investeringsprocessen. En granskning innebär en total genomlysning av investeringsförslaget, 

bolaget och alla dokument i syfte att säkerställa att alla uppgifter stämmer och att det inte 

uppkommer någon varningsflagga. Det här förklarar Boobcock et al. (1997) som ett steg i 

investeringsprocessen vilket sker efter att styrelsen fattat ett beslut om investering. På 

verksamhet E genomförs även en personlig granskning på de olika nyckelpersonerna i det 

kapitalsökande företaget vilket innefattar en omfattande bakgrundskontroll. Eftersom 

humankapitalet är den viktigaste resursen i företaget (Haslinda 2009), vore det rimligt att göra 

en så noggrann granskning som möjligt. 

 

 



37 
 

Verksamheternas investeringsprocess skiljer sig i avseende när granskningen utfördes. På 

verksamhet B, D, E och F genomförs granskningen innan styrelsen eller 

investeringskommitténs beslut, medan på verksamhet A sker granskningen parallellt eller efter 

styrelsen eller investeringskommitténs beslut. Boobcock et al. (1997) har med granskningen 

som ett steg i investeringsprocessen vilket utspelas efter styrelsens beslut. Ett rimligt antagande 

är att granskningen är en del av investeringsprocessen, vilken kan utspelas innan, under eller 

efter beslutet, men det viktigaste är att den finns med snarare än när den genomförs. 

 

Efter eller parallellt med granskningen, påbörjas strukturering av avtal. Det här steget, med att 

strukturera avtal, är identiskt med de teoretiska modellerna (Boobcock et al., 1997; Fried et al., 

1994; Tyebjee et al., 1984). På verksamhet D och F anlitas hjälp utifrån av kunniga jurister 

inom området som ser till att avtalen blir korrekta. I övriga verksamheter är det riskkapitalisten 

som förhandlar med det kapitalsökande företaget. Enligt Boobcock et al. (1997), Fried et al. 

(1994) och Tyebjee et al. (1984) kan förhandlingar i det här skedet vara kritiska och 

entreprenören känslig vid införandet av orättvisa villkor. Eftersom samtliga respondenter 

uppgav att relationen med humankapitalet var betydelsefull sker det endast förhandling med 

företag som går att samarbeta på ett bra sätt då de andra sorterats bort. 

 

Vid förhandlingar sker det ofta informationsassymetri (Wilson 2008), men genom att erhålla 

en bra relation minimeras informationsassymetrin (Sharpe, 1990); (Boot, 2000). Även om 

respondenterna uppgav att relationen var viktig på grund av andra anledningar så hjälper en bra 

relation till och gör att förhandlingarna i det här skedet underlättas. Samtliga verksamheters 

investeringsprocess är avklarad när avtalen skrivits på och de är delägare, vilket styrks av Fried 

et al. (1994) som avslutas med att en investering genomförs.  

 

 
Figur 7. Vårt konceptuella ramverk som visualiserar investeringsprocessen och att 

humankapitalet har en betydelse i varje steg. 
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6 Slutsats 

Vilken betydelse har humankapitalet för riskkapitalister i investeringsprocessen? 

 

Vår studie konstaterar att investeringsprocessen kan skilja mellan olika riskkapitalister. Vidare 

konstaterar vår studie att riskkapitalister genomgår en lång och omfattande investeringsprocess 

vilket innefattar flera steg med bland annat interna möten (se figur 7). Studien konstaterar också 

det att urvalet som alltid genomförs i teorin, inte alltid genomförs i praktiken vilket visar på att 

riskkapitalisters investeringsprocess kan variera.  

 

Samtliga verksamheter investerar aldrig i en enskild entreprenör utan ett team med de samlade 

kunskaperna och kompetenserna är det mest betydelsefulla investeringskriteriet. Angående 

humankapitalets betydelse för riskkapitalister i investeringsprocessen, går det att konstatera att 

det är en avgörande faktor som är skillnaden mellan om en investering genomförs eller ej. 

Vidare kan humankapitalet ha en betydelse i ett tidigt skede genom tidigare erfarenheter av 

entreprenören eller att riskkapitalisten söker upp entreprenörerna på internetsidor innan de 

träffas för ett möte. Vår studie konstaterar att humankapitalet kan ha en betydelse i varje steg 

beroende på hur den enskilda riskkapitalisten väljer att agera. En slutsats är även att 

humankapitalet är betydelsefullt på grund av relationen som tillkommer med humankapitalet. 

Samtliga respondenter uppgav att relationen var betydelsefull på grund av att de skall arbeta 

ihop flera år framöver, vilket innebär att relationen och därmed humankapitalet ökar i betydelse 

desto närmare en investering det lider 

6.1 Bidrag 

Den här studien har ett teoretiskt bidrag eftersom den bidrar till att fylla igen forskningsluckan 

i avseende vilken betydelse humankapitalet har för riskkapitalister i investeringsprocessen. 

Studien har också ett praktiskt bidrag eftersom den konstaterar att riskkapitalister inte 

investerar i en enskild entreprenör utan ett team är avgörande. Vidare har studien ett empiriskt 

bidrag eftersom den senaste forskningen som utvecklat en modell för investeringsprocessen är 

22 år gammal och vår studie bidrar med uppdaterad forskning kring investeringsprocessen. Vår 

studie är användbar för entreprenörer som söker kapital hos riskkapitalister för att de skall 

förstå betydelsen av humankapitalet och att de har ett team som kompletterar varandra. Vidare 

är studien till nytta för riskkapitalister eftersom den belyser teamets betydelse, vilket då 

riskkapitalisten kan använda vid första kontakten och spara tid genom att sortera bort 

investeringsförslag som saknar ett team. 

6.2 Begränsningar 

Vår studie är baserad på kvalitativa intervjuer med nio riskkapitalister fördelat på sex 

verksamheter. En begränsning i vår studie har varit att vi inte har intervjuat samma antal 

respondenter på de olika verksamheterna vilket har gjort att vi erhållit en djupare och bredare 

inblick i verksamhet B än i övriga verksamheter. Det ojämna respondentantalet kan ha gjort att 

vi inte erhöll en korrekt och likvärdig bild av samtliga verksamheter. 
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Vi hade indikatorer innan studiens påbörjande om att relationen skulle ha en betydelse, men 

eftersom vårt syfte var att förklara humankapitalets betydelse för riskkapitalister i 

investeringsprocessen och humankapitalet inte innefattas av socialt kapital har vi inte fokuserat 

nämnvärt på det. Dock uppgav samtliga respondenter att den personliga relationen mellan dem 

och teamet hos den kapitalökande verksamheten var betydelsefull. En begränsning i vår studie 

har därför varit att vi saknar teorier för att på ett mer djupgående sätt förklara relationen mellan 

riskkapitalisten och teamet.  

6.3 Fortsatt forskning 

Eftersom det i vår studie framkom att den personliga relationen mellan riskkapitalisten och 

teamet hos den kapitalökande verksamheten var betydelsefull, är ett förslag till fortsatt 

forskning att undersöka och förklara relationen med hjälp av relevanta teorier inom området. 

Vidare finns skillnader mellan de statliga och privata verksamheternas investeringsprocess 

vilket är ytterligare ett förslag till fortsatt forskning. I vår studie har vi inte tagit hänsyn till kön, 

men forskning har visat ett det finns en skillnad mellan kvinnliga och manliga investerare 

(Charness et al. 2011); (Khan et al. 2016). Ett förslag till fortsatt forskning är därför att 

undersöka om det finns några skillnader avseende vilken betydelse humankapitalet har i 

investeringsprocessen mellan manliga och kvinnliga riskkapitalister. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1, Operationaliseringsschema 

Teori Tema Referenser Frågor 

Investeringsprocessen Före 

Utvärderingsprocessen 

Tyebjee et al. 

(1984); Fried et al. 

(1994); Boobcock 

et al.(1997) 

5–9 

Utvärderingsprocessen 10–14 

Före 

Utvärderingsprocessen 

15–16 

Allmän information Allmän information  1–4 

Humankapitalet Humankapitalteorin Becker, G. S., 

(1961); Haslinda 

(2009) 

17–20 

Relationer Relationsteori Uzzi (1999); 

Wilson (2008); 

Fried et al. (1995). 

21–22 

Faktorer som 

påverkar 

riskkapitalisten 

Faktorer som påverkar 

riskkapitalisten 

Franke et al., 

2005); Aristides et 

al. (2017); 

23–25 
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Bilaga 2, Intervjuguide  

 

Allmän information 

1.   Ålder? 

2. Antal år i yrket? 

3. Utbildning? 

4. Vad för erfarenhet har du innan du blev riskkapitalist? 

 

Före utvärderingsprocessen 

5. Kan du berätta hur det går till när du blir uppmärksammad på ett investeringsförslag? 

6. Känner du till entreprenören i detta skedet? 

7. När och hur kommer du och den investeringssökande i kontakt med varandra första 

gången? 

8. Kan du berätta vad som händer efter du blivit uppmärksammad på 

investeringsförslaget? 

9. Kan du berätta hur du går vidare från ett inkommit investeringsförslag? (Första 

bedömning pga affärsplanen? Bransch, storlek på investering, geografisk lokalisation) 

Utvärderingsprocessen 

10. Vad för företag är det som söker kapital hos er? (Storlek, bransch, fas i livscykeln?) 

11.  Vilka företag är det ni vill investera i? (Storlek, bransch, fas i livscykeln?) 

12. Kan du berätta hur du utvärderar ett investeringsförslag?  

13. Kan du berätta vilka investeringskriterier ni utvärderar? Vilket är det viktigaste? Varför 

används just dem kriterierna? Är det olika investeringskriterier till olika 

investeringsförslag? 

14. Kan du berätta om hur ert arbete genomförs för att ett potentiellt investeringsförslag 

skall leda till ett investeringserbjudande eller avvisning? 

Efter utvärderingsprocessen 

15.  Kan du berätta om vad som händer efter ert utfall från utvärderingen?  

16. Hur ser du på rollen som en aktiv ägare? 

Humankapitalet 

17. Berätta vilken betydelse entreprenören har för dig? 

18. Kan du förklara vilken typ av personer som får investering av dig? Vad söker du efter? 

19. Har du någonsin investerat i någon som du ogillat? 

20. Hur stor betydelse har de övriga medarbetarna i kapitalsökande organisationen för dina 

investeringsbeslut? 

Relationer 

21. Berätta om relationen mellan dig och den investeringssökande? 

22. Kan du berätta lite om en vanlig relation mellan dig och entreprenören/företaget i fråga? 

Kan relationen påverka investeringsförslaget? 

Yttre påverkan 

23. Kan din magkänsla påverka dina beslut? 

24. Berätta om och isfall hur ni vidtar åtgärder för att inte omedvetet påverkas i 

beslutsfattningen? (preferenser) - få in en andra åsikt?(flera riskkapitalister). 

25. Är du ensam riskkapitalist som genomför allt själv från början till slutet? 
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Bilaga 3, Informationsbrev 

 

Hej xx!  

  

Tack för att du vill ställa upp med en intervju till vårt empiriska material.  

  

 

Syftet med intervjun är att förstå riskkapitalister investeringsprocessen och vad som påverkar 

den, vilket gör att vi kommer fokusera på frågor kring hur du arbetar och vilken betydelse som 

exempelvis entreprenören kan ha i olika situationer. 

  

Den personliga data som du lämnar kommer behandlas med varsamhet så att endast vi, vår 

handledare och examinator vet vad som sägs. Du och din verksamhet kommer erhålla fiktiva 

namn vilket gör att ingen kan koppla dina svar till dig eller din verksamhet. Vidare kommer 

dina personliga uppgifter inte att spridas vidare till obehöriga i enlighet med GDPR 

(Dataskyddsförordningen). Den data du lämnar till oss kommer endast används i syfte att 

besvara vår frågeställning och kommer sedan att raderas efter uppsatsens godkännande. Du 

skall även vara medveten om att du deltar på frivillig grund och har därför rätt att avbryta din 

medverkan när som helst.   

  

Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.  

 

Vänliga hälsningar, Joel & David  

  

  

Joel Mogensen 

Mail: Joemog16tudent.hh.se 

Tel: xxxx–xxx-xxx 

  

David Jacobsson   
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