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Sammandrag: Avhandlingen jämför statliga investerares och riskkapitalisters 
investeringsbeslut i startup-företag. Syftet med avhandlingen är att skapa större 
förståelse om och jämföra riskkapitalisters och statliga investerares 
investeringsbeslut. Avhandlingen är en empirisk fallstudie. Det empiriska resultatet är 
byggt på tio (10) semistrukturerade intervjuer, utförda av fem riskkapitalister och fem 
statliga investerare.  

I avhandlingens referensram har riskkapitalister och statliga investerare 
karakteriserats, en redogörelse av tidigare forskning kring investerartypernas 
investeringsprocesser har även presenterats. Utöver detta har tidigare 
forskningströmmar om investerartypernas beslutskriterier och forskning kring 
signalering mellan investerare och entreprenörer sammanställts. I denna forskning 
har även ett forskningsgap kring statliga investerares investeringsprocesser och 
beslutskriterier identifierats.  

De empiriska forskningsresultaten har delats in i teman genom Gioias (2013) data-
analys metod. Tema 1: är Finska riskkapitalister, Tema 2: Finska statliga investerare 
och Tema 3: Syndikerade investeringar. Forskningsresultaten kring riskkapitalister 
stöder tidigare forskning kring ämnet och väldigt få avvikande punkter uppkommer. 
Resultaten kring statliga investerare fyller ut forskningsgapet genom att presentera 
statliga investerares investeringsprocesser och redogöra för vilka beslutskriterier 
statliga investerare baserar sina investeringsbeslut på. Utöver detta antyder 
forskningsresultaten att statliga investeringsbeslut har en hög grad av asymmetrisk 
information. Det tredje och sista temat; syndikerade investeringar var ett tema som 
uppkom i datainsamlingen som väldigt viktigt, forskningsresultaten påvisar att 
statliga investerare och riskkapitalister är viktiga samarbetsparter och kompletterar 
varandras investeringsbeslut genom bland annat kunskap och kapital. Samarbetet 
mellan riskkapitalister och statliga investerare har inte identifierats i tidigare 
forskningströmmar. 
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1 INLEDNING 

Entreprenörskap baserar sig på att hitta oexploaterade möjligheter som skapar resurser 

för företagande och ekonomisk vinst. Tidigare studier visar att entreprenörskap är en 

nyckelfaktor för ekonomisk tillväxt. Acs & Varga (2005) samt Cassar (2004) visar att 

entreprenörer skapar nya arbetsplatser, innovativa lösningar och bidrar till ett mer 

lönsamt och modernt samhälle. Även den teknologiska utvecklingen har lett till nya 

affärsmöjligheter och därav till ett ökat intresse för entreprenörskap och eget 

företagande. Det ökade intresset av entreprenörskap har även bidragit till högre 

efterfrågan på extern finansiering. Det ökade behovet av extern finansiering ökar även 

konkurrensen för att beviljas externt kapital. Detta leder även till att externa investerare 

har svårt att hitta de mest lönsamma investeringsobjekten i mängden. Därav är det 

väldigt viktigt att både entreprenörer och investerare identifierar kriterier som påverkar 

investeringsbeslut.  

Investeringar i startup-företag baseras på att stöda snabb tillväxt och därmed som 

investerare få en hög avkastning på det investerade kapitalet. Det externa kapitalet spelar 

en stor roll för startup-företags tillväxt. Tidigare studier visar även att startup-företag 

som bl.a. riskkapitalister investerat i, har mer innovativa strategier och lyckas 

introducera sin produkt eller tjänst snabbare på marknaden än företag som inte har 

extern finansiering. (Hellman & Puri 1999) Davila, Foster och Gupta (2003) 

argumenterar för att startup-företag som har finansierats av externa investerare har en 

snabbare tillväxt än företag som inte har extern finansiering.  Utöver detta argumenterar 

de även för att startup-företags tillväxttakt ökar i takt med investeringarna i företaget.  

Det är många olika faktorer som påverkar investeringsbeslut (Tyebjee & Bruno 1984). 

Dessa faktorer identifieras som olika element och kriterier som har en betydande 

inverkan på investeringsbeslutet. Viktiga kriterier som påverkar investeringsbeslutet 

kommer att beaktas från både entreprenörens och investerarens synvinkel. 

Avhandlingen kommer att sammanställa kriterier som har en betydande inverkan på 

investeringsbeslutet. Investeringsbeslut är ett slutresultat av en lyckad 

investeringsprocess, där entreprenören och investeraren i fråga har kommit till en 

överenskommelse om hur ägarskapet och kapitalet i företaget kommer att delas mellan 

investeraren och entreprenören (Trester 1994). Avhandlingen kommer därmed att 

fokusera på investerarnas investeringsprocesser och beslutskriterier. 
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Extern finansiering spelar en väldigt kritisk roll i startup-företagens utveckling, 

framgång och överlevnad (Cassar 2004).  Investeringsbeslutet och processen för att nå 

beslutet kan vara väldigt varierande mellan olika investerare, beroende på investerarens 

slutliga mål och avsikt. Det finns många olika externa finansiärer som entreprenörer kan 

ansöka finansiering av; affärsänglar, banklån, familj, vänner, riskkapitalister och statliga 

investerare. För att effektivera investeringsprocessen och för att nå mer framgångsrika 

investeringsbeslut måste entreprenören ha en klar bild av hur dessa investerare går 

tillväga då de tar sina beslut och vilka kriterier väger mer än andra. Forskningen kring 

detta ämne är bristfällig, forskningströmmen fokuserar på riskkapitalister, affärsänglar 

och bankfinansiering och hur deras investeringsprocesser ser ut och vilka kriterier de 

baserar sina beslut på. Det råder ett forskningsgap kring statliga investerares 

investeringsprocesser och beslutskriterier även om statliga investerare har en viktig roll 

för startup-företags överlevnad och då de även fyller ut och stabiliserar utbudet på 

externt kapital.  

Det är viktigt att skapa större förståelse om statliga investerares investeringsprocesser 

och beslutskriterier för att entreprenörer skall kunna utnyttja statliga finansierings-

möjligheter fullt ut. Statliga investerare spelar speciellt en viktig roll i finansiering av 

startup-företag under ekonomiska nedgångar då de stabiliserar och fyller ut utbudet på 

externt kapital. Det har inte forskats tidigare i skillnader mellan statliga investerare och 

riskkapitalister och det finns väldigt lite kunskap om hur dessa investerartyper skiljer sig 

från varandra.  

Startup-företag föredrar aktiva investerare framför passiva, det vill säga investerare som 

aktivt hjälper och stöder företaget under investeringsförhållandet. Aktiva investerare har 

ofta kunskap och erfarenhet som kan hjälpa entreprenören att nå bästa möjliga resultat 

(Behn & Vaupel 1982). Passiva investerare ger enbart ut kapitallån och väntar sedan på 

återbetalning. Tidigare studier visar även att startup-företag som finansierats av 

riskkapitalister har en högre överlevnadsprocent än företag som inte finansierats av 

riskkapitalister (Sandberg 1986& Kunkel och Hofer 1990 & Timmons 1990). 

Riskkapitalister är den vanligaste investeraren i startup-företag och kan klassificeras 

som en aktiv investerare (Clercq, Fried, Lehtonen & Sapienza 2006). Statliga investerare 

spelar speciellt en viktig roll under startup-företags första verksamhets år, de beviljar 

stöd och andra former av externfinansiering för att företagets skall ha en möjlighet för 

utveckling och överlevnad. Finland har ett väldigt utvecklat nätverk av statliga 

investerare, därav är den finska marknaden på statliga investerare ett ypperligt 
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forskningsobjekt för att skapa en syn på hur statliga investerare väljer sina 

investeringsobjekt och vilka kriterier de väger sina beslut på.  

 I denna avhandling kommer statliga investerare och riskkapitalister att karakteriseras, 

deras investeringsprocesser och beslutskriterier kommer att sammanställas och 

jämföras.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet i denna avhandling är att skapa större förståelse om och jämföra riskkapitalisters 

och statliga investerares investeringsbeslut.  

Forskningen kring statliga investerare är bristfällig och därav kommer denna avhandling 

att skapa större förståelse om deras investeringsprocesser och beslutskriterier. Det råder 

ett tydligt gap inom forskning mellan dessa två investerare och därav utgör de ett 

intressant forskningstema.  

Avhandlingen kommer därmed att besvara följande forskningsfrågor: 

1) Hur ser statliga investerares investeringsprocesser ut? 

2) Vilka likheter och skillnader finns i investeringsprocesser och 

beslutskriterier hos riskkapitalister och statliga investerare? 

3) Finns det skäl att statliga investerare kan komplettera riskkapitalister eller 

finns de interna motsättningar? 

1.2 Avgränsningar 

I denna avhandling kommer den teoretiska referensramen att fokusera på faktorer som 

har en inverkan på investeringsbeslut. Riskkapitalister och statliga investerare kan anses 

vara två olika typers investerare med olika mål i sina investeringsbeslut och som viktiga 

investerare för startup-företag, därav kommer avhandlingen att fokusera på dessa 

investerartyper. I och med detta kommer avhandlingen inte att ta upp andra 

investerartyper för startup-företag som till exempel; affärsänglar, crowdfunding och 

bankfinansiering.  

Avhandlingen avgränsas även till att enbart beakta investerare som investerar i startup-

företag i startstadiet (eng. seedstage) och i den tidiga tillväxtfasen (eng. early stage).  
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Undersökningen avgränsas till dessa skeden i startup-företagens livscykel på grund av 

att det är viktigt för startup-företag att få extern finansiering för att utveckla sin 

affärsverksamhet och för att skapa en stabil grund för tillväxt (Davila Foster & Gupta 

2003). 

1.3 Definitioner av kärnbegrepp 

Detta stycke redogör för de viktigaste begreppen i denna avhandling.  

Entreprenörskap är ett fenomen som utvecklas dagligen. Entreprenörskap kan 

definieras på många olika sätt då detta är ett väldigt brett begrepp. Leibenstein (1968) 

definierar en entreprenör som en person som samlar till sig alla nödvändiga resurser för 

att fylla ut ett efterfrågegap på marknaden med en produkt. Kirzner (1985) definierar 

entreprenörer som personer som ser affärsmöjligheter som kan generera vinst och fyller 

gap på marknaden som det finns efterfrågan på. Entreprenörskap baserar sig på att hitta 

oexploaterade möjligheter som skapar resurser för företagande (Acs & Varga 2005). I 

den här studien tillämpas Acs & Vargas (2005) definition på entreprenörskap.  

Startup-företag som också kan benämnas som uppstartsföretag är företag som kan 

definieras på många olika sätt. Startup-företag är vedertagen terminologi i 

entreprenörskaps litteratur, som både forskare och praktikanter föredrar att använda. 

Definitionen startup-företag har utvecklats under de senaste årtionden. Audretsch och 

Acs (1994) använder termen startup för företag som nyligen grundats och i dagens läge 

förknippas startup-företag med teknologi (Bruton & Rubanik 2002) och innovativa 

affärsmodeller (Freeman & Engel 2007). Startup-företag definieras också som tillfälliga 

organisationer som är skal och upprepningsbara (Blank & Dorf 2012). I den här studien 

tillämpas Acs (1994) definition på startup-företag. 

Investeringsbeslut är ett resultat som uppkommer genom investeringsprocesser. Som 

utgångspunkt kan beslutstagandet delas upp i tre olika komponenter: konsekvenser, 

alternativa möjligheter och handlingens osäkerhet (Behn & Vapuel 1982). Investerare 

letar efter startup-företag som har möjlighet att generera en så hög avkastning som 

möjligt på det investerade kapitalet (eng. return on investment). Investerare försöker 

enligt sin bästa förmåga bedöma dessa investeringsobjekt genom att utvärdera företagen 

i fråga. 
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Riskkapitalister Amit, Brander & Zott (1998) beskriver riskkapitalister som företag som 

investerar i privata entreprenöriella företag med olika former av finansiering, utöver det 

finansiella brukar även riskkapitalister bidra med lednings- och styrelsekunskap.  

1.4 Avhandlingens struktur 

I detta avsnitt presenteras avhandlingens struktur. I det första kapitlet presenteras 

avhandlingens syfte och bakgrunden kring avhandlingens ämne. I detta kapitel 

presenteras även avgränsningar för avhandlingen och kärnbegrepp.  

I det följande kapitlet presenteras avhandlingens referensram, det vill säga tidigare 

forskning kring ämnet sammanställt på basis av avhandlingens syfte. Referensramen är 

uppbyggd kring fyra olika teman; externa investerare, investeringsprocesser, 

beslutskriterier och signalering mellan investeraren och entreprenören. Dessa teman har 

sammanställts på basis av vad som påverkar investeringsbeslut i startup-företag.  

Utifrån avhandlingens syfte och referensramen har en passande metodologi utvecklats. 

Avhandlingens metod beskrivs grundligt i kapitel tre (3) och i kapitlet argumenteras val 

av forskningsfilosofi, forskningsstrategi, forskningsdesign och forskningsmetod. Utöver 

dessa områden presenteras även hur forskningens data analyserats och forskningens 

kvalité.  

I kapitel fyra (4) presenteras forskningens resultat. Resultatet baseras på resultat ifrån 

den empiriska undersökningen.  

Härefter följer en diskussion kring forskningen och en jämförelse med resultaten och 

forskningströmmarna som presenterats i referensramen, kapitel två (2).   

Avslutningsvis presenteras slutsatser och förslag till fortsatt forskning i kapitel sex (6). 
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2 REFERENSRAM 

I detta kapitel kommer tidigare forskning om investeringsprocesser och 

beslutskriterierar att redogöras för. Referensramen inleds med att karakterisera två 

typer av externa investerare; riskkapitalister och statliga investerare. Därefter följer en 

redogörelse av tidigare forskning kring investerartypernas investeringsprocesser och hur 

investerarna går tillväga i sina investeringsbeslut. I referensramens tredje kapitel 

presenteras tidigare forskning kring investerartypernas beslutskriterier. I 

referensramens sista kapitel beskrivs signalering mellan investeraren och entreprenören 

och hur detta påverkar investeringsbeslut.   

2.1  Externa investerare 

I detta avsnitt kommer riskkapitalister och statliga investerare att beskrivas grundligt. 

Utöver detta kommer även finska riskkapitalister och statliga investerare att 

karakteriseras. Riskkapitalister är den vanligaste investeraren för startup-företag och 

har en stor inverkan på startup-företags utveckling och tillväxt. Statliga investerare är 

även en viktig investerare för startup-företag, speciellt under de första verksamhetsåren. 

Utöver detta är det intressant att sammanställa forskning kring dessa investerare, då 

riskkapitalister är ett realitvit forskat ämne och forskning kring statliga investerare är 

väldigt knapp. 

2.1.1 Riskkapitalister 

Riskkapitalister är investerare som investerar kapital i teknologiinriktade företag med 

hög risk och potential till stor tillväxt (Black & Gilson 1998). En faktor som påverkar 

deras val av investeringsobjekt är företag med hög risk. Riskkapitalister investerar ofta i 

många startup-företag som sedan bildar en portfolio för riskkapitalisternas kunder 

(Sahlman 1990). Riskkapitalister investera i företag som är i startfasen, det vill säga 

startup-företag, men finansierar också företag i expansionsstadiet eller 

försäljningsstadiet (Clercq et. Al 2006). Arrangemanget av investeringen brukar gå ut på 

följande: för att få det investerade kapitalet måste företaget i fråga överlåta en del av 

ägarskapet i företaget åt riskkapitalisten. Som motvikt till den höga risken tar 

riskkapitalister chansen att få en hög avkastning.  

Kapital är grunden till varför förhållandet mellan riskkapitalisten och företag inleds. Inte 

ens de entreprenörer som har haft ett misslyckat samarbete med en riskkapitalist ångrar 
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att de valt denna form av finansiering då det har varit deras enda möjlighet till externt 

kapital (Rosenstein, Bruno, Bygrave, Taylor 1993). Utöver det investerade kapitalet, 

redogör Fried och Hisrich (1995) för olika insatser riskkapitalister bidrar med till 

företaget. Riskkapitalisternas insats och effektivitet i förtaget beror först och främst på 

hur stor ägarandel de har i företaget. Investeringen används ofta för att fylla gapet mellan 

befintliga resurser och de resurser som företaget behöver. Riskkapitalisternas insats i 

företaget påverkar företagets prestationer. De kan påverka konstruktivt, impotent eller 

nedbrytande. De huvudsakliga insatserna riskkapitalisterna brukar bidra med är kapital, 

operativa tjänster, nätverk, företagets image, moraliskt stöd, disciplin eller allmän 

kunskap inom affärsverksamheten (Fried & Hisrich 1995). Clercq et. Al (2006) beskriver 

betydelsen av ett bra förhållanden mellan entreprenören och riskkapitalisten. Därtill 

beskriver Bruton, Fried och Hisrich (2000) olika typer av makt dessa parter har 

gentemot varandra.  

Riskkapitalisterna kallar sig för konsulter med finansiellt intresse i företaget. 

Riskkapitalister hjälper ofta till med de finansiella tjänsterna just för att de har så bra 

kunskap inom området och ett bra finansiellt nätverk. Fried och Hisrich (1995) betonar 

nyttan av riskkapitalisterna för entreprenören på många olika plan.  Riskkapitalisternas 

nätverk öppnar nya möjligheter för entreprenören. Nätverk är väldigt viktiga för 

entreprenörer och då en riskkapitalist tar del av ett företag får företaget ännu ett nätverk 

att utnyttja. Riskkapitalisternas nätverk utnyttjas ofta exempelvis då företaget behöver 

nya anställda eller vill inleda ett samarbete med stora företag. Nätverkseffekten hjälper 

entreprenören att få ytterligare extern finansiering av till exempel banker (Lerner 1994). 

Riskkapitalisterna och deras nätverk är till stor hjälp speciellt då företaget skall 

börsnoteras eller förvärva ett företag (Gladstone, D. & Gladstone, L. 2003).  

Att startup-företag kan använda sig av riskkapitalisters image för att förstärka sin egen 

trovärdighet är till en stor fördel. Riskkapitalistens närvaro och stöd kan ge potentiella 

kunder och samarbetspartners en känsla av att startup-företaget är legitimt. Om 

riskkapitalistföretaget i fråga är känt för att ha finansierat framgångsrika företag speglar 

detta positivt också på deras nya investeringsobjekt. Riskkapitalister kan också agera 

som en stödpelare vid jobbiga situationer, riskkapitalister beskrivs av ledningsgrupper 

som stödjande och vänliga. Allmän kunskap inom affärsverksamheten har ofta 

ledningsgrupper redan men riskkapitalisterna har en hel del tidigare upplevelser att utgå 

ifrån. Då ett företag är tvunget att rapportera om sina prestationer arbetar de hårdare på 
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grund av pressen de har. Riskkapitalister är ofta de som avskedar den verkställande 

direktören ifall denna inte är kompetent för uppgiften. (Fried & Hisrich 1995) 

Förhållandet mellan riskkapitalisten och företaget ifråga kan delas upp i tre olika faser; 

fasen före investeringen, fasen efter att själva investeringen är gjord och utträdesfasen 

(eng. exit). Det är väldigt viktigt att hitta en balans och en god lösning som båda parterna 

är nöjda med då avtalen görs. Ett kontrakt som uppfyller båda parternas krav är en bra 

utgångspunkt för ett lyckat förhållande mellan riskkapitalisten och entreprenören. 

(Clercq et. Al 2006) 

Fried och Hisrich (1995) presenterar tre olika typer av makt som riskkapitalister har 

gentemot företaget då investeringsbeslut fastslås. Makt kan alltid anses som en slags 

nackdel för företaget som ligger i underläge. Kapitalet är den största källan av makt, 

denna form av makt ligger inte enbart i det kapital som investerats men också i företagets 

framtida behov av kapital. Ifall företaget presterar bra minskar behovet av extern 

finansiering och riskkapitalisternas kapitalmakt minskar, men ifall företaget inte 

presterar bra ökar riskkapitalisternas kapitalmakt.  

Riskkapitalister kan också ha makt i personliga förhållanden. Denna typ av makt har 

investerare kontroll över: investerare kan alltså bestämma ifall de har ett personligt 

förhållande med entreprenören eller ej. Investerare brukar dock föredra att ha ett 

personligt förhållande med entreprenören då detta är mer behagligt för riskkapitalisten 

och dennas roll inte känns lika överhängande. Utöver dessa typer av makt har 

riskkapitalisterna också en formell makt. När affären mellan riskkapitalisten och 

entreprenören inleds, skrivs kontrakt som ger riskkapitalisten makt över entreprenören.  

Denna makt ger riskkapitalisten rätt till att kontrollera styrelsen ifall företaget inte når 

de mål som satts upp. I startfasen av investeringen brukar formell makt inte spela så stor 

roll men när kapitalmakten minskar ökar den formella maktens roll, till exempel när 

företaget presterar bra. (Fried & Hisrich 1995) Startup-företag har sällan tillräckliga 

kassaflöden för att behålla den bestämmande makten i företaget, denna makt ger de ofta 

upp för tillgång till kapital (Black & Gilson 1998). Därför har riskkapitalisten makt att 

ersätta entreprenören med en mer kompetent verkställande direktör. Tidigare forskning 

säger att 47 % av verkställande direktörer fick sparken även om de hade bra idéer. Dessa 

personer hade dock problem med att verkställa idéerna. 37 % av de verkställande 

direktörerna fick sparken på grund av tvister de hade med riskkapitalisten om vad som 

var bäst för företagets framtid, 16 % av de verkställande direktörerna blev avskedade då 

de gjorde beslut som inte var för företagets bästa (Bruton, Fried & Hisrich 2000).  
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2.1.1.1 Riskkapitalister i Finland 

Tidigare forskning visar att finska små företag har finansierats aktivt med skuldkapital. 

Detta kan anses vara en orsak till den långsamma tillväxten. Att företaget redan i sin 

startup-fas har högre skuld gentemot det egna kapitalet anses vara negativt med tanke 

på företagets framtida tillväxt (Lumme, Kauranen & Aho 1994). Detta har lett till en 

förståelse för att finska företag måste ha lättare tillgång till finansiering av 

riskkapitalister istället för skuldfinansiering. Enligt Lumme, Mason och Suomi (1998) 

har den finska riskkapitalistmarknaden vuxit med fart sedan 1992. Det finska ministeriet 

publicerade en rapport 1993 på hur riskkapitalföretag skall grundas och agera, rapporten 

fokuserade speciellt på den privata riskkapitalistmarknaden och dess behov i Finland. 

De privata riskkapitalistföretagen ligger bakom marknadens utveckling. Dessutom 

bekräftades en ny lag 1994 som gav försäkringsbolag lov att investera i riskkapitalisters 

portfolier. En fungerande riskkapitalistmarknad har visat sig vara ett nyckelelement i 

den ekonomiska infrastrukturen (Jääskeläinen, Maula & Murray 2007). Finska 

riskkapitalister finansierar oftast i företag som precis grundats, det vill säga startup-

företag. Utöver kapitalet behöver finska företag ofta stöd med ledningen och med att 

utveckla företaget till ett affärsdrivande företag (Lumme, Mason & Suomi 1998). 

Grafen nedan (se Figur 1) visar förhållandet mellan investeringar gjorda i startup-företag 

(miljoner €) och mängden startup-företag gentemot populationen (miljoner).  Figur 1 

visar att USA investerar överlägset mest i startup-företag gentemot de andra länderna. I 

mängden företag som grundas i förhållande till landets population ligger Finland längst 

till vänster: det vill säga att det massvis med företag i Finland som är i behov av extern 

finansiering. Figuren visar dock att det görs väldigt få investeringar i dessa företag i 

Finland.  Figuren visar även att det grundas mycket startup-företag i Norden men att 

investeringsgraden är väldigt låg. Israel sticker ut från de övriga länderna i grafen, många 

startup-företag grundas och investeringsgraden är signifikant högre än i de nordiska 

länderna. 
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Figur 1 Investeringsgraden i Finland gentemot resten av världen 

 

 

Källa: (Jääskeläinen, Maula & Murray 2007) 

Tabell 1 Sammanfattning av forskning kring riskkapitalister 

Forskare Årtal Land Huvudargument 
Clerq et. Al 2006 USA Förhållandet mellan 

riskkapitalisten och 
entreprenören 

Bruton, Fried& 
Hisrich 

2000 USA Riskkapitalisternas 
makt över 
entreprenören 

Fried& Hisrich 1995 USA För och nackdelar 
med riskkapitalister 

Lumme, Kauranen 
& Aho 

1994 Finland Finansiering av 
finska småföretag 

Jääskeläinen, 
Maula & Murray  

2007 Finland Riskkapital-
marknaden i 
Finland 

Lumme, Mason & 
Suomi 

1998 Finland Finska 
riskkapitalister 
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2.1.2 Statliga investerare 

Tidigare forskning visar att statliga investerare spelar en stor roll i finansiering av 

startup-företag runt om i världen. Entreprenörskap har identifierats som en viktig faktor 

för tillväxt och modernisering av samhällen, entreprenörskap har alltså en stor roll i 

utvecklingen av landets ekonomi. 

Michael och Pearce (2009) redogör för att regeringar runt om i världen har aktiverat sig 

för att främja entreprenörskap. Både etablerade marknader och tillväxtmarknader har 

visat signifikant framgång gällande entreprenörskap och dess effekter på samhället.  

Zahra, Ireland, Gutierrez & Hitt (2000) anser att entreprenörskap liberaliserar 

ekonomin, främjar utländska investeringar, höjer levnadsstandarder och gagnar den nya 

teknologin. Entreprenörer är något som ett samhälle kan gynnas av på många olika plan 

och därför erbjuder staten sitt stöd.  

Orsakerna till statens bidrag kan vara bland annat att de vill att mer arbetsplatser skall 

skapas eller för att konkurrensutsätta konkurrera ner de nuvarande priserna på 

marknaden med hjälp av en ny konkurrent (Michael & Pearce 2009). Utöver dessa 

faktorer bidrar entreprenörskap med innovation och skapar värde för individen och 

samhället. Lerner (2010) redogör för tre orsaker de offentliga investeringarna baserar 

sig på: teknologiska innovationens samband mellan ekonomisk tillväxt, sambandet med 

innovation och tillväxt, och sambandet mellan entreprenörskap, riskkapitalister och 

stimuli av innovation. Dessutom påpekar Lerner (2010) att entreprenörer och 

småföretag spelar en viktig roll när det kommer till att observera nya teknologier som 

motsvarar kundbehov. Utöver detta påpekar Lerner (2010) även att staten kan agera som 

en katalysator för att kombinera resurser. Dessutom har de länder som hör till 

Europeiska unionen (EU) en möjlighet att få hjälp och assistans inom sju olika områden: 

finansiella frågor, informationskällor, startup-rådgivning, exportstöd, arbetskraft, stöd 

med byråkrati samt med forsknings- och utvecklingsarbete (De, Sexton & Lundstrom 

2000).  

Länder som anses vara jämförbara med Finland, som till exempel Sverige och Danmark 

och andra små och öppna ekonomier som i Nya Zeeland, Israel och Irland kan också 

användas som vägvisare på hur deras regeringar har investerat i startup-företag. Dock 

påverkar olikheter i beskattning och lagstiftningarna de statliga investerarna på olika 

sätt. Det har varit lärorikt både för landet som utfört ett program och för andra länder 

som kan se hur programmet lyckades och hur man gick till väga. Som exempel inledde 
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Israel ett program som de sedan ansåg att inte var ett fungerande koncept, senare 

påbörjades programmet med ett nytt koncept som visade sig vara fungerande. Nya 

Zeeland utnyttjade det fungerande konceptet och det har varit en framgångsrik 

implementering. (Jääskeläinen, Maula & Murray 2007)  

2.1.2.1 Statliga investerare i Finland 

Finska statliga investerare har speciellt under dåliga tider fyllt ut det finansiella gapet 

som rått på marknaden. Då entreprenörer har haft svårt att få privat 

riskkapitalistfinansiering har Finnvera, Finpro, Sitra, Busniess Finland och ’Finnish 

Industry Investment Ltd’ beviljat finansiering åt entreprenörerna. Speciellt startup-

företag och de företag som nyss inlett sin verksamhet har påverkats mest av marknadens 

nedgång.  Finska investerare hjälpte för det mesta nya, unga och innovativa företag med 

hög tillväxtpotential. Dessutom investerades också kapital i redan existerande men unga 

företag för att hjälpa dem överleva de svåra tiderna. Finska regeringen utgår från att unga 

innovativa företag spelar en stor roll i det finska samhällets tillväxt samt som ett steg mot 

en mer modern ekonomi. (Jääskeläinen, Maula & Murray 2007)  

Vid årskiftet 2017-2018 sammanslogs Finpro och Tekes. Denna sammanslagning gjordes 

för att få en oavbruten servicekedja för företags innovationsfinansiering och 

internationaliseringen av företagen. Business Finland, det vill säga gamla Finpro och 

Tekes stöder finska företag för snabbare tillväxt och utveckling av innovationer. Business 

Finlands mål är att agera som hjälp för framtida finska internationella 

framgångshistorier. (Business Finland, 2018) 

Tabell 2 Sammanfattning av forskning kring statliga investerare 

Forskare Årtal Land Huvudargument 

Michael & Pearce 2009 USA Främjandet av 
entreprenörskap 
och statlig 
finansiering 

Lerner 2010 USA Offentliga 
investerares motiv 

Jääskeläinen, 
Maula & Murray  

2007 Finland Finska statliga 
investerare och 
deras roll 

Business Finland 2018 Finland Business Finland är 
accelerator för 
global tillväxt 
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2.2 Investeringsprocesser 

Att ha kunskap om vad investerare anser som viktiga kriterier i deras 

investeringsprocesser kan gynna entreprenören i ansökandet av finansiering (Zacharakis 

& Meyer 1998). Därför är det viktigt att entreprenörer har en inblick i vad 

investeringsprocessen går ut på och vad investerare baserar sina investeringsbeslut på. 

Nedan kommer riskkapitalisters och statliga investerare investeringsprocesser att 

beskrivas.  

2.2.1 Riskkapitalisters investeringsprocesser 

Forskning om riskkapitalister investeringsprocesser grundar sig i MacMillans (1985) och 

Tyebjee och Brunos (1984) forskningar. MacMillan (1985) forskade om kriterier som 

använts av riskkapitalister för att evaluera nya företag. Skillnaden mellan Macmillians 

modell och de modeller som presenteras i denna avhandling är att Macmillians modell 

koncentrerar sig på att evaluera många potentiella kriterier för individuella 

riskkapitalister, medan Hisrich och Fried (1994) och Tyebjee och Bruno (1984) fokuserar 

mer ur ett allmänt perspektiv på kriterier och medel som företag evalueras med. 

Tyebjees och Brunos (1984) modell byggs upp av fem olika steg som utförs i kronologisk 

ordning. Det första steget, affärsuppgörelsen (eng. deal origin), redogör för hur 

investerare blir medvetna om potentiella investeringsobjekt. I det andra steget, 

undersökningsfasen, (eng. screening), försöker investerare hitta företag med hög 

potential. Det tredje steget, utvärderingsfasen (eng. evaluation), går ut på att bedöma 

företagets förväntade avkastning samt risk. Ifall dessa resultat är positiva inleds den 

fjärde fasen, det vill säga strukturering av en överenskommelse mellan investeraren och 

investeringsobjektet (eng. structure the deal). Det femte och sista steget är aktiviteter 

efter investeringen (eng. post-investment activities). 

Hisrich och Fried (1994) har vidareutvecklat Tyebjee och Brunos (1984) forskning och 

beskriver en mer detaljerad modell för investeringsprocesser. Utöver dessa centrala 

modeller för riskkapitalisters investeringsprocesser kommer även Silveira och Wrights 

(2016) syn på investeringsprocesser att redogöras för i texten.  

Steg1- Affärsuppgörelse. Det kan vara väldigt krävande för investerare att hitta 

potentiella företag att investera i. Ett problem som ofta framkommer är att företag är för 

små för att identifieras som potentiella kandidater. Därför spelar olika slags 

mellanhänder en stor roll i detta skede, då de potentiella investeringsobjekten skall 
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hittas. Utöver mellanhänder kan teknologiska scanners underlätta sökandet av 

potentiella investeringsobjekt. (Tyebjee & Bruno 1984) 

Steg2- Undersökning. I detta steg undersöks alla potentiella företag, det är ofta många 

företag som måste undersökas och slutligen anses enbart få som lönsamma 

investeringsobjekt. Riskkapitalister specialiserar sig ofta inom områden de är bekanta 

med och investerar därför i företag inom samma bransch. (Tyebjee & Bruno 1984) 

Steg3- Utvärdering. Att utvärdera startup-företag är svårt då dessa företag ofta bara har 

knapp eller ingen verksamhetshistoria alls. Utvärderingen baseras nästan helt och hållet 

på affärsplanen som presenteras av företagets ledning. Riskkapitalisterna använder sig 

ofta av risk och avkastning när företaget i fråga skall utvärderas, men få tar i beaktande 

den förväntade avkastningen och hur den framtida osäkerheten kan påverka företaget. 

Istället tar investerarna i beaktande flerdimensionella egenskaper som till exempel: 

företagets ledning, produkt, marknad och så vidare. (Tyebjee & Bruno 1984) Dessa 

faktorer presenteras närmare i 2.3.1.  

Steg4- Strukturering av överenskommelsen. I detta skede skall investeraren och 

entreprenören komma överens om ett investeringsavtal som accepteras av båda 

parterna. Ur investerarens perspektiv skall avtalet tjäna flera syften. Den första 

överenskommelsen är att bestämma hur stor andel investeraren köper upp av företaget 

mot det kapitalet de investerar. Avtalet ger riskkapitalisten mer makt över företaget och 

begränsar företagets förmåga att ta beslut utan riskkapitalistens godkännande.  (Tyebjee 

& Bruno 1984) 

Steg5- Aktiviteter efter investeringen. I detta skede förändras investerarens roll ofta till 

en samarbetspartner istället för investerare. Detta kan ske via formell eller informell 

representation, formellt kan investeraren bli en styrelsemedlem och informellt kan 

investeraren bidra med nätverk som kan påverka till exempel företagets 

leverantörförhållanden.  Riskkapitalister vill ofta sköta bolagens försäljning, förvärv eller 

börsnotering. (Tyebjee & Bruno 1984) 

Hisrich och Fried (1994) har baserat sina forskning av riskkapitalisters 

investeringsprocesser på två frågor; Vilka kriterier utgår riskkapitalisterna ifrån då 

potentiella företag evalueras? Och hurudana processer använder sig riskkapitalister av 

då de evaluerar dessa objekt? Hisrich och Fried (1994) utgår från tre faktorer som 
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presenterats av Hisrich och Jankowicz (1990).  Dessa faktorer är; konceptet, ledningen 

och avkastningen. Nedan kommer dessa faktorer att beskrivas mer utförligt. 

Konceptet företaget har skall ha möjlighet och potential till växande intäkter. Detta är 

viktigt för företag i sin startup-fas som inte ännu har några intäkter men också väldigt 

viktigt för företag som investerar längre i sin livscykel. Ökade intäkter har ofta ett 

samband med en snabbt växande marknad, reduktion av kostnader eller av att bli mer 

dominerande på marknaden. Utöver detta måste förtaget ha en unik affärsidé som kan 

lanseras på marknaden inom två till tre år. Dessutom måste företaget också ha 

konkurrensfördelar gentemot andra aktörer på marknaden eller inrikta sig på en 

marknad som inte har konkurrenter. Företaget måste också ha rimliga krav på kapital. 

Som redan nämnts tidigare är företagets ledningsgrupp en väldigt viktig faktor. (Fried & 

Hisrich 1994) 

Av företagets ledningsgrupp krävs det att de har en stark personlig integritet, de skall ha 

gjort bra ifrån sig på tidigare arbetsplatser, de måste uppvisa bra ledarskap i bra och 

dåliga tider, de måste vara flexibla och flitiga samt vara realistiska och ha en förmåga att 

identifiera företagets risker och hur man på bästa sätt kan hantera dem. Till sist är också 

avkastningen för investerare en viktig faktor. Företaget måste kunna erbjuda alternativ 

för utträde ur företaget, i form av en börsnotering, företagsförvärv eller återbetalning. 

Investeraren skall ha en möjlighet att köpa ut sig ur företag under tre till tio år från att 

investeringen har gjorts. Företaget måste också kunna ge en hög avkastning till 

investeraren, och ju större investeringen är desto större avkastning innebär det för 

investeraren ifall allt går som planerat. (Fried & Hisrich 1994) 

Hisrich och Fried (1994) har utvecklat en modell som beskriver investeringsprocesser. 

Denna modell är uppdelad i sex olika delar och varje del av modellen kan leda företaget 

ifråga närmare till en investering eller att bli utslagen. Investeringsprocessen är väldigt 

tidskrävande och baserat på undersökningar tar processen i medeltal ca 97 dagar. 

Modellen som Hisrich och Fried (1994) har byggt upp är en mer utvecklad version av 

Tyebjee och Brunos (1984) modell. Båda modellerna inleds med uppkomst av företaget. 

Båda modellerna poängterar att nätverk är väldigt viktigt och att de flesta företag som 

blivit beviljade finansiering har blivit rekommenderade av någon. Ifall 

rekommendationen kommer av någon person som riskkapitalisten har förtroende för, 

har företaget stor chans att komma vidare i investeringsprocessen. Hisrich och Fried 

(1994) tillägger också att riskkapitalister ofta väntar på att företag skall kontakta dem 
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men att de också gör sig kända via industriregister. Ifall entreprenören känner till vilken 

bransch riskkapitalisten är speciellt intresserad av att investera i, kan detta också vara 

en faktor som kan ge entreprenören en chans till investering. (Fried & Hisrich 1994) 

Nästa steg som Hisrich och Fried (1994) presenterar är ett företags specifika 

undersökning. I de flesta fall har investerarna någon slags kriterium om i vilken bransch 

de vill investera i, hur mycket de vill investera eller var företaget geografiskt skall vara. I 

denna fas faller alla de alternativ bort som inte fyller de kriterier investeraren lagt upp. 

Ifall investeraren inte har några specifika kriterier kan denna ta en titt på enbart 

affärsplanen och bestämma ifall idén verkar vara intressant i sig. Nästa steg är den 

allmänna undersökningen. I detta skede faller de flesta företag ut då de inte fyller de 

allmänna kraven investeraren har. Ifall företaget har rekommenderats av en väldigt 

trovärdig källa höjer det chansen för företaget att komma vidare till nästa steg av 

processen. Här skiljer sig Tyebjees och Brunos (1984) modell med Hisrichs och Frieds 

(1994). Denna modell är specifikare och noggrannare då investeringsobjekten 

undersöks, Tyebjees och Brunos (1984) modell är mer mottaglig för att missa viktiga 

faktorer som kan leda till en investering i felaktiga företag.  

Nästa steg i Hisrichs och Frieds (1994) modell beskriver den första fasen av företagets 

utvärdering. I denna del evalueras den information entreprenören gett och affärsplanen 

granskas. Riskkapitalisten jämför den givna informationen gentemot den information 

riskkapitalisten får tillgång till från andra källor. I första evalueringsfasen har 

riskkapitalisten och företagets ledning ofta ett möte där investeringsförslaget diskuteras. 

Målen med dessa möten är att öka riskkapitalistens kunskap om företaget, bransch och 

de problem som möjligen kan uppkomma. Riskkapitalisten vill också bekanta sig med 

hur entreprenören fungerar och hurudan denna är.  Riskkapitalisterna brukar också 

bolla affärsidén med andra ledningsgrupper i deras portfolio och speciellt ifall de verkar 

inom samma bransch. När riskkapitalisten får ett emotionellt band med 

investeringsföretaget inleds den andra evalueringsfasen. I denna fas skall alla hinder som 

kan förekomma identifieras och lösas. Strukturering och prissättningen av investeringen 

görs före man kommer in i fas två av evalueringen. Detta görs så att investeraren inte 

lägger onödig tid på att evaluera investeringsobjekt som har prissatt sig för högt. 

 I Tyebjees och Brunos (1984) modell är evaluering enbart en fas och grundar sig inte 

lika noggrant i företaget som denna modell gör. I det sista steget skiljer sig modellerna 

mest. Tyebjee och Bruno (1984) strukturer förslaget och mängden investerat kapital först 

i deras sista fas av processen medan Hisrichs och Frieds (1994) sista fas, 
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affärsuppgörelsen enbart går ut på att förhandlingsframställa legala dokument. Efter att 

alla dokument är accepterade och undertecknade får företaget det lovade kapitalet. Även 

om sista fasen verkar kort och enkel bevisar studier att nästan 20 % av fallen inte sist och 

slutligen går igenom. (Fried & Hisrich 1994) Figuren nedan visar Fried och Hisrich 

(1994) genomgående modell för riskkapitalisters investeringsprocesser. 

Figur 2 Riskkapitalisters investeringsprocess 

 

 

Källa: Fried och Hisrich (1994) 

Silveira och Wright (2016) har byggt upp en modell som grundar sig på sökande 

förhandlingar och tar i beaktande likviditeten på riskkapitalmarknaden. Modellen är 

uppbyggd på riskkapitalistens investeringscykel. Modellen är väldigt förenklad och 

består av fyra delar; till en början samlar riskkapitalisterna in kapital från institutionella 

investerare och förmögna privatpersoner, därefter söker investerarna upp potentiella 

investeringsobjekt. Sedan utförs implementeringsfasen då alla beslut och regler 

angående investeringen slås fast. Slutligen avslutas förhållandet med någon slags utgång 

ur förhållandet. Silveira och Wright (2016) benämner tre faktorer som anses påverka 

valet av företag. Den första faktorn som de namngett är klassificeringen (eng. arrival 

rate) som byggs upp av olika faktorer som påverkar då investeringsprocessen skall 

inledas. Här tas marknaden, mängden konkurrenter och inträdet på marknaden i 

beaktande. Sedan tas utbudet på riskkapitalister i beaktande varefter längden på 
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implementeringen och val av företaget görs, tanken bakom detta är att somliga 

partnerskap fungerar bättre än andra. Den andra faktorn är att förbehålla värderingen 

(eng. reservation value), det vill säga val av projektet. Den sista faktorn är storleken på 

investeringen (eng. fund size). Denna teori grundar sig på förhållandet mellan 

entreprenörens och riskkapitalistens utbyte av idéer samt investerarens och 

entreprenörens förhållande och utbyte av kapital. Teorin grundar sig även i tidigare 

forskning som har redogjort för att det finns ett positivt samband mellan evaluering av 

investeringen och likviditeten (Gompers, Lerner 2000).  Teorin utgår alltså ifrån att 

framgång uppstår av båda parternas insats och av det asymmetriska värdet i slutet av 

investeringens livscykel (Silveira & Wirght 2016). 

Lukas, Mölls och Welling (2015) har utvecklat en (eng.compound option phase model) 

som analyserar riskkapitalistens och entreprenörens investeringsbeslut igenom tre olika 

faser i investeringsprocessen. Den första fasen omfattar utvecklingsprocessen det vill 

säga processen då iden utvecklas vidare till en prototyp. I utvecklingsprocessen 

analyseras även marknaden och en affärsplan utvecklas. Den andra fasen det vill säga 

startup-fasen, förbereder entreprenören produkten/tjänsten, uppgör en 

organisationsstruktur och produktionsfaciliteter. Den sista fasen, kommersiella fasen 

(eng. commercialization phase) skall produkten distribueras och entreprenören är i 

behov av tillväxtfinansiering. Forskningen antyder att parten kan bestämma sig för att 

fortsatt investera i nästa fas, har möjlighet att bestämma ifall investeringen skall 

slutföras, men denna part är inte tvungen att slutföra investeringen. Till exempel, ifall 

investeraren investerar i utvecklingsfasen ger detta investeraren en möjlighet att 

investerar mer i startup-fasen ifall den ekonomiska utvecklingen är positiv. Ifall 

investeraren och eller entreprenören bestämmer sig för att investera i startup-fasen 

erhåller de en option för att godta projektet i framtiden med obestämt värde i framtiden. 

Utnyttjandet av optionen kräver finansiering för att i framtiden lägga upp 

produktionsfaciliteter och kommersialiseringen av den slutliga produkten. Den sista 

fasen har inget utgångsdatum som de två första faserna. Därav måste investeraren ta ett 

beslut över en viss tidpunkt att uttnyttja optionen. Utöver detta redogör Lukas, Mökker 

och Welling (2015) att omförhandlingar av investeringsbeslut lättare bidrar till en 

överenskommelse mellan entreprenören och investeraren och i slutändan förhindrar 

konkurs.  
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2.2.2 Statliga investerares investeringsprocesser 

Forskning om statliga investerares investeringsprocesser är väldigt bristfällig. Processen 

beskrivs dock som väldigt interaktiv med entreprenören och redan i ett tidigt skede 

samarbetar entreprenören och investeraren aktivt tillsammans (Tekes 2016). Tesi (2018) 

har gett insyn i deras interna process om investeringsbeslut och utgör ett slags ramverk 

för hur statliga investerares investeringsprocess kan se ut.  

Investeringsprocessen kan delas upp i tre olika faser fas 1 vilja att investera/uppfyllning 

av investeringskriterierna, denna fas påbörjas vid identifikation och slutförs vid 

genomförandet. Fas 2; möjlighet att investera påbörjas halvvägs i identifikations steget 

och slutförs även vid genomförandet. Den tredje och sista fasen; genomförandet påbörjas 

i due diligence (DD) steget och slutförs vid genomförandet. Utöver dessa faser, har denna 

statliga investerare interna krav på vad som skall presenteras mellan de olika stegen i 

investeringsprocessen.  

Tesi (2018) lyfter fram fem olika steg som investeraren går igenom då ett 

investeringsbeslut tas. Det första steget som beskrivs är sourcing. I detta steg försöker 

investerarna söka efter potentiella investeringsobjekt, respondenten lyfter fram att 

investeringsobjekten kommer bland annat via olika uppkomster (eng. outbound) det vill 

säga genom vilka kanaler som investeringsobjekten hittas. Tesi (2018) lyfter fram att de 

utnyttjar olika slags databaser, top-listor, rådgivare och inspekterar olika sektorer och 

teman som passar in i deras investeringsstrategi. Efter detta steg följer identifierings- 

(eng. identification) steget, vilket innebär att investeraren gör ett preliminärt beslut ifall 

det finns intresse att investera. Tesi (2018) lyfter fram att i denna fas begränsas de olika 

investeringsmöjligheterna, möjligheterna prioriteras, en desktop analys utförs, ett möte 

med entreprenören och ett preliminärt erbjudande framförs. I detta steg utförs även en 

intern (eng. inbound) analys, var investeraren gör en snabb analys för hur bra 

investeringsobjektet passar in på deras beslutskriterier. I detta steg utvecklas även ett 

internt dokument som kallas 1-pager. Det tredje steget, utvärderingen (eng. evaluation) 

uppnås enbart av de investeringsobjekt som investeraren känner stark vilja och 

förtroende (fin. usko) för. I detta steg utnyttjar investeraren sina rådgivare för djupare 

analyser, förhandlar med andra investerare för möjliga syndikerade investeringar. 

Utöver detta utförs även en analys över investeringsobjektets avkastning- och risk 

möjligheter samt investeringsförslaget förbereds. Interna dokument som framförs i detta 

steg är en väldigt omfattande DD och en investeringspresentation.  I det fjärde steget, 

utförs en slutlig DD som innebär att investeraren gör en genomgående DD som beaktar 



 

 

20 

företagets finansiella, kommersiella, legala och skattemässiga frågor. Efter detta steg 

framför investeraren en företagspresentation för ledningsgruppen och efter ett 

godkännande till styrelsen fastställs investeringsbeslutet.  Efter detta steg följer det sista 

steget, utförandet (eng. execution) det vill säga utförandet av investeringen. I detta steg 

slutförs förhandlingarna om investeringen och en kommunikations plan utgörs. Härefter 

presenteras genomförandet av investeringen till ledningsgruppen och sedan 

undertecknas pappren. Figur 3 beskriver i sin enkelhet hur processen ser ut. Utöver de 

stegen som presenterats ovan lyfter Tesi (2018) fram processer som pågår under olika 

skeden i investeringsprocessen; den första är viljan att investera, den andra möjligheten 

att investera i objekten och det tredje är genomförandet av investeringen. 

Figur 3 Statliga investerares investeringsprocess 

 

 

 

 

Källa: Tesi (2018) 

Tabell 3 Sammanfattning av central forskning kring investeringsporocesser 

Forskare Årtal Land Huvudargument 

Hisrich & Fried 1994 USA Riskkapitalisters 
investerings-
processer 

Tyebjee & Bruno 1984 USA Riskkapitalisters 
investerings-
processer 

Silveira & Wirghts 2016 USA Likviditeten på 
riskkapitalisternas 
investerings-
processer 

Sourcing Identifikation Utvärdering
Due

Diligence
Genomför-

ande

3. Genomförande av investering 

2. Möjlighet att investera  

1. Vilja att investera/ uppfyllandet av investeringskriterier 
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Tekes 2016 FIN Statliga investerares 
investeringsprocesser 

Tesi 2018 FIN Statliga investerares 
investeringsprocesser 

 

2.3 Beslutskriterier 

I detta avsnitt kommer faktorer som påverkar investeringsbeslut att beskrivas. Avsnittet 

inleds med beskrivning av faktorer som används som beslutskriterier av riskkapitalister 

och statliga investerare. Dessa kriterier kommer att beskrivas ingående och deras vikt på 

beslutet förs även fram. Utöver dessa beslutskriterier kommer även asymmetriska 

informationens roll på investeringsbeslut att redogöras för. Avslutningsvis presenteras 

signalteorin och hur den påverkar beslutsprocesser.   

2.3.1 Beslutskriterier hos riskkapitalister 

Sahrma (2015) anser att riskkapitalister har den mest avgörande rollen när det gäller 

investeringar i nya innovativa företag, det vill säga startup-företag. Forskning kring 

riskkapitalisters investeringsbeslut och processer är omfattande på grund av att startup-

företag som finansierats av riskkapitalister har högre överlevnadsgrad än de som inte har 

finansierats av riskkapitalister (Sandberg 1986 & Kunkel och Hofer 1990 & Timmons 

1985). Investeringsbeslutet är en del av investeringsperioden (eng. venture capital cycle).  

Sahrma (2015) redogör för faktorer som påverkar undersökningsfasen (eng. screening 

phase) och kriterier som har en inverkan på investeringsbeslutet. Forskningen antyder 

att riskkapitalisters kriterier kan skilja sig från varandra beroende på bransch, 

geografiskt läge, hur lång tid företaget har verkat och beroende på hur stor investering 

företaget i fråga ansöker om. I de flesta fall baserar sig riskkapitalister sina beslut på 

liknande kriterier, men hur de väger dessa kriterier kan ändra märkvärt från investerare 

till investerare. Sahrma (2015) presenterar som kriterier; entreprenörens karaktärsdrag, 

produkt, konkurrensfördelar, storlek på marknaden och tillväxtmöjligheter.  

Forskning inom investeringsprocesser och investeringsbeslut har i stor del cirkulerat 

kring evalueringsprocessen. Beslutsprocessen i sig har inte studerats lika aktivt. Tyebjee 

och Bruno (1984) listar upp marknadens potential, ledningsgruppen, konkurrensen på 

marknaden och den existerande produkten som viktiga faktorer. Macmillan et al. (1985) 

betonar att entreprenörerna och teamet runt verksamheten är det viktigaste kriteriet. 
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Utöver detta tar Macmillian et al. (1985) även upp kunskap och erfarenhet inom 

ledningsgruppen, produktattribut, tillväxtmöjligheter och storlek på marknaden och den 

förväntade avkastningen som viktiga kriterier vid ansökning av extern finansiering. 

När investerare skall bestämma ifall de är intresserade av ett investeringsobjekt eller 

inte, baseras det första beslutet på en affärsplan (eng. businessplan) företaget i fråga 

presenterar. En affärsplan har många olika funktioner, men den fungerar som ett 

grundläggande verktyg vid ansökandet av finansiering. Affärsplanen är i de flesta fall 

entreprenörens första intryck till investeraren. På basis av affärsplanen tar investeraren 

ofta beslutet att gå vidare i beslutsprocessen eller avsluta processen, därav spelar 

affärsplanen en kritisk roll i beslutsprocessen. (Mason & Stark 2004)  

Enligt Mason och Starks (2004) studie lägger riskkapitalister stor vikt på 

ledningsgruppens kunskaper, egenskaper, karaktärsdrag och deras tidigare 

erfarenheter. Shephed och Zacharakis (1999) betonar marknaden och branschen 

företaget agerar i, risker som miljön kan utsätta företaget för, mängden konkurrenter på 

marknaden och hur produkten/tjänsten är diversifierad som markanta kriterier. 

MacMillian et al. (1985) beskriver även att entreprenören och dess egenskaper har en 

stor inverkan på investeringsbeslutet. Egenskaper som uppskattas hos entreprenören 

anses vara kännedom om marknaden förtaget agera i, ledarskapserfarenhet och en bra 

förmåga att hantera risk. Utöver faktorerna som listades ovan spelar även produktens 

och marknadens konkurrensfördelar och tillväxtmöjligheter en roll i 

investeringsbeslutet. Sweeting (1991) argumenterar att riskkapitalister kan investera i 

enbart idéer. Det vill säga ifall investerarna ser en ide med stor potential kan de bygga 

upp en kompetent ledningsgrupp runt iden.  

Chen, Yao och Kotha (2009) framför passion som en viktig faktor att beakta vid 

investeringsbeslut. Passion har en stark inverkan på till exempel allokeringsbeslut av 

ledningsgrupper, investeringsbeslut och kundens beslut att köpa produkten. Passion är 

ofta ett av de sätt man använder för att övertala kunden att köpa just den 

produkten/tjänsten man vill sälja. Passion anses även vara kritisk då entreprenören skall 

bevisa för investerare att iden faktiskt är lönsam att investera tid, insats och kapital i.  

Zacharakis & Shepherd (2004) redogör för oadditiva (eng. non-additive) besluts-

kriterier.  Riskkapitalister anses använda oadditiva (eng. non-additive) beslutskriterier 

när företaget i fråga agerar på en stor marknad och har många konkurrenter. Detta 

betyder att i dessa situationer väger ledarens kunskap och tidigare erfarenhet mer i deras 
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investeringsbeslut. De argumenterar även för att startup-företagande kan anses som ett 

substitut för erfarenhet inom ledarskap. I tabell 4 nedan sammanfattas de centrala 

beslutskriterierna som har beskrivits ovan. 

Sahrama 2015 beskriver även att heuristiska metoder kan påverka besluten. Heuristik 

hänvisar till metoder, tekniker som löser problem utan att göra det på ett optimalt sätt. 

Det kan anses vara mentala modeller som gör beslut med hjälp av att använda 

information, vilket i vissa fall även leder till avvikelser i beslutsprocesser. 

Tian, Xu, Gu, Herrera-Viedma (2017) anser att riskkapitalister är individer som har olika 

utbildning, bakgrund, kön, ålder, tro och så vidare, och att detta i sin tur påverkar 

investeringsbeslut. Alla dessa faktorer påverkar hur olika individer reagerar olika, och på 

deras synsätt på osäkerhet och risk. Investeringsbeslut påverkas även av psykologiska 

fördomar/partiskhet. Psykologiska faktorer som fåfänga (eng. overconfidence) och 

tillgänglighet kan även påverka investeringsbeslut. 

Tian, Xu, Gu, Herrera-Viedma (2017) presenterar även hur olika faktorer kan påverka 

investeringsbeslut i de olika stadierna av investeringsprocessen ur riskkapitalisters 

psykologiska perspektiv. Tian, Xu, Gu och Herrera-Viedma (2017) redogör för hur 

subjektiva och objektiva synpunkter kan påverka investeringsbeslut. De objektiva 

faktorerna som presenteras; brist på information, bristfällig eller odifferentierade 

alternativ och verklighetsbaserade framtidsutsikter påverkar riskkapitalisternas 

investeringsbeslut. De subjektiva faktorerna som presenteras; olikheter i utbildning, 

arbetserfarenhet, olika preferenser om investeringsobjekt och partiskhet kan även 

påverka riskkapitalisternas beslutsfattande. Tabell 4 sammanfattar riskkapitalisters 

beslutskriterier baserat på tidigare forskningströmmar. 
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Tabell 4 Sammanfattning av beslutskriterier hos riskkapitalister 

Forskare Entre-
prenören 

Produkt/ 

Tjänst 

Konkurrens Marknad & 
Tillväxt-
möjlighet 

Lednings- 

grupp 

 

Förväntad 
avkastning 

Affärsplan Passion 

Sharma 

2015 

x x x x     

Tyebjee & 

Bruno 1984 

 x x x x    

Mac Millan 

et. Al 1985 

x x  x x x   

Mason & 

Stark 2004 

x    x  x  

Sweeting 

1991 

 x       

Chen, Yao 

& Kotha 

2009 

       x 

Zacharakis 

& Shepherd 

2004 

x    x    

 

2.3.2 Beslutskriterier hos statliga investerare 

Arrow och Lind (1978) argumenterar för osäkerheten i statliga investeringsbeslut och 

hur kontroversiella investeringsbesluten kan vara. Arrow och Lind (1978) anser att de 

statliga investeringsobjektens risk skall tas i beaktande på samma sätt som de privata 

investeringsbeslutens, för i annat fall kan den statliga sektorn skapa obalans på en 

specifik sektor på marknaden. Dock argumenterar de även för att statliga investerare har 

bättre förutsättningar att hantera risk och därav skall statliga investerare ej se på 

investeringsobjekten på samma sätt som privata investerarare, det vill säga till exempel 

riskkapitalister. Forskarna argumenterar även att statliga investerare investerar i fler 

projekt än privata och detta ger dem även en bättre möjlighet att diversifiera sin risk 

jämfört med privata investerare. Utöver detta påpekar Arrow och Lind (1978) att 



 

 

25 

osäkerhet bland privata investerare till stor del beror på avvikelser (eng.moral hazard) 

och att denna typ av risk inte uppkommer i statliga investeringar i samma utsträckning, 

vilket i sin tur stöder argumentet att statliga investerare inte behöver ta risk i beaktande 

på samma sätt som privata investerare.  

Feldstein (1964) redogör för en modell som tar i beaktande netto sociala förmåner (eng. 

net social benefit calculations) som är en teknik utvecklad på basis av kostnadsanalysen. 

Modellen har vidareutvecklat på kostnadsanalysen och tar i beaktande kriterier som den 

sociala alternativkostnaden (eng.social opportunity cost) och samhällets sociala 

tidspreferens (eng.social time preference). Modellen evaluerar hur ett projekt påverkar 

och vad projektet medför till samhällets konsumtion.   

Tidigare forskning kring statliga investeringskriterier fokuserar starkt på kvalitativa 

forskningar som tar i beaktande kostnadsanalyser och osäkerhet. Forskningen fokuserar 

på hur de statliga investeringarna i det stora hela kan påverka samhället och hur staten 

kan utnyttja finans-och penningpolitiken för att inducera entreprenörer för att utnyttja 

möjligheter på marknaden (Marglin, 1963). Men forskningen fokuserar inte på vilka 

samhälliga faktorer dessa investeringsbeslut kan påverka på en mikronivå. Maass (1966) 

argumenterar för att till exempel kostandsanalysmetoden enbart rankar projekten med 

tanke på deras ekonomiska effektivitet, det vill säga hur mycket de ökar den nationella 

produkten. Forskningen identifierar att andra faktorer måste tas i beaktande så som till 

exempel nationell självförsörjning. Dock är forskningen inom dessa andra faktorer 

väldigt knapp och bristfällig. Statliga investeringsbeslut har forskats på en makronivå 

och väldigt kvantitativt.  

Tabell 5 Sammanfattning av beslutskriterier hos statliga investerare 

Forskare Osäkerhet och 

risk 

Inverkan på 

samhället 

Ekonomisk 

effektivitet 

Nationell 

självförsörjning 

Marglin 1963 x x   

Maass 1996   x x 

Feldstein 1964  x   

Arrow & Lind 

1978 

x    
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2.4 Signalering mellan investeraren och entreprenören 

Signalteorin (eng. signanling theory) förklarar hur information överförs från en part till 

en annan part, i detta fall utbyts informationen mellan entreprenören och investeraren 

eller vice versa. Signalteori appliceras på olika kontexter där informationsasymmetri 

uppstår. Stiglitz (2002) beskriver informationsasymmetri som ett gap av information när 

olika personer känner till olika saker. Privat information blir ofta underhållen trots att 

den skulle kunna påverka viktiga beslut andra personer tar. Stiglitz (2000) identifierar 

att asymmetrisk information spelar stor roll i speciellt två upplägg. 1) information om 

kvalitet och information och 2) information om avsikt och syfte. De ovannämnda 

uppläggen är relevanta då ett investeringsbeslut tas. Det är viktigt att båda parterna har 

tillgång till samma information och att de har samma avsikt och syfte. Ifall parterna inte 

är överens om dessa upplägg, kommer investeringsprocessen bli krånglig och 

investeringsbeslutet misslyckat. 

Signalteorin grundandes av Spence (1973) med insyn i relationen mellan 

arbetsmarknaden och utbildningen med fokus på hur potentiella arbetsgivare hade 

bristfällig information om potentiella arbetstagare. Därav utbildades de potentiella 

arbetstagarna för att informera mer om deras kunskap och kvalité, detta minskade alltså 

på informationsasymmetri mellan arbetsgivare och arbetstagare.  Signalteorin har blivit 

allt mer populär bland forskare då informationsasymmetri uppkommer i många olika 

kontexter. Beslutsprocesser har tidigare baserats på antaganden av en perfekt 

informationsymmetri (Stigelitz 2002). Forskare har varit medvetna om att de har rådit 

informationsassymmetri på markanden, men har ändå inte tagit i beaktande 

informations asymmetri. Forskare har antagit att markander med perfekt informations-

assymmetri rör sig lika som marknader var det råder hög informations asymmetri 

(Stiglitz 2000).  

Signalteorins grund ligger i kostnader i informationsförvärvning som löser 

informationsasymmetri i olika ekonomiska och sociala fenomen (Spence 1973). Kirmani 

och Rao (2000) beskriver signalteorin mellan en investerare och ett företag, företaget 

känner till sitt värde och kvalité medan investeraren inte har tillgång till samma 

information, och i förhållandet mellan dessa två parter uppstår asymmetri. Företaget 

väljer därmed att signalera ut information eller inte. Krimani och Rao (2000) redogör 

även för att det ofta finns en skillnad mellan företag med hög kvalité och företag med låg 

kvalité, företag med hög kvalité är i flesta fall mer motiverade att signalera ut information 

medan företag med låg kvalité tillbakahåller information. Forskare har identifierat 
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faktorer som skuld (Ross 1973) och dividender (Bhattacharya 1979) som signalerar 

företagets kvalité. Företag med hög kvalité har möjlighet att betala ut en dividend under 

en längre tidpunkt, vilket kan signalera investerare att företaget är av hög kvalité.  

Singalteorin kan bäst illustreras som en handling mellan två parter; signaleraren och 

mottagaren. Signaleraren är den part som erhåller information om företaget, individen 

eller produkten som inte är tillgänglig för den andra parten (Spence 1973). Information 

som signaleraren erhåller kan vara negativ eller positiv men informationen skulle gynna 

de andra parterna ifall de hade kännedom om informationen. Signal kan beskrivas som 

en åtgärd som en insider part tar, för att signalerar ut infomration till externa parter. 

Exempel på en signal kan vara att ett företag lägger ut en ny aktieemission, detta kan ge 

ut en singal till utomstående investerare (eng. outsiderinvestors) att företagets aktie är 

överprisad (Myers & Majluf 1984). I de flesta fall är detta en oavsiktlig konsekvens för 

insidern. Mottagaren är den part som inte har tillgång till all information men skulle vilja 

ha tillgång till denna information. Det uppstår ofta en intressekonflikt mellan 

signaleraren och mottagaren, då signaleraren utnyttjar informationsassymetrin på 

mottagarens bekostnad.  

Figuren nedan beskriver hur signalen skickas ut av signaleraren, hur mottagare mottar 

signalen och därefter tolkar signalen och ger feedback. 

Figur 4 Signalteori ur ett tidsperspektiv 

 

 

Källa: Conelly, Certo, Ireland & Reutzel (2011) 

Sannolikheten att asymmetrisk information påverkar investeringsbeslut är som högst då 

investeringar görs i startup-företag, det vill säga företag som är i ett tidigt skede i sin 

livscykel. Därav är det relevant att ta i beaktande denna faktor då startup-företags 

investeringsbeslut forskas.  Trester (1994) argumenterar att asymmetrisk information 

uppstår mellan investeraren och entreprenören.  

Avvikelse (eng. moral hazard) påverkar signifikant investeringsbeslut. Avvikelserna kan 

anses vara faktorer som påverkar informationen och detta kan bidra till att asymmetrisk 

information uppstår. Sahrama (2015) betonar att avvikelserna speciellt påverkar 
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investerarens kognitiva processer. Kognitiv vetenskap förklarar hur människan tar sina 

beslut och hur de reagerar, vilket även gäller då investerare tar beslut. Fama (1998) och 

Zacharakis & Shepherad (2005) betonar att översjälvsäkerhet (eng. overconfidence), 

uppmärksamhet, lärdom, värderingar, minnen och olika sätt att lösa problem kan 

påverka beslutstagandet.   

Kim och Wagman (2016) reodögör för hur återinvesteringar (eng. re-investments) 

påverkar företagets rykte och hurudan information detta signalerar ut till andra 

potentiella investerare. Utomstående investerare (eng. Outside investors) har tillgång till 

mycket mindre information än interna (eng. inside) investerare och därav observerar de 

interna investerarnas (eng. inside investors) beteende.  Speciellt riskkapitalisters andra 

investeringsrunda är observerad av andra investerare på marknaden och ifall 

riskkapitalisten bestämmer sig för att återinvestera, sänder detta en positiv signal till 

marknaden, investeraren ser därmed fortsatt potential i företaget. Ifall riskkapitalisten 

bestämmer sig för att inte investera, sjunker företagets värdering på marknaden. En 

fortsatt investering kan därmed skapa en högre värdering av företaget (eng. up round) 

eller lägre värdering (eng. down round).  

Elitzur och Gavious (2003) identifierar konflikter mellan riskkapitalister och 

entreprenörer som grundar sig i avvikelser (eng. moral hazard).  Dessa konflikter kan 

påverka företagets prestation negativt. Med avvikelser syftar Elizur och Gavious (2003) 

på att den ena parten agerar självkoncentrerat utan att ta i beaktande hur det påverkar 

de andra parterna som är involverade. Entreprenören anses kontribuera mindre än vad 

denna borde på grund av att entreprenören räknar med de andra parternas kontribution. 

Investerarna i sin tur antar att entreprenören och potentiellt andra investerare 

investerarar egna medel och därav investerar de mindre. Dessa problem leder till att hela 

investeringen är väldigt ineffektiv då ingendera part fyller sin fulla kapacitet. Detta 

innebär att situationen är sämre för båda parterna på grund av deras opportunistiska 

tankesätt. Forskarna poängterar även att problemet inte går att eliminera totalt men att 

det finns möjlighet att minska på konflikterna.            

Litteratur inom entreprenörskap och signalteori fokuserar till stor del på ledare i startup-

företag och IPO verksamhet (Bruton, Chahine & Filatothev 2009 och Zimmerman 

2008). Park & Mezias (2005) implementerar signalteorin genom att företaget är 

signaleraren, alliansutlåtandet (eng. allaince announcments) är signalen och 

investeraren är mottagaren. De redogör för tre faktorer som de anser märkbara i denna 

balans; en signal kan ha fler betydelser, signaler kan ha olika vikter/styrkor och att 
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signalens vikt beror på hurudan omgivningen är i situationen.  Gulati & Higgins (2003) 

implementerar signalteorin på allianser och relationer mellan signaleraren startup-

företag, och mottagaren potentiella investerare. Forskarna betonar att signaler kan ha 

olika vikt och att signalens vikt modererar mottagarens insyn på signalerna och 

omgivningen de signalerar i. Davila, Foster & Gupta (2003) implementerar signalteorin 

på riskkapitalistfinansiering, signaleraren är startup-företaget, signalen är riskkapitalist 

finansiering och mottagaren är arbetsmarknaden. Forskarna redogör för att signalens 

trovärdighet kan förändras över tid. Janney & Folta (2003) har implementerat signal-

teorin på privata aktiefondeplaceringar (eng. privat equity placements), signaleraren är 

startup-företag och mottagaren en potentiell investerare. Janney & Folta (2003) anser 

att signalfrekvensen förbättrar en signaleringsprocess speciellt i dynamiska 

förhållanden, att signalens trovärdighet kan förändras över tid och att signaler kan vara 

oavsiktliga. Sanders och Boivie (2004) implementerar signalteorin mellan startup-

företag inom internet och potentiella investerare signalen som implementeras är synen 

på corporate governance karakteriseringar. Forskarna anser att osäkerhet motiverar 

mottagaren att signalera då detta kan överföra risk från mottagaren till signaleraren. 

Busenitz, Fietz & Moesel (2005) implementerar signal teorin på förhållandet mellan 

startup-företag och riskkapitalister och hur grundarnas ägande påverkas. De beskriver 

att en signal kan utgöra många olika meddelanden och ju större signalkostnaden desto 

bättre signaltillförlitlighet. 

Tabell 6 Sammanfattning av central forskning kring signalering mellan investeraren och 
entreprenören 

Forskare Årtal Land Huvudargument 

Trester 1994 USA Kontrakt mellan riskkapitalister 

och entreprenörer och 

asymmetrisk information 

Sahrama  2015 Indien Riskkapitalisters beslutskriterier 

Kim & Wagman  2016 USA Signalerings perspektiv på 

finansiering av företag i 

tidigatillväxtfasen 



 

 

30 

Elitzur & Gavious  2003 Israel Signalering och avvikelse: modell 

av entreprenörer, änglar och 

riskkapitalister 

Stiglitz 2000 & 2002 USA Information och dess påverkan på 

ekonomiska situationer 

Kirmani & Rao 2000 - Signalering och prdukt kvalité 
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3 METOD 

I detta kapitel presenteras avhandlingens metodik. Kapitlet inleds med en diskussion om 

forskningsfilsofin och- strategin samt det vetenskapliga angreppssättet. Därefter 

beskrivs den valda metoden för datainsamlingen, hur undersökningen genomfördes och 

hur metoden stöder avhandlingens syfte. Avslutningsvis diskuteras kvalitén på 

undersökningen.  

3.1 Forskningsfilosofi 

Forskningsfilosofin redogör för hur forskaren kommer att gå tillväga i sin forskning och 

hur det empiriska resultatet analyseras. Lewis, Saunders och Thornhill (2009) redogör 

för två olika typs antaganden som påverkar forskarens synsätt på forskningsprocessen; 

ontologiska och epistemologiska. Epistemologi stöder tankesättet om vad som kan 

accepteras som kunskap och ontologi kopplas ihop med hur världen ser ut. Bryman & 

Bell (2015) beskriver att epistemologiskt synsätt besvarar frågan om vad som anses vara 

acceptabel kunskap i en disciplin, den centrala frågeställningen behandlar frågan om den 

sociala världen kan och borde forskas enligt samma principer som naturvetenskapen. 

Bryman & Bell (2015) beskriver ontologiskt synsätt om verkligheten, den centrala 

frågeställningen diskuterar ifall sociala enheter kan beaktas som objektiva eller 

konstruerade det vill säga uppbyggda av handlingar av sociala aktörer.  

I denna avhandling tillämpas det epistemologiska synsättet. Epistemologi kan delas in i 

två olika huvudkategorier; positivism och hermeneutik. Positivistisk forskningsfilosofi 

utgår från naturvetenskapliga orsak-verkan samband. Den hermeneutiska 

forskningsfilosfin utgår ifrån sociala handlingar och subjektiva tolkningar (Presad 

2002).  Den hermeneutiska forskningsfilosofin strävar efter att få en klar bild av vad det 

är som sker och vad det har för innebörd. Enligt den hermeneutiska kunskapstolkningen 

finns det ingen absolut sanning, snarare stöder den tolkning och metoder för förståelse. 

För att kunna tolka resultat måste de stödas av menigfulla fenomen; handlingar, texter 

eller yttranden som är skapade av människor. (Presad 2002) Tidigare forskning tar även 

upp modern hermeneutik som utgår från människans tolkning och argumenterar att 

självförståelse och världsförståelse är sammanvävda (Heidegger 2002).  I denna 

avhandling kommer den hermeneutiska forskningsfilosofin att tillämpas, då de teman 

som studeras i denna avhandling stöder tolkning och fungerar som underlag för 

förståelse. 
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3.2 Forskningsstrategi 

Val av forskningsstrategi är ett fenomen som uppkommer i akademiska forskningar, ifall 

studien skall utgå från en kvantitativ eller kvalitativ undersökning. Kvantitativ och 

kvalitativ undersökning skiljer sig på många sätt, först och främst genom att de mäter 

olika saker. Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ undersökningen kan kort 

beskrivas genom att kvalitativ undersökning formas med hjälp av ord och kvantitatv 

forskning formas med hjälp av siffror (Creswell 2014). Bryman & Bell (2015) beskriver 

fundamentala skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning ur ett 

epistemologiskt och ontologiskt synsätt. Utöver detta spelar även synpunkten på teorin 

en roll i deras forskning. Kvantitatvi undersökning anses betrakta teori ur ett deduktivt 

perspektiv det vill säga genom att testa teorin medan kvalitativ undersökning betraktas 

ur ett induktivt perspektiv det vill säga en generering av teori.  

Kvantitativ forskning utgår ifrån kvantifiering det vill säga insamling och analysering av 

data. Den kvantitativa forskningsstrategin utgår från ett deduktivt synsätt, där befintlig 

forskning används som en utgångspunkt varefter hypoteser och teorier utvecklas. 

Deduktivt synsätt svarar på frågan vad, det vill säga tillämpas denna strategi på 

undersökningar som undersöker till exempel vad som händer. (Bryman & Bell 2015) 

Kvalitativ forskning utgår från ett induktivt synsätt eftersom forskaren börjar med att 

analysera data varefter en teori utvecklas. Kvalitativ forskning fokusera mer på ord, 

uttryck och meningar som framkommer när datat samlas in. Induktiv forskningsstrategi 

beskriver varför någonting sker. (Lewis, Saunders & Thornhill 2009) Den abduktiva 

forskningsstrategin är en kombination av deduktiv och induktiv forskningsstrategi. 

Abduktivt forskningsstrategi ger forskaren möjlighet till att skifta mellan teori och empiri 

(Bryman & Bell 2015). 

Denna forskning kommer att utgå från en induktiv forskningsstrategi, då avhandlingen 

på basis av intervjuer kommer att utveckla en teori. Dock kommer min forskningsstrategi 

att ha deduktiva inslag då jag utgår från min referensram det vill säga existerande teori. 

Jag utgår från att använda kvalitativa intervjuer för forskningen då den existerande 

teorin är bristfällig och väldigt knapp till somliga delar. Detta gjorde att den induktiva 

forskningsstrategin hade en central roll i forskningen och därav valdes kvalitativa 

intervjuer som en grund för datainsamling. (Bryman & Bell 2015 och Lewis, Saunders & 

Thornhill 2009) 
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Forskningen inleds med en referensram som sammanfattar de mest centrala delarna 

inom tidigare forskningströmmar. Referensramen beskriver investeringsprocesser, 

beslutskriterier och asymmetrisk information och dess påverkan i investeringsbeslut. 

Utifrån referensramen utformades sedan en intervjuguide som stödde insamlingen av 

data. Med hjälp av intervjuerna testades forskningens frågeställningar och den 

bristfälliga informationen försöktes få fram. Slutligen jämfördes resultaten med 

referensramen för att nå en konklusion.  

3.3 Forskningsdesign 

Forskningsdesign kan kort beskrivas som ett ramverk för insamling och analys av data 

(Bryman & Bell 2015).  Forskningsdesign kan delas upp i fem olika typer; experimentell, 

longitudinell, en tvärsnittsstudie, en komparativ studie och en fallstudie. I denna 

avhandling tillämpas fallstudien. 

Fallstudie innebär en detaljerad och intensiv analys av ett specifikt fall (eng”case”).  

Fallstudier är väldigt populära och används i många olika studier. Forskningar som 

utgått från denna forskningsdesign hör till de världskända forskningarna inom 

affärsstudie forskning. Bryman & Bell (2015) beskriver olika fall som en studie kan 

baseras på; en organisation, en viss plats, en specifik person eller en specifik händelse. 

Det vanligaste sambandet med fallstudier är oftast inom forskning som studerar ett visst 

ämne som är geografiskt bundet till en specifik plats eller till exempel en specifik 

arbetsplats. En fallstudie karakteriseras av fokus på en bunden situation eller ett system, 

eller en enhet med ett specifikt syfte och rörliga delar. Fallstudier förknippas oftast ihop 

med kvalitativ forskning då detta bygger bättre grunder för att nå en detaljerad och 

intensiv inblick i fallet. I en fallstudie är fallet ett intressant objekt som forskaren sedan 

strävar att få en djupare uppfattning om. Forskaren utnyttjar fallstudier då ett specifikt 

fenomen vill klargöras. Detta kan även kallas som idiografiskt synsätt.  

Stake (1995) redogör för tre olika typer av fallstudier. Stake (1995) argumenterar för att 

fallstudier som förväntas bringa mest lärdomar är de som en forskare ska utgå från. En 

inre (eng. intrinsic) fallstudie utgår från att få insyn i en specifik situation, instrumentala 

fallstudier utgår från att skapa större förståelse på basis av fallet för att kunna 

generalisera resultat, den tredje kategorin kollektiv fallstudie som utgår från att 

undersöka ett allmänt fenomen. Dessa kategorier kan anses vara riktgivande, men det 

finns inga klara linjer mellan dessa kategorier och linjerna mellan kategorierna är ofta 

otydliga.  
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En fallstudie behöver inte enbart utgå från ett specifikt fall utan forskaren kan även ta i 

beaktande andra fall. Mångfaldiga fallstudier blir allt mer och mer populära inom 

lednings- och affärsstudier (eng. management & business) studier. I de fall där fler 

fallstudier utförs, används resultaten för att kunna jämföra de fall som undersökts. Detta 

ger forskaren en möjlighet att jämföra och få en uppfattning om kontrasten mellan de 

olika fallen. Till exempel kan forskaren se vad som är unikt i de studerade fallen och vad 

som kan anses vara lika. (Brymann & Bell 2015) 

Denna studie baseras på en mångfaldig fallstudie var riskkapitalister och statliga 

investerare jämförs. Syftet med forskningen är att skapa större förståelse om och jämföra 

riskkapitalisters och statliga investerares investeringsbeslut genom att jämföra deras 

investeringsprocesser och kriterier för deras investeringsbeslut. Därav är en mångfaldig 

fallstudie den forskningsdesign som denna forskning baseras på.  

3.4 Forskningsmetod 

Forskningsmetod är den teknik som empiriskt data samlas in på (Bryman & Bell 2015). 

Forskningsmetoden är i en central roll då data samlas in, för detta formar 

undersökningens slutliga resultat (Lewis, Saunders & Thornhill 2009). 

Primärdatat i denna forskning är de kvalitativa intervjuerna och metoden valdes för att 

få en klar uppfattning om finska riskkapitalisters och statliga investerares processer och 

beslutskriterier. Bryman & Bell (2015) beskriver en intervju som en diskussion mellan 

två eller fler parter, diskussionen har i de flesta fall ett bakomliggande tema eller syfte 

som i sin tur formar intervjun. En intervju kan vara strukturerad, semistrukturerad, 

djupgående eller ostrukturerad. Syftet med avhandlingen är att skapa större förståelse 

om och jämföra riskkapitalisters och statliga investerares investeringsbeslut. I och med 

syften med avhandlingen är det väldigt viktigt att identifiera på basis av vilka kriterier 

investeringbeslut tas och hur denna process ser ut. Utöver detta skall forskningen även 

jämföras med tidigare forskningströmmningar och slutligen göra investeringsprocessen 

mer transparent för entreprenörer. Därav krävde fallstudien en struktur så att 

processerna och beslutskriterierna skulle kunna jämföras med varandra. Detta 

resulterade i att semistrukturerade interjuver utfördes för att få ut så mycket information 

som möjligt av intervjuerna.  

Patel, Runa & Davidson (2003) beskriver en semistrukturerad intervju som ett samtal 

mellan parter där intervjuprocessens styrs av öppna frågor. Forskaren har på förhand 
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förberett frågor för att ha en preliminär struktur på intervjun. Frågorna fungerar som en 

bas för intervjun men ger även utrymme för variation och mer öppen diskussion. 

Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av de öppna frågorna som intervjun inleds 

med och som sedan utvecklas till mer detaljerade. Denna metod ger även utrymme för 

modifieringar och utveckling vid behov. Strukturen på intervjun säkerställer att 

intervjun hålls på rätt spår och att forskaren får fram information inom de centrala 

delarna som behövs för att sedan kunna jämföra svaren med varandra. Men då forskaren 

har rätt till att modifiera och utveckla manuskriptet kan detta även leda till att 

intervjuerna inte blir identiska. Dock har den semistrukturerade forskningsmetoden 

säkerställt att datat kan utnyttjas för att uppnå forskningens syfte.   

Sekundärdatat i denna avhandling har sökts via Ebsco och Google Scholar. Där har 

sökord som; startup, investmentdecisions, investment criteria, entrepreneurship, 

venture capital, govermental investor använts. Utöver dessa databaser har även 

journaler från Svenska Handelshögskolans bibliotek – NELLI och HANNA utnyttjats. 

För att få en så bred syn på ämnet som möjligt har en kombination av gammal och ny 

forskning använts. Teorier som är tidlösa, har även utnyttjats i denna forskning och detta 

bidrar även med att forskningen visar ifall dessa tidlösa och världskända teorier 

fortfarande är relevanta idag (Latham & Ernst 2006).  

Utöver detta har även investeringsobjekten delat ut material, som beskriver företagens 

investeringsprocesser och kriterier de baserar sina investeringsbeslut på. Materialet är i 

form av nyligen gjorda forskningar som företagen gjort, blogg texter som de skrivit och 

internt material som företagen utgår ifrån då investeringsbeslut görs. 

3.4.1 Val av urval 

Valet av urval i en mångfaldig fallstudie måste omsorgsfullt och väl motiverat väljas ut. 

Varje urval skall väljas på så sätt att varje fall kan bidra till att bygga på teorin (Eisenhardt 

1989). Avhandlingens syfte och forskningsfrågor styr till stor del mängden intervju-

objekt. Datat som samlats in analyseras och utvärderas av forskaren för att ta beslut ifall 

intervjuerna som gjorts gett ett mättat resultat eller ifall nya mönster uppkommit och 

fler intervjuer måste utföras för att få mer jämförbara resultat (Lewis, Saunders & 

Thornhill 2009). I de flesta fall skall forskaren utföra intervjuer ända tills denna upplever 

att fler intervjuer inte tillbringar något mervärde. Eisenhardt (1989) påpekar även att i 

de flesta fall bestäms mängden intervjuer på förhand på grund av diverse orsaker. Syftet 
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i denna avhandling är att skapa större förståelse om och jämföra riskkapitalisters och 

statliga investerares investeringsbeslut. 

Valet av urval är därmed begränsat till finska riskkapitalister och statliga investerare. 

Utöver detta har urvalet begränsats till investerare som investerar i startup-företag i 

startstadiet (eng. seedstage) och den tidiga tillväxtfasen (eng. early stage). Startstadiet är 

det första skedet i startup-företags livscykel då en extern investerare ofta kommer in. 

Dessa investeringar är ofta produktutveckling, marknadsanalys eller formandet av ett 

kompetent team. Tillväxtfas-stadiet är det stadiet då startup-företaget har möjlighet att 

påbörja sin verksamhet men behöver externa resurser för att vidareutveckla sin 

tillverkning och försäljning. Denna forskning fokuserar på dessa två stadier för de anses 

vara de mest kritiska stadierna för startup-företag, och det är i dessa stadier startup-

företagen oftast behöver någonslags extern finansiering för att kunna utveckla och föra 

sin verksamhet framåt. Utöver kriterierna presenterade ovan, valde jag att fokusera på 

de finska riskkapitalbolag som har ett starkt varumärke och hör till de ledande 

riskkapitalbolagen i Finland. För att förstärka avhandlingens empiri har jag kontaktat 

riskkapitalister med olika bakgrund för att se ifall detta påverkar deras sätt att ta 

investeringsbeslut. I urvalet inom de statliga investerarna har jag utgått från att fokusera 

på personer i ledningspositioner och med erfarenhet inom olika sektorer inom statlig 

finansiering. 

Snöbollsurval har spelat en stor roll i denna forskning för att få tag på de mest relevanta 

individerna för denna undersökning. Snöbollsurval innebär att forskaren får hjälp av 

andra individer för att nå de mest relevanta individerna för forskningen. (Patton 2005) 

Urvalsprocessen påbörjades med att kontakta en person med ett väldigt brett 

kontaktnätverk, därefter med denna person som referens har jag kontaktat finska 

riskkapitalister och statliga investerare i ledande positioner. Utöver detta har även 

snöbollseffekten uppkommit under intervjuprocessen då de som intervjuats föreslagit 

personer som de anser skulle ha en stor kontribution till denna studie. Snöbollsurvalet 

har varit till stor hjälp för att få kontakt med de personer som har en position inom 

beslutsfattandet, det vill säga högt uppsatta individer. Patton (2005) påpekar att det även 

finns svagheter med snöbollsurvalet, undersökningens resultat kan påverkas då 

individerna inte är valda slumpmässigt. Utöver detta kan snöbollsurvalet även kritiseras 

för att processen inte kräver insats från forskarens sida, i detta fall var snöbollsurvalet 

enbart det första steget för att få kontakt med de rätta personerna just för denna 
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undersökning och detta har inte påverkat forskarens aktivitet i urvalsprocessen (Bryman 

& Bell 2015).  

I denna undersökning deltog sammanlagt tio (10) individer, fem (5) finska 

riskkapitalister och fem (5) finska statliga investerare. Respondenterna kontaktades via 

e-post med kort information om undersökningen, intresse att medverka och slutligen 

med överenskommelse av tid och plats för intervjun. Före intervjun skickades ett 

informationsbrev via e-post till respondenterna, informationsbrevet innehöll praktisk 

information om intervjun, forskningens syfte och vilka teman intervjun kommer att 

behandla. Den praktiska informationen i informationsbrevet behandlade etiska regler; 

om anonymitet och inbandning av intervjun. Informationsbrevet hittas i appendix. 

Utöver detta var även telefon och e-post information tillgängligt för respondenterna ifall 

frågor skulle uppstå. Intervjuerna utfördes på diverse kontor, per telefon och på grund 

av tidsbrist besvarade en av respondenterna frågorna utförligt via email.  

Följande avsnitt kommer utförligt att presentera materialet som intervjuerna baserades 

på.  

3.4.2 Intervju guide 

Syftet för denna avhandling är att skapa större förståelse om och jämföra 

riskkapitalisters och statliga investerares investeringsbeslut.  

Intervjuguiden är därmed uppbyggd på så sätt att forskaren skall få en klar bild av hur 

finska riskkapitalisters och statligainvesterares investeringsprocesser ser ut, och vilka 

kriterier de tar i beaktande i sitt beslutstagande och hur asymmetrisk information kan 

påverka beslutet. Därmed kommer intervjuguiderna att följa samma struktur som 

avhandlingen.  

Intervjun inleddes med att kort sammanfatta avhandlingens syfte och centrala teman. 

Därefter påbörjades frågor om respondenters bakgrund och erfarenhet av 

investeringsbeslut i startup-företag. Dessa frågor ställdes för att påbörja en lättsam 

diskussion med respondenten och för att få denna att känna sig bekväm i situationen. 

Efter de inledande frågorna påbörjades frågorna kring centrala teman i forskningen. Den 

första frågan behandlade företagets investeringsprocess, hur den ser ut och vilka steg i 

processen som anses som de mest kritiska. Nästa tema som togs upp var vilka kriterier 

de baserar sina investeringsbeslut på och ifall det finns något kriterium som är mer 
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viktigt än något annat. Avslutningsvis behandlade intervjun temat om asymmetrisk 

information och dess roll i investeringsbeslut. Frågorna var riktgivande och fungerade 

som ett bra underlag för intervjun. Alla respondenter var väldigt öppna och de öppna 

frågorna ledde till intressanta diskussioner kring ovannämnda teman. Målet med 

frågorna var att få en djup uppfattning om ovannämnda teman. I början av intervjun 

nämndes syftet, utöver detta fokuserade intervjun enbart på den typs investerare det var 

frågan om, men respondenterna tog självmant upp den andra investerartypen, berättade 

positiva erfarenheter och kritiserade verksamheten. Intervjun avslutades med en allmän 

diskussion om nuläget i deras verksamhet och den finska marknaden, och respondenten 

fick även en möjlighet att ta upp något som inte än behandlats i intervjun.  

Intervjuguiden presenteras nedan. 

• Kan ni kort beskriva er bakgrund och erfarenhet som investerare inom 

startup-branschen? 

• Hur ser investeringsprocessen ut? 

 Är det något av stegen i processen som anses vara mer viktig än 

andra? 

• Vilka kriterier tas i beaktande då ett företag evalueras? 

 Är det något kriterium som har högre tyngd än andra? 

• Hur kritisk påverkan kan asymmetrisk information ha i ett 

investeringsbeslut? 

 Har investeringsbeslut fallit på grund av informations 

asymmetri? 

I avsnittet nedan presenteras hur datat har analyserats. 

3.5 Dataanalys 

Elo & Kyngäs (2008) beskriver innehållsanalys som ett medel att analysera både 

kvantitativt och kvalitativt data, som kan utnyttjas både induktivt och deduktivt. Med 

hjälp av innehållsanalys strävar forskaren efter att bygga en modell för att beskriva ett 

visst fenomen i en konceptuell form. Innehållsanalys kan delas in i tre olika steg; 
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förberedelse, organisering och rapportering. Denna typ av dataanalys kommer tillämpas 

i denna avhandling då jag utgår från en induktiv forskningsstrategi. På basis av 

intervjuerna som kommer utveckla en teori, forskningsstrategi, finns dock deduktiva 

inslag då jag även utgår från min referensram det vill säga existerande teori. Som Elo & 

Kyngäs (2008) argumenterar kan denna typ av data analys implementeras på en 

forskning med både induktiv och deduktiv forskningsstrategi.  

Widerberg (2002) redogör för att val av analysmetod beror på forskarens egna intressen 

och på forskningens teoretiska perspektiv. Utöver detta påpekas även hur viktigt det är 

att ta i beaktande det etiska tänkandet under hela forskningsprocessen. Analysering av 

data påbörjas redan under intervjuprocessen.  

Innehållsanalys är ett lämpligt dataanalysverktyg då syftet på forskningen är att skapa 

mer förståelse inom ett specifikt ämne, det vill säga att det inte finns tillräckligt med 

tidigare forskning. Tuomi & Sarajävi (2009) redogör för tre olika typer av 

innehållsanalys; konventionell, summativ och riktad. Hsieh & Shannon (2005) beskriver 

en riktad innehållsanalys som en analys som utgår ifrån teori. Syftet med forskningen är 

att utveckla och bekräfta existerande teorier och modeller. Riktad innehållsanalys 

tillämpas i denna avhandling, då avhandlingens syfte och forskningsfrågor till stor del 

baserar sig på existerande teori. De teman som behandlades under intervjuerna, 

baserades på den existerande teorin som referensramen är baserad på. Avhandlingens 

innehållsanalys kan delas in i tre (3) olika teman; investeringsprocessen, beslutskriterier 

och asymmetrisk information.  

För att förstärka avhandlingens dataanalys kommer även Gioias, Corley & Hamilton 

(2013) analysmetod att tillämpas. Denna analysmetod delas upp i; första rang (eng. first 

order) och andra rang (eng. second order) analyser. Den första analysen kommer att 

utföras genom att granska respondenternas svar och beteende för att hitta enhetliga 

mönster och teman bland respondenterna. Den andra analysdelen innebär att 

sammanställa dessa mönster och teman för att hitta förklarande orsaker. Denna typ av 

analysmetod kommer öka transparensen i avhandlingens dataanalys. 

Figur 5 ger en överblick på hur Gioias, Corley & Hamiltons (2013) analysmetod har 

tillämpats på denna avhandling. Första rang koden fungerade som en bas då de 

semistrukturerade intervjuerna utfördes. Intervjufrågorna baserade sig på 

avhandlingens referensram och redan i detta skede började första rang koderna ta sin 

form. Första rang koderna identifierades sedan genom att sammanställa centrala teman 
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i avhandlingen och materialet ifrån de semistrukturerade intervjuerna. Andra rang 

koden identifierades genom att avskilja de väsentliga delarna ur intervjuerna för 

avhandlingens syfte och därmed formades tre (3) centrala teman för denna avhandling. 

Figur 5 Överblick på datainsamlingen 

 

 

  

 

Resultatet ur de semistrukturerade intervjuerna kommer att presenteras i nästa kapitel. 

Resultaten är indelade i tre (3) olika teman; riskkapitalister, statliga investerare och 

samarbete mellan dessa investerare. I dessa teman kommer investerarnas processer och 

kriterier att framföras. Utöver detta kommer även ett intressant tema att behandlas som 

tidigare forskning inte tar i beaktande, samarbetet mellan finska riskkapitalister och 

statliga investerare. Detta är ett tema som har uppkommit i alla tio (10) intervjuer som 

utförts och därav är det ett viktigt tema som lyfts fram till kännedom.  

3.6 Forskningskvalité 

Genom reliabilitet och validitet får man en uppfattning om avhandlingens trovärdighet 

och vetenskapliga kvalité. Med hjälp av dessa två begrepp mäts avhandlingens 

forskningens trovärdighet. Bryman & Bell (2015) argumenterar för att reliabilitet och 

validitet inte tillämpar sig för att mäta kvalitativa forskningar. Därav måste reliabilitet 

och validitet tillämpas så att de kan utnyttjas även i kvalitativ forskning.  

Reliabilitet mäter forskningens pålitlighet och att forskningen har utförts på rätt sätt och 

att frågorna och ämnen som behandlats under intervjuerna har varit klara och tydliga 
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för respondenterna. Reliabilitet tar även i beaktan forskningens generaliserbarhet. 

(Saunders, Lewis & Thornhill 2009) Ghauri & Grønhaug (2005) beskriver reliabilitet 

som hur noggrant forskningen mäter det som skall mätas.  

Validitet kopplas ihop med forskningens syfte, det vill säga om forskningen har lyckats 

besvara syftet i undersökningen (Saunders, Lewis & Thornhill 2012). Ghauri & Grønhaug 

(2005) beskriver validitet hur bra forskningen lyckas mäta det som skall mätas och att 

forskaren lyckas undvika systematiska och slumpmässiga fel.  

Ghauri & Grønhaug (2005) redogör för faktorer som kan ha en inverkan på forskningen. 

Dessa faktorer kan vara; respondenternas sätt att svara på frågorna, respondentens 

intresse och sinnesstämning och även tidspress, ljudnivå och olika slags 

situationsfaktorer i bland annat omgivningen de befinner sig i. 

I denna forskning har validiteten förstärkts genom snöbollsurvalet i val av respondenter. 

Detta har bidragit till att rätt personer för denna undersökning har hittats. Utöver detta 

har reliabiliteten för forskningen förstärkts genom att skicka ut information och frågor 

för intervjun före intervjun utfördes, så att respondenterna skulle ha en klar bild av vad 

intervjun kommer behandla. Detta bidrog även till att respondenterna hade förberett sig 

med material och företags specifika insikter i ämnen vilket har varit till stor hjälp. Utöver 

detta har även intervjuerna bandats in och senare transkriberats, för att få ett så korrekt 

och sanningsenligt material som möjligt för avhandlingen.  

Figur 6 visar utgångspunkten för analysen, hur datat insamlats och hur det analyserats 

Figur 6 Sammanfattande modell av avhandlingens metod 
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4 RESULTAT 

I detta kapitel kommer det empiriska resultatet för denna forskning att presenteras. 

Syftet med avhandling är att skapa större förståelse om och jämföra riskkapitalisters och 

statliga investerares investeringsbeslut. Avsikten med detta kapitel är att skapa en 

övergripande helhetsbild av materialet från intervjuerna som utfördes av de tio (10) 

utförda personintervjuerna.  

Det insamlade materialet har grupperas enligt de mest relevanta teman för denna 

avhandling. Intervjuobjekten är utfördes av fem (5) finska riskkapitalister och fem (5) 

finska statliga investerare. Därav är även resultatet uppdelat mellan dessa typer av 

investerare. Det första (1) temat kommer att behandla riskkapitalisters 

investeringsprocesser och beslutskriterier, det andra (2) temat kommer att behandla 

statliga investerares investeringsprocesser och beslutskriterier. Det tredje (3) och sista 

temat kommer att behandla en ny synpunkt som uppkom i intervjuerna; samarbetet 

mellan dessa investerare.   

Intervjuerna som utfördes var semistrukturerade och gav därför möjlighet till en lättsam 

diskussion kring de centrala ämnena i denna forskning. Intervjuerna som utfördes med 

riskkapitalisterna hade en hel del likheter, riskkapitalisterna delade liknande synpunkter 

i sina investeringsprocesser och beslutskriterier. Intervjuerna som utfördes med statliga 

investerare var mer olika, då dessa respondenter hade olika investeringsprocesser och 

beslutskriterier.  

I avsnittet nedan kommer bakgrundsinformation om respondenterna att presenteras i 

en tabell. I tabellen framstår all viktig information om respondenterna. Efter detta 

avsnitt kommer forskningens resultat att presenteras i samma struktur som 

avhandlingens teoretiska referensram. Resultatet är uppbyggt av sammanfattande texter 

av intervjuerna samt exemplifierade citat. 

4.1 Bakgrundsinformation om respondenterna 

I undersökningen deltog sammanlagt tio (10) personer. Valet av urval baserades till stor 

del på snöbollsurvalet. Snöbollsurvalet tillämpades för att nå personer i ledande 

positioner i finska riskkapitalbolag och inom de statliga investerarna. Personer med en 

ledande roll har mer makt i beslutstagande och därav valde jag att intervjua personer i 
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ledande positioner. I tabell 7 redogörs respondenternas befattning, kön och 

intervjudatum.  

Valet av respondenter är även baserat på att få en så bred uppfattning som möjligt om 

hur dessa investerare agerar. Bland riskkapitalisterna har jag utgått från att kontakta 

personer med olika bakgrund inom riskkapitalindustrin, respondenterna kommer från 

både nyligen grundande riskkapitalbolag och från gamla väletablerade bolag. Utöver 

detta har även personernas bakgrund tagits i beaktande, somliga av riskkapitalisterna 

har en entreprenöriell bakgrund medan de andra har arbetat inom branschen i många 

år. 

Tabell 7 Sammanfattande tabell av respondenterna 

 Typ av investerare Befattning Kön Intervjudatum 

Respondent 1 Riskkapitalist Partner M 16.01.2018 

Respondent 2 Riskkapitalist Partner M 26.01.2018 

Respondent 3 Riskkapitalist Delägare M 06.02.2018 

Respondent 4 Riskkapitalist Medgrundare M 13.02.2018 

Respondent 5 Riskkapitalist Medgrundare M 22.01.2018 

Respondent 6 Statlig investerare Direktör K 02.02.2018 

Respondent 7 Statlig investerare Placeringschef M 26.01.2018 

Respondent 8 Statlig investerare Verkställande direktör M 07.02.2017 

Respondent 9 Statlig investerare Verkställande direktör M 28.02.2018 

Respondent 10 Statlig investerare Vice verkställande 

direktör 

M 01.03.2018 
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4.2 TEMA 1 – Finska riskkapitalister 

Det första temat, finska riskkapitalister behandlar hur finska riskkapitalister gör sina 

investeringsbeslut och vilka kriterier som påverkar deras beslutfattningsprocess. 

Investeringsprocessen beskrivs som den process riskkapitalisterna går igenom för att 

fatta ett investeringsbeslut. Beslutskriterierna är de kriterier som påverkar 

riskkapitalisternas investeringsbeslut, asymmetrisk information anses även vara ett 

kriterium som påverkar investerarnas beslutsfattande.  

Samtliga finska riskkapitalister beskriver sin investeringsprocess som en rutinerad 

process. Respondenterna beskriver processen som väldigt inlärd på basis av deras 

tidigare erfarenheter och att processen oftast framskrider naturligt.  

När respondenterna ombads beskriva processen och de olika stegen i processen som de 

ansåg vara viktiga betonade majoriteten av respondenterna att man redan under det 

första mötet kan göra ett mentalt beslut.  

’’Första steget är det viktigaste, jag tar redan ett mentalt beslut under det första mötet’’ 
(Respondent 1) 

’’Under det första samtalet ser vi till att de passar in i vår investeringsstrategi, annars är 
det inte en match’’ (Respondent 2) 

Majoriteten av respondenterna redogör för att processen påbörjas med en sourcing då 

företaget även får mycket (eng. inbound), det vill säga att företag kontaktar investerarna 

för möjliga investeringar. Majoriteten av respondenterna betonar även nätverkets roll i 

den första fasen som väldigt viktig.  

’’Bolagen kommer via bekanta’’ (Respondent 2) 

’’Vi har hållit på redan sedan 2008 med vårt varumärke, så vi har ett väldigt brett nätverk 
som bidrar till detta’’ (Respondent 1) 

’’Vi strävar efter att skilja oss från andra, vi har ett starkt fokus och är bäst på det’’ 
(Respondent 3) 

Efter detta steg i processen går samtliga respondenter över till en granskning, då 

investeraren utför någonslags bakgrundsundersökning av företaget, ägarna och 

marknaden. Respondenter betonar att det är viktigt att entreprenörerna och deras 

företagsidéer skall vara ambitiösa och att de måste ha kunskap inom den bransch 

företaget agerar i. Respondenterna lyfter även fram att det har någonlags 

konkurrensfördel gentemot de andra på marknaden.  
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’’Det är jätteviktigt för oss att deras produkt inte går att kopiera, competitive advantage 
är väldigt viktigt för oss’’ (Respondent 2) 

Efter detta steg börjar riskkapitalisten och entreprenören utveckla samarbetet. I detta 

skede sker även så kallade due diligence som riskkapitalisten eller ett utomstående 

företag sköter. Respondent 1 betonar att det är viktigt att ha någonslags inspektion gjord 

då detta företag investerar andras pengar och i somliga fall måste ha bevis på att en DD 

har utförts.  

Efter detta steg görs ett kontrakt varefter båda parterna inleder sitt samarbete. Samtliga 

respondenter anser sig vara aktiva investerare och de beskriver denna process som 

väldigt interaktiv tillsammans med entreprenören och teamet. Majoriteten av 

respondenterna betonar att det är väldigt viktigt att jobba aktivt tillsammans med 

teamet, stöda, hjälpa och framförallt lära känna varandra för att kunna jobba mot ett 

gemensamt mål.  

’’Vi är en aktiv investerare, vi inleder samarbetet med en kick-off tillsammans med 
teamet, vi uppehåller kontakt varannan vecka med team möten, vi hjälper till med 
rekrytering, strategi, marknadsföring, försäljning och funderar över problem 
tillsammans.’’ (Respondent 2) 

’’Vi är en aktiv investerare, vi intar en plats i styrelsen, och ofta styrelse ledamotens plats 
(…) vi rådgiver och hjälper företaget’’ (Respondent 1) 

’’Vi är en väldigt aktiv investerare, vi har en väldigt liten portfölj med bolag och vi äger i 
genomsnitt 40 % av bolagen i vår portfölj’’ (Respondent 3) 

Som citaten ovan visar, har respondenterna olika sätt att agera som en aktiv investerare, 

men det centrala i att de agerar som en aktiv investerare är att de aktivt hjälper företaget 

att nå målsättningar och utvecklas. Detta påverkas även av hur riskkapitalbolagets egna 

verksamhet är uppbyggd. 

Majoriteten av riskkapitalisterna lyfter upp specifika beslutskriterier som de alltid tar i 

beaktande då investeringsbeslut tas. I denna del av intervjuerna kunde man uppleva 

skillnader mellan investerarna som till stor del berodde på att riskkapitalbolagen har 

olika investeringsstrategier som innebär att de specialiserar sig på bla. olika branscher . 

Alla respondenter betonar att de huvudsakligen investerar i människorna. Ju tidigare 

investeringen görs i företaget desto viktigare är teamets kunskap. Utöver detta redogör 

de även för att marknaden skall vara attraktiv, vilket innebär att den skall vara stor och 

ha plats för nya aktörer. Förut kunde investeringsbeslut göras på basis av magkänsla, 

men detta är inte mera tillräckligt, nu skall även detta vara mätbart på ett eller annat 

sätt.  
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’’Teamet är a och o, det är personerna som gör det’’ (Respondent 1) 

’’Mest är det teamet’’ (Respondent 2) 

’’Teamet är viktigast’’ (Respondent 3) 

Riskkapitalister påpekar att asymmetrisk information alltid uppkommer då man jobbar 

tillsammans med entreprenörer. Överoptimism anses vara en del av deras karaktär och 

riskkapitalisternas utgångspunkt är att entreprenören ofta överdriver finansiella 

kalkyler eller framtidsplaner. Dock påpekar respondenterna att det i de flesta fall går att 

göra bakgrundskontroller och ifall något inte är som det ska, lägger man ner projektet. 

Utöver detta använder riskkapitalister garantier (eng. warranties) som innebär att 

entreprenören personligt ansvarar för företagets framgång. Utöver detta kommer det 

även fram att ifall entreprenören underhåller information om till exempel konkurrenter, 

skickar detta en negativ signal till riskkapitalisten för de vill jobba med öppna personer. 

En slags garanti som majoriteten av respondenterna tar fram är de täta nätverken de har. 

Detta gör det svårt för entreprenörer att vara oärliga. 

’’Det är lätt i Finland, man känner någon som känner personen’’ (Respondent 2) 

’’Vi spenderar så många timmar tillsammans att man måste vara Jesus för att kunna 
ljuga genom alla de timmarna.’’ (Respondent 1) 

’’Det har hänt att någon har ljugit, det har varit lätt att vi tackat nej till projektet (…) vi 
är så gott som en del av teamet, det innebär att det finns en slags tillit bland oss’’ 
(Respondent 3) 

4.3 TEMA 2 – Finska statliga investerare 

Det andra (2) temat, finska statliga investerare behandlar hur finska statliga investerare 

gör sina investeringsbeslut och vilka kriterier som påverkar deras beslutsfattande 

process. Beslutskriterierna är de kriterier som påverkar statliga investerares 

investeringsbeslut, asymmetrisk information anses även vara ett kriterium som påverkar 

beslutsfattandet.  

Investeringsprocessen för finska statliga investerar ser olika ut från aktör til aktör. Till 

stor del beror detta på att de statliga investerarna på den finska marknaden erbjuder 

olika typer av finansieringsmöjligheter för startup-företag. Finansieringsmöjligheten 

kan vara i form av en kapitalinvestering, givandet av ett lån eller ett stöd som en statlig 

investerare ger. Respondenterna i denna forskning har därav olika syn på 

investeringsprocesser som kommer presenteras nedan.  
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Skillnader som uppkom mellan respondenterna var bland annat hur de kommer i 

kontakt med företagen i investeringsprocessen. Respondent 9 och Respondent 6 

beskriver att de inte aktiverar sig i att söka investeringsobjekt utan att startup-företagen 

är de som kontaktar dem. Respondent 7 och Respondent 10 argumenterar i sin tur för 

hur viktigt sourcingen är för dem. Respondenter lyfter även fram Slush som ett viktigt 

evenemang för dem för att hitta investeringsobjekt. Utöver detta utnyttjar statliga 

investerare olika informationskällor för att hitta potentiella investerings objekt. Talous 

Elämäs sektion (fin. pienet sijoitukset) nämns som en informationskälla, de följer 

konsekvent denna informationskälla för att se hurudana investeringar som genomförts 

på marknaden. 

’’Vår sourcing kommer från många olika håll, från våra medinvesterare, evenemang, 
informationskällor’’ (Respondent 7) 

’’Vi är framme på olika slags evenemang, vi får förslag via våra nätverk och 
medinvesterar’’ (Respondent 10) 

’’Vi behöver inte aktivera oss (...) vi behöver inte sälja’’ (Respondent 9) 

Utöver dessa skillnader kom det även upp hos majoriteten av respondenterna att det är 

viktigt att kunna mäta någonslags mål under investeringsprocessen. Det vill säga påvisa 

att utveckling har skett i företaget. 

Skillnaderna som förekommit mellan respondenterna beror främst på att de erbjuder 

olika former av finansiering för startup-företag. Beroende på form av finansiering ser 

processerna väldigt olika ut. Nedan följer en redogörelse för två olika 

investeringsprocesser inom statliga investerare; Respondent 7 erbjuder riskkapital, 

medan Respondent 9 erbjuder både stödfinansiering och låne-finansiering.  

Respondent 7 beskriver att de inte behöver följa en investeringsprocess men att figuren 

nedan finns för internt bruk och fungerar som en bra grund för investeringsbesluten.  

Respondent 7 lyfter fram det första steget i deras investeringsprocess sourcing som det 

viktigaste steget, hur de får sin ’deal flow’. 

Respondent 7 beskriver investeringsprocessen genom en modell som består av fem (5) 

steg. Processen påbörjas av sourcing, då investeraren söker efter möjliga investerings-

objekt genom olika kanaler. Efter detta steg följer identifikations steget var investeraren 

undersöker objekten och ser till att de passar in i deras investeringsstrategi och uppfyller 

beslutskriterierna. Det tredje (3) steget utvärdering går ut på att analysera företaget med 

målsättningen att investera i företaget i framtiden. Efter detta steg följer en DD det vill 
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säga en undersökning av företaget som i flesta fall innebär finansiell, legal, kommersiell 

och skattemässig analys av företaget. Respondent 7 lyfter även fram att de i detta skede 

använder sig av utomstående aktörer. Det sista steget genomförandet innebär att 

parterna gör en överenskommelse och skriver på ett kontrakt, varefter investeringen 

görs. 

Respondent 9 beskriver deras investeringsprocess som en stor helhet på hela deras 

startup-investeringsverksamhet och hur deras olika investeringsalternativ i slutändan 

bildar en investeringsprocess. Deras investeringsalternativ är uppdelade i tre olika 

kategorier; 1- ’Learn, test and try’, 2- ’Develop and renew’ och 3- ’Grow scale’.  

Respodent 9 beskriver deras investeringsprocess som en tratt. Det vill säga processen 

fungerar så att i början på deras investeringsprocess ger de stöd åt ca 500-800 företag. 

Detta stöd är till för att utveckla och testa produkter, marknader eller efterfråga på just 

den marknaden. Till nästa steg i deras investeringsprocess kvalificerar ca 300 företag. I 

detta steg får företagen en möjlighet att utveckla och förnya produkten/tjänsten, 

företagets processer eller businessmodeller. Till sista steget i investeringsprocessen 

kvalificerar ca 40 företag. I detta steg utvecklar företagen vidare på sin verksamhet och 

fokuserar på möjlighet till tillväxt, bland annat genom internationalisering. Respondent 

9 beskriver att investeringsprocessen fungerar som en tratt, till en början gör de många 

investeringar med mindre kapitalinsatser medan, ju längre företaget kommer i deras 

investeringsprocess desto större blir kapital insatserna. Respondent 9 lyfter fram att 

företaget har möjlighet i det sista stadiet till en investering på 500.000 euro och ett lån 

på 750.000 euro. Figur 7 illustrerar hur denna investeringsprocess ser ut. 

Figur 7 Statlig investeringsprocess 
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Respondent 8 lyfter fram kritik av de statliga investerarnas investeringsprocesser. 

Respondenten lyfter fram att statliga investerares största utmaning är att de får in 

massvis med (eng. inbound) det vill säga företag som ansöker om stöd eller lån. På basis 

av relativt lite information måste investerarna välja investeringsobjekten de ger stöd eller 

lån till. Respondent 8 beskriver processen att söka statliga finansiella stöd och lån som 

manipulering av dokument. Att producera dessa dokument med syftet att få finansiering 

eller stöd har till och med fått en benämning bland de interna arbetarna, det vill säga kan 

entreprenörer manipulera dessa dokument genom att producera och formulera 

ansökningarna på rätt sätt för att maximera ansökan om finansiering. Internt inom 

statliga finansierings bolag är investerare fullt medvetna om detta problem, men 

eftersom ingen investerare bär personligt ansvar över för att investeringen lyckas eller 

inte anser de inte att det är ett problem. Respondenten lyfter även fram att ifall ett lyckat 

investeringsbeslut tas får du inte ett tack och ifall ett misslyckat investeringsbeslut tas 

påverkas ingen personligen av det.  

’’Man talar om scheisse in och scheisse ut, ifall du gör ett bra investeringsbeslut påverkar 
de inte dig alls, du får inte ens ett tack, det göms i massan av alla investeringar, det matar 
inte organisationen att lära sig, det fattas helt och hållet en återkopplings loop’’’ 
(Respondent 8) 

Somliga respondenter lyfter fram att poängen med statliga investeringar är att skapa ny 

kunskap i Finland. Respondenterna betonar att ifall företaget går i konkurs efter 

investeringen, påverkas inte statliga investerares verksamhet på något sätt. Därför kan 

statliga investerare ta på sig hög risk för även om företaget de investerat i går i konkurs 

får staten någonslags avkastning på sin investering i form av kunskap som kan senare 

leda till något positivt för staten.  

’’Den viktigaste aspekten är att företagen producerar någonslags ny kunskap’’ 
(Respondent 8) 

Beslutskriterier som påverkar finska statliga investerares investeringsbeslut är i stora 

drag väldigt lika mellan respondenterna. Samtliga respondenter lyfter fram teamets 

betydelse och hur det är den viktigaste kriterien för investeringsbeslutet. 

Respondenterna betonar hur viktigt det är att ha ett mångsidigt team och att de har 

kunskap från många olika områden. Teamet skall bestå av fler än en (1) person.  

Majoriteten av respondenterna påpekar att ett medelmåttligt case kan formas till en 

framgångshistoria ifall teamet är utmärkt. Finska statliga investerare utgår i sina 

investeringsbeslut från teamet och inte ifrån produkten/tjänsten som startup-företaget 
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utvecklat. Utöver detta specificerar Respondent 9 att en stark vision i teamet, glöden i 

ögonen är det viktigaste kriteriet teamet skall ha för att få finansiering.  

’’Vi ser på teamet, och glöden i deras ögon, hur starkt de är på väg mot sin vision’’ 
(Respondent 9) 

’’Det viktigaste kriteriet är företagets team, det är teamet som lyckas med att göra 
företaget till en framgång’’ (Respondent 10) 

’’Allting börjar från entreprenören, team, team, team’’ (Respondent 7) 

’’Ordentligt team med mångsidig kunskap’’ (Respondent 6) 

Utöver detta kriterium lyfter majoriteten av respondenterna fram som viktiga 

beslutskriterier skalbarhet, möjlighet till tillväxt och en attraktiv marknad. Respondent 

10 tar även upp deras investeringsstrategi som starkt baserar sig på olika teman. De 

strävar efter att utveckla samhället på olika sätt och med det som utgångspunkt har dessa 

investeringsstrategier fastslagits.  

’’Vi strävar efter att utveckla samhället, ett verktyg för det är valet av teman inom vår 
investeringsstrategi’’ (Respondent 10) 

’’Tillväxt och nischområden’’ (Respondent 7) 

’’Företagets ambitiösa tillväxtstrategi är avgörande’’ (Respondent 6) 

’’Finansieringen är menad för företag med internationellt skalbara företag’’ (Respondent 
9) 

Statligt finansierade investeringar har klara riktlinjer om vad stöden och finansieringen 

är till för. Respondent 9 betonar att de måste följa vissa lagstiftningar med riktlinjer för 

sina investeringar och att vissa riktlinjer måste de vara väldigt noga med att följa, bland 

annat EU-lagstiftningen. Ett exempel som tas upp är projekt baserade investeringar, 

statliga investeraren kan då enbart ge stöd eller lån för de kostnader som uppstår ifrån 

det specifika projektet. Speciellt denna del av lagstiftningen är väldigt strikt. Modellen 

som är skapad av det statliga organet är väldigt populär och har blivit kopierad av andra 

investerare. Modellen ger investerare chansen att agera på en ’’grå zon’’ för att kunna ge 

maximal nytta till de företag som beviljas stöd och lån.  

’’Det är väldigt reglerat, men vi agerar i den ’gråa zonen’ som vi kan’’ (Respondent 9) 

Respondent 8 anser att politiska beslut påverkar statliga investerare indirekt till exempel 

genom olika teman, som det är viktigt att skapa kunskap om. Respondenten lyfter även 

fram AI det vill säga artificiall intelligence som nu fungerar som ett nyckelord och runt 

vilket det finns en väldigt stor hype. Detta kan tillexempel ses som en politisk riktning. 
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Utöver detta påpekar respondenten att de statliga organet stöder att nya arbetsplatser 

skapas i Finland.  

’’Politiska beslut påverkar inte direkt, men indirekt’’ (Respondent 8) 

Svaren kring asymmetrisk information och hur det kan påverka statliga investerares 

beslut har varit väldigt motstridiga varierande från respondent till respondent. 

Motstridigheterna i svaren kan bero på att inom dessa statliga organ, har dessa personer 

olika synvinklar och åsikter kring hur de som investerare skall hantera problemet kring 

asymmetrisk information. Statliga investerares syn på asymmetrisk information kan 

delas upp i två olika kategorier; hur dessa investerare ser på hela den statliga-

finansierings verksamheten och vilka typer av asymmetrisk information som 

investerarna tar i beaktande i sina beslut.  

Respondenterna lyfter fram att detta är ett ämne som det hålls tyst om och inte tas i 

beaktande då det är ett väldigt känsligt/kritiskt ämne för statliga investerares 

verksamhet. Utöver detta lyfter de även fram att det är väldigt svårt att få fast företag, 

ifall de hittar på lögner för att förbättra sina chanser för bli beviljade finansiering. 

Respondenter lyfte fram att det är väldigt svårt att få fram ifall deras finansiering har 

utnyttjats till inlärning och adoptering, eller ifall kapitalet använts till annat. 

’’Informationen är väldigt asymmetrisk när det kommer till offentliga pengar. Det är en 
sak som man håller tyst om och inte talar öppet om’’ (Respondent 8) 

’’Asymmetrisk information, pålitlighet och gemensamma målsättningar, det finns 
väldigt lite bedrägerier’’ (Respondent 6) 

’’Det är väldigt svårt att få fast någon för att ha ljugit (…) vad de påriktigt har gjort med 
finansieringen är mission impossible att få reda på (…) för att entreprenörer skall bli fast 
för att ha ljugit är det väldigt stora kriterier, ifall de köper sig en ny sommarstuga eller 
yacht kan de bli fast, men det är ju även möjligt att någon skurkompis döljer även det.’’ 
(Respondent 8) 

Andra respondenter tar upp löftets, uppfattning och informations asymmetrin. Löftes-

asymmetrin uppstår då två personer som inte känner varandra behandlar och arbetar 

mot samma vision. Båda parterna bedömmer visionen på basis av tidigare erfarenheter. 

I värsta fall kan detta leda till det att parterna tror sig förstå varandra bra fastän det inte 

är fallet. Detta anser respondenten vara vanligt mellan investerare och entreprenören.  

Löftesasymmetrin anses vara som störst då ett företag är i sina första verksamhetsår. 

’’I värsta fall tror parterna att de förstår varandra (…) och ena talar om änglar och den 
andra om potatis’’ (Respondent 9) 
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’’I början uppstår löftesasymmetrin, då parterna baserar tolkningar på sina tidigare 
erfarenheter’’(Respondent 6) 

Uppfattningsasymmetri baserar sig på faktabaserade olikheter. Båda parterna har som 

stöd sin bild av realiteter och dessa antas vara lika av parterna. Som exempel lyfter 

respondenten fram att entreprenören kan ha en djup uppfattning inom verksamheten 

denne verkar i, medan den statliga investeraren kan ha en bredare bild av marknaden 

men en tunnare kunskap om detta. Ifall denna skillnad inte kalibreras leder det till en 

konflikt förr eller senare. 

’’Ifall denna uppfattningsasymmetri inte kalibreras kan vi hamna – vi hamnar i en 
konflikt i något skede’’ (Respondent 9) 

Informationsasymmetrin tar i beaktande ifall parterna har tillgång till all information 

om den andra parten. Respondenterna beskriver situationer som att de vill ha den 

absoluta informationen om till exempel den finansiella situationen, hur långt man 

utvecklat produkten, efterfrågan från kunderna och information kring andra 

investeringsbeslut. 

’’Informationsasymmetrin uppkommer speciellt då vi ger lån, ifall entreprenören ivrigt 
påstår att de haft många produktleveranser, då kontaktar vi kunderna’’ (Responent 6) 

Som citaten visar ovan är det klart att asymmetrisk information uppkommer väldigt 

starkt hos statliga investerare. Respondenterna reagerade väldigt olika då denna fråga 

togs upp i intervjun och det blev klart att asymmetrisk information är ett problem för 

statliga investerare och att detta problem tacklas på olika vis internt. 

4.4 TEMA 3 – Syndikerade investeringar 

Ett tema som samtliga respondenter tog upp var samarbetet mellan statliga investerare 

och privata investerare. Synpunkter och fakta inom detta tema togs upp både av 

riskkapitalisterna och statliga investerarna. Samarbetet mellan dessa två investerartyper 

är väldigt viktigt, dessa synpunkter presenteras nedan. Samarbetet mellan dessa 

investerare går ut på att dra nytta av varandra som investerare genom att utnyttja 

varandra inom de områden som är investerarnas styrkor. Resultaten som är 

presenterade ovan, redogör för att riskkapitalister och statliga investerare har olika mål 

med sina investeringar och baserar sina investeringsbeslut på olika kriterier.  

Den primära orsaken bakom att riskkapitalister och statliga investerare har olika 

beslutskriterier, grundar sig i att dessa investerare har olika motiv bakom sina 

investeringar och även olika målsättningar med deras investeringar. Respondenterna 
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uttrycker att riskkapitalisterna strävar efter ett lönsamt utträde för att nå en maximal 

avkastning på det investerade kapitalet. Respondenter lyfter fram att de gärna 

femfaldigar eller tiofaldigar sin investering i bolaget, detta är den primära målsättningen 

med investeringen.  

’’10x avkastning på investeringen, det är en normal avkastning i ett startup-företag’’ 
(Respondent 3) 

Statliga investerare strävar efter mer indirekta effekter med sina investeringar, i deras 

fall har det ingen betydelse ifall investeringen är lönsam eller inte. Dessa indirekta 

effekter kan anses vara till exempel mer arbetsplatser och ny kunskap i samhället. 

’’I slutändan är det meningen att medföra välfärd till Finland, det vill säga ekonomiskt 
medvärde (...) ifall företaget erbjuder sysselsättning för personer är detta redan en 
tillräcklig vinst på investeringen’’ (Respondent 8) 

Majoriteten av respondenterna lyfter fram varandra som viktiga samarbetsparter. 

Riskkapitalisterna lyfter fram sitt samarbete med statliga investerare genom att betona 

att det är ett sätt för dem att öka investeringen i företaget. I de flesta fall då 

riskkapitalisterna tagit ett investeringsbeslut kan en statlig investerare göra en lika stor 

investering i företaget, så lunda fördubblas investeringens storlek. Utöver detta lyfter 

riskkapitalister även fram att många utav deras investeringsobjekt har blivit beviljade 

stöd eller lån ifrån statliga investerare. Respondent 4 redogör även för att de hjälper sina 

portföljbolag med att ansöka om statliga investeringar, då de vet hur dessa ansökningar 

på bästa möjliga sätt skall skrivas. Riskkapitalister tar upp två olika typer av samarbeten 

med statliga investerare. Det första innebär att staten investerar som en medinvesterare 

(Co investor) och det andra alternativet är att en statlig investerare investerar i en 

riskkapitalists portfölj, som därefter investerar i startup-företag. 

’’Statliga investerare är en viktig samarbetspartner för oss’’ (Respondent 1) 

’’Vi har samarbete med statliga investerare, de har investerat i oss’’ (Respondent 2) 

Statliga investerare lyfter fram riskkapitalister som viktiga validatorer för deras 

investeringar. Ju större investeringar det är frågan om desto mer beaktar statliga 

investerare hur riskkapitalister agerar i fråga om investeringen.  

’’De privata investerarna gör evalueringen av företaget’’ (Respondent 8) 

’’Vi hoppas att valideringen kommer ifrån de privata investerarna’’ (Respondent 7) 

Utöver detta lyfter respondent 7 fram att samarbetet mellan statliga investerare och 

riskkapitalister är väldigt viktigt för att utveckla utbudet av investeringar för startup-
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företag på marknaden. Genom större investeringar syndikerade tillsammans, utvecklar 

vi marknaden åt rätt håll.  

’’Den centrala strategin att hela tiden göra större investeringar för att vara närmare 
USA:s nivå på investeringar. (...) Alla är medvetna om att tävlingen blir större hela tiden, 
vi måste samarbeta för att kunna tävla om USA:s och Kinas stora investeringar’’ 
(Respondent 7) 

Figur 8 visar investeringar gjorda i startup-företag i Finland, åren 2013 till början av 

2018. De orange figurerna visar investeringar som är gjorda av privata investerare och 

de gråa fyrkanterna visar investeringar gjorda av en statlig investerare. Figuren visar att 

statliga investeraren har ändrat investerarstrategi från att år 2013, gjort en hel del små 

investeringar till att i dagensläge fokusera mer på de större. Detta precis som 

argumenterats ovan.  

Figur 8 Investeringar i Finland 

 

  

Källa: Tesi (2018) 

Statliga investerare betonar att de enbart investerar maximalt hälften av en 

investeringsrunda. Privata investeringar måste alltid leda investeringen. Vår roll är inte 

att störa marknaden, vår roll är att komplettera och fylla på marknaden för att nå bästa 

möjliga slutresultat, argumenterar Respondent 7. 
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5 DISKUSSION 

I detta kapitel kommer resultaten som presenterades i kapitel fyra (4) att diskuteras och 

anknytas till de existerande forskningströmmarna som presenterades i kapitel två (2), 

avhandlingens referensram. Utöver detta kommer även avhandlingens 

syftesformulering och forskningsfrågor att besvaras med hjälp av forskningsresultaten.  

1) Hur ser statliga investerares investeringsprocesser ut? 

2) Vilka likheter och skillnader finns i investeringsprocesser och 

beslutskriterier hos riskkapitalister och statliga investerare? 

3) Finns det skäl att statliga investerare kan komplettera riskkapitalister, eller 

finns det interna motsättningar? 

5.1 Jämförelse av data mot de tidigare forskningströmmarna 

I detta avsnitt kommer forskningens sammankoppling till de tidigare 

forskningströmmarna att diskuteras. Syftet i denna avhandling är att skapa större 

förståelse om och jämföra riskkapitalisters och statliga investerares investeringsbeslut. 

På grund av brist på tidigare forskning kring statliga investerare och deras 

beslutskriterier kommer resultaten kring statliga investerare att redogöras detaljerat för 

att skapa större förståelse inom ämnet.  

5.1.1 Riskkapitalister 

5.1.1.1 Investeringsprocessen 

Tidigare forskning om riskkapitalisters investeringsprocesser grundar sig i MacMillans 

(1985) och Tyebjee och Brunos (1984) forskningar. I denna avhandling tillämpas på 

Tyebjee och Brunos (1984) forskning då de tar i beaktande mer allmänna faktorer och 

medel som riskkapitalister använder för att evaluera företag. Hisrich och Fried (1994) 

har utvecklat modellen som Tyebjeee och Bruno (1984) presenterat.  

Båda dessa modeller inleds med uppkomst av företaget (steg 1), det vill säga hur 

riskkapitalisterna får tillgång till sina investeringsobjekt. Båda forskningarna antyder att 

nätverk, rekommendationer och klara riktlinjer om i vad riskkapitalisterna vill investera 

i, till exempel bransch, spelar en stor roll för att hitta passande investeringsobjekt. Det 
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följande steget (2) är en företags specifik undersökning, det vill säga att 

riskkapitalisterna vill försäkra sig om att investeringsobjektet i fråga passar in i deras 

investeringsstrategi. I det tredje (3) steget undersöks investeringsobjektet på en djup 

nivå och, i detta steg presenterar Hisrich och Fried (1994) en noggrannare modell att 

följa för att inte missa viktiga faktorer som skulle påverka investeringsbeslutet negativt. 

I detta steg evalueras företaget genom två olika faser. I den första fasen utvärderas 

företagets affärsplan och annan information entreprenören utgett. Informationen 

bearbetas av riskkapitalisterna noggrant, härefter följer andra fasen av evalueringen var 

möjliga hinder och problem skall lösas. Efter detta steg följer det sista steget (4) alltså 

själva affärsuppgörelsen. Fried och Hisrich (1994) argumenterar att 20 % av de fall som 

kommer till det sista steget får ett negativt investeringsbeslut och att 

investeringsprocessen tar i genomsnitt 97 dagar.  

Forskningsresultat stämmer till stor del överens med den tidigare forskningen. 

Resultaten visar att riskkapitalisterna har en väldigt rutinerad process som grundar sig 

på stegen presenterade ovan. Resultaten antyder att processen är rutinerad och inlärd 

och investeringsprocesserna som beskrevs av respondenterna grundar sig på i de stegen 

som presenterades ovan. Forskningsresultaten lyfter fram att det första mötet är väldigt 

kritiskt, vilket inte betonas på liknande sätt i tidigare forskning. Utöver detta antyder 

forskningsresultaten att en så kallad söknings fas (eng. screening phase) har utvecklats 

sedan modellerna som presenterats ovan. Resultaten redogör för att riskkapitalister får 

mycket potentiella investeringsobjekt genom (eng. inbound) det vill säga genom nätverk. 

Detta lyfts fram i de tidigare forskningarna men genom tolkning av resultaten i denna 

forskning har rollen av nätverk, rekommendationer och andra vägar fått en starkare roll 

i dagens läge. Resultaten påvisar att investeringsprocessen tar i genomsnitt mellan en 

månad och ett år och att det väldigt sällan avslutar projekt i slutändan. Detta tyder på att 

riskkapitalister har utvecklat en fungerande process för att hitta de bästa 

investeringsobjekten.  

Tidigare forskning beskriver en investeringsprocess som en process då ett 

investeringsobjekt hittas och sedan finansieras. Resultaten i denna avhandling antyder 

att processen även fortsätter efter att investeringsobjektet beviljats finansiering då 

majoriteten av respondenterna betonar att de är aktiva investerare som fortsättningsvis 

jobbar sammansvetsat med investeringsobjektet ända tills investeringsprocessen 

avslutats med någon form av ett utträde.  
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5.1.1.2 Beslutskriterier 

Tidigare forskning kring riskkapitalister beslutskriterier är väldigt mångfaldig och olika 

forskare har studerat detta ur olika aspekter. De centrala kriterierna som 

sammanfattades i avhandlingens referensram var; entreprenören, produkten/tjänsten, 

marknaden och ledningsgruppen. Sammanfattning av den tidigare forskningen visade 

även att entreprenören, produkten/tjänsten och ledningsgruppen var de kriterier som 

flest forskare lyfte fram som viktiga. (Sharma 2015, Tyebjee & Bruno 1984, Mac Millan 

et. Al 1985, Mason & Stark 2004) 

Forskningsresultaten går i samma linjer som den tidigare forskningen. Resultaten 

redogör för att riskkapitalister investerar i entreprenören och teamet. Det är den 

viktigaste kriterien för ett investeringsbeslut. I resultaten lyfts det även fram att teamet 

är den mest kritiska faktorn för investeringsbeslutet, ett bra team kan utveckla en 

medelmåttlig affärsidé till en stor framgång. Tidigare forskning lyfter inte fram att 

investeringar enbart gjorts i team, på grund av deras kunskap och möjligheter men 

forskningsresultaten antyder att investerare enbart kan investera i team. Utöver detta 

lyfts marknaden fram i resultaten, marknaden måste vara attraktiv och passande i 

investeringsstrategin. Tidigare forskning tar inte i beaktande att riskkapitalister kan 

specialisera sig på olika områden och därmed ha olika investeringsstrategier. 

Forskningströmmarna behandlar ämnet ytligt, men detta spelar en större roll i dagens 

läge då marknaden på riskkapitalister har vuxit och även de måste ha ett starkare fokus 

på vad de investerar i. 

Tidigare forskning om asymmetrisk information lyfter fram konflikter mellan 

entreprenören och riskkapitalister. Elitzur och Gavious (2003) redogör för att 

konflikterna uppstår då parterna agerar självmant utan att ta i beaktande hur de andra 

parterna blir påverkade. Resultaten lyfter inte fram problem som dessa, asymmetrisk 

information identifieras i förhållandet mellan entreprenören och investeraren men till 

stor del diskuteras det som överoptimism. Skillnaden med tidigare forskning kring 

asymmetrisk information är att dagens riskkapitalister jobbar aktivt med företaget i 

fråga och därav kan man anta att denna typ av asymmetrisk information minskar.  

Tabell 8 visar en jämförelse mellan tidigare forskning om riskkapitalisters 

beslutskriterier och avhandlingen empiriska resultat. Som tabellen visar, stöder de 

empiriska resultaten den centrala forskningen kring riskkapitalisters beslutskriterier. 
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Tabell 8 Jämförelse mellan tidigare forskning och det empiriska resultatet; 
riskkapitalisters beslutskriterier 

Forskning Entre-
prenören 

Produkt/ 

Tjänst 

Konkurrens Marknad & 
Tillväxt-
möjlighet 

Lednings- 

Grupp 

 

Förväntad 
avkastning 

Affärsplan Passion 

Sharma 

2015 

x x x x     

Tyebjee & 

Bruno 1984 

 x x x x    

Mac Millan 

et. Al 1985 

x x  x x x   

Mason & 

Stark 2004 

x    x  x  

Sweeting 

1991 

 x       

Chen, Yao 

& Kotha 

2009 

       x 

Zacharakis 

& Shepherd 

2004 

x    x    

Empiriska 

resultatet 

x x  x x    

 

5.1.2 Statliga investerare 

5.1.2.1 Investeringsprocessen 

Forskning kring statliga investerares investeringsprocesser är väldigt bristfällig och 

tidigare forskningströmmar tar inte i beaktande hur statliga investeringsprocesser 

utförts. Forskningen fokuserar mer på hur entreprenörskap påverkar samhället. 

(Michael & Pearce 2009) 
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Tekes (2016) beskriver investeringsprocessen som en interaktiv process mellan 

entreprenören och investeraren. 

Forskningsresultaten redogör för hur statliga investerares investeringsprocesser kan se 

ut och vad som ligger bakom att processerna utformats som de har. Forskningsresultaten 

presenterar hur olika statliga investerares processer ser ut och vilka motiv de statliga 

organen har med deras investeringsprocesser, utöver detta behandlas även vad de 

statliga organen eftersträvar med sina investeringar.  

Tesi (2018) investeringsprocess består av fem (5) steg; sourcing, identifikation, 

utvärdering, due diligence och genomförande, investeraren går igenom dessa steg för att 

ett investeringsbeslut skall kunna tas. Dessa fem steg kan ytterligare delas in i tre (3) 

olika faser; 1) vilja att investera, 2) möjlighet att investera och fas 3) genomförandet av 

investeringen. Efter som tidigare forskning kring detta ämne är knapp, kontribuerar de 

empiriska resultaten med information om hur statliga investerare tar sina 

investeringsbeslut och vad som påverkar dessa beslut.  

Forskningsresultaten redogör för att statliga investerares investeringsprocess varierar 

beroende på hurudana investeringar de statliga organen gör. Därav kan man se vissa 

likheter med investeringsprocessen som Tesi (2018) beskriver och med det empiriska 

resultatet. Utöver detta framkommer det även att en investeringsprocess kan ha en 

alldeles annorlunda struktur och upplägg då det är frågan om stöd och lånefinansiering. 

Denna process anses ha en tratt struktur, vilket innebär att investeraren erbjuder olika 

former av stöd och lån för olika stadier i ett företags livscykel. De tre olika stadierna ger 

entreprenörer stöd för olika syften; 1) utveckla och testa produkter samt marknaden, 2) 

fortsatt utveckling av produkt, förändring av processer eller affärsmodell samt 3) tillväxt 

och internationalisering.  

Utöver detta redogör forskningsresultaten för kritik över de statliga investerarna 

investeringsprocesser, vilket är ett tema som inte framkommer i tidigare forskning. 

Forskningsresultaten antyder att statliga investerare har väldigt lite information att gå 

efter då de fattar investeringsbeslut och att de är fullt medvetna om att när dessa stöd 

söks manipuleras dokument för att få ut maximala nytta av investeraren. Statliga 

investerare belönas inte för lyckade investeringar, vilket anses vara problematiskt, då 

detta kan leda bland annat till motivationsbrist bland investerarna och det inte motiverar 

organisationen att lära sig, utvecklingen bland statliga investerare kan därmed anses 

vara väldigt låg. Forskningsresultaten påvisar att statliga investerare finns till för att 
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stöda processer för att skapa ny kunskap och information. Därav kan statliga investerare 

ta på sig väldigt hög risk, för kunskap kan ses om en positiv avkastning på investeringen. 

Detta kan dock även utnyttjas på fel sätt. Därmed påvisar forskningsresultaten att 

statliga investerare manipulerar signaler medvetet, vilket är ett problem som är väldigt 

svårt att lösa.  

5.1.2.2 Beslutskriterier 

Tidigare forskning om statliga investerares beslutskriterier behandlar investeringens 

osäkerhet och statens förmåga att diversifiera risk, hurudan inverkan investeringen har 

på samhället, ifall investeringen bidrar med ekonomisk effektivitet eller nationell 

självförsörjning. Forskningströmmarna kring statliga investerare är väldigt utsprida och 

behandlar olika ämnen, ingen specifik modell eller specifika kriterier har diskuterats på 

en bred nivå. (Marglin 1963, Maass 1996, Feldstein 1964, Arrow & Lind 1978) 

Forskningsresultaten påvisar att det finns ett samband mellan de olika statliga organen 

och att beslutskriterierna förblev väldigt lika trots att processerna kunde se olika ut. 

Forskningsresultaten visade likheter med den tidigare forskningen, men resultaten visar 

även hur bristfällig forskningen kring statliga investerare är då resultaten framför nya 

kriterier som inte diskuterats i tidigare forskning. Forskningsresultaten lyfter fram hur 

viktig entreprenören och teamet är, i resultaten framkommer det även att statliga 

investerare föredrar att investera i team och inte enbart i en entreprenör. Mångsidig 

kunskap och en brinnande vision ses som viktiga kriterier att uppfylla för att beviljas 

statlig finansiering.  

Skalbarhet, möjlighet till tillväxt och en attraktiv marknad lyfts även fram som viktiga 

kriterier att uppfylla. Under intervju processen blev det väldigt klart fast det inte 

uttalades direkt, att statliga organ vill stöda företag med möjlighet till internationell 

tillväxt och att detta är något som finska statliga investerare verkligen vill främja och 

stöda. Statliga investerare har även riktgivande investeringsstrategier och 

forskningsresultaten antyder på att de till stor del nu fokuserar på företag med tillväxt-

möjligheter. Förutom detta lyfts även företag fram som kontribuerar till att utveckla 

samhället.  

Forskningsresultaten om asymmetrisk information bland statliga investerare är väldigt 

motstridig bland respondenterna. Resultaten antyder att asymmetrisk information är ett 

ämne som det hålls tyst om eftersom ämnet är väldigt känsligt och kritiskt för statliga 
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investerares verksamhet. Forskningsresultaten framför två olika typer av asymmetrisk 

information bland statliga investerare; asymmetrisk information inom de statliga 

organen och asymmetrisk informations roll vid investeringsbesluten. Asymmetrisk roll 

är ett centralt problem bland statliga investerare och det är ett problem som statliga 

investerare inte än har någon lösning på. 

Tabell 9 visar en jämförelse mellan tidigare forskning kring statliga investerares 

beslutskriterier och avhandlingens empiriska resultat. Tabellen visar tydligt hur de 

empiriska resultaten redogör för nya kriterier som statliga investerare baserar sina 

investeringsbeslut på. Man kan även se en skillnad i att de tidigare forskningströmmarna 

fokuserar på kriterier på makro-nivå, medan de empiriska resultaten visar att även 

statliga investerare baserar sina investeringsbeslut på entreprenörens och teamets 

kunskap, deras vision, företagets möjligheter till tillväxt och skalbarhet och marknaden 

företaget agerar på. 

Tabell 9 Jämförelse mellan tidigare forskning och det empiriska resultatet; statliga 
investerares beslutskriterier 

Forskare Osäkerhet 

och risk 

Inverkan 

på 

samhället 

Ekonomisk 

effektivitet 

Nationell 

självförsörjning 

Entreprenören 

och teamet 

Vision Tillväxt-

möjligheter 

& 

skalbarhet 

Attraktiv 

marknad 

Marglin 

1963 

x x       

Maass 

1996 

  x x     

Feldstein 

1964 

 x       

Arrow & 

Lind 1978 

x        

Empiriskt 

resultat 

 x   x x x x 
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5.1.3 Jämförelse mellan investerartyperna 

Den empiriska undersökningen visade att det finns ett starkt samarbete mellan statliga 

investerare och riskkapitalister. Detta är ett tema som tidigare forskning inte tar i 

beaktande och därmed påvisar denna forskning en länk mellan dessa investerare som 

inte framkommit tidigare. Forskningsresultaten antyder att det finns ett starkt 

samarbete mellan statliga investerare och riskkapitalister. Riskkapitalister och statliga 

investerare har olika motiv bakom sina investeringsbeslut, detta gör att 

investerartyperna är bra samarbetsparter för att de inte tävlar mot varandra. Resultaten 

pekar även att samarbetet mellan dessa parter är väldigt viktigt för att kunna tävla med 

investeringar som görs i Kina och USA. Samarbetet bidrar till att investeringarna som 

görs är större i form av mer kapital än ifall dessa parter gör investeringarna utan 

syndikeringar.  

Riskkapitalister och statliga investerare har olika målsättningar med sina investeringar.  

Riskkapitalister vill göra ett lönsamt utträde och nå en maximal avkastning på det 

investerade kapitalet. Statliga investerare strävar efter indirekta effekter, som till 

exempel ny kunskap och nya arbetsplatser.  

Riskkapitalister och statliga investerares investeringsprocesser skiljer sig till viss mån 

från varandra men det finns även likheter i parternas processer, speciellt då företag 

evalueras. Riskkapitalister anses ha mer kunskap och därav även mer krävande 

investeringsprocesser än statliga investerare. Riskkapitalister utgår från en klassisk 

process som påbörjar med sourcing och slutar med ett utträde. Medan statliga 

investerare har en simplare process. De statliga investerarna som gör riskkapital 

investeringar har liknande processer som riskkapitalister, medan de statliga 

investerarna som ger stöd eller lån utövar en tratt-process. 

Riskkapitalisters och statliga investerares beslutskriterier har likheter och olikheter. 

Både riskkapitalister och statliga investerare värderar team som det viktigaste kriteriet 

då ett investeringsbeslut tas. Investerartyperna lyfter även båda fram att marknaden som 

företaget agerar på skall vara attraktiv. Riskkapitalister har olika investeringsstrategier 

då de specialiserar sig på olika marknader varav deras kriterier kan skilja sig till viss mån 

från varandra. Den största skillnaden mellan dessa investerartyper är att statliga 

investeringar skall utveckla samhället. Politiska beslut anses indirekt påverka statliga 

investeringar, genom att skifta statliga investerares investeringsstrategier mot olika 

teman/ämnen man vill skapa kunskap inom. Därav behandlar dessa investerartyper 
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information på olika sätt. Avhandlingens resultat tyder på att statliga investerare har 

problem med att hanterar asymmetrisk information och även till viss mån manipulerar 

signaler. Detta beror dock på att målsättningarna med statliga investeringar inte är 

mätbara på samma sätt som hos riskkapitalister.  

Riskkapitalister upplever inte asymmetrisk information som ett problem, det anses vara 

ett ämne som diskuteras öppet mellan parterna. Asymmetriska information anses vara 

problematiskt bland statliga investerare. Riskkapitalister är oftast en aktiv investerare 

och resultaten visar att det är en orsak varför det uppkommer lite asymmetrisk 

information mellan parterna.  

På basis av forskningsresultaten kan man anta att riskkapitalister och statliga investerare 

är till stor nytta för varandra. Statliga investerare har problem med att evaluera företag 

och asymmetrisk information kan ha en väldigt negativ roll i detta. Därav utnyttjar de 

statliga organen riskkapitalister som validatorer, statliga investerare vill gärna se hur 

riskkapitalister evaluerar företag för att försäkra sig om investeringen. Resultaten visar 

att statliga investerare är medvetna om att det finns mycket bra kunskap hos 

riskkapitalister och därav är detta till stor nytta för de statliga investerarna. 

Riskkapitalisterna i sin tur drar nytta av de statliga investerarna då detta är ett sätt för 

dem att utöka storleken på sina investeringar.  

Tidigare forskning kring signalteori lyfter inte fram att denna signalering skulle kunna 

förekomma mellan riskkapitalister och statliga investerare. Gulati och Higgins (2003) 

implementerar signalteorin på startup-företag och potentiella investerare. 

Forskningsresultaten påvisar att riskkapitalister utger signaler om specifika startup-

företag som investeringsobjekt till statliga investerare. 

Forskningsresultaten antyder även att statliga investerar fyller ut det finansiella gapet på 

marknaden när det uppkommer. Ifall ekonomin är dålig, har riskkapitalister inte 

möjligheter till tillräckliga investeringar. Då är statliga investerare viktiga på marknaden, 

både för entreprenörerna och som samarbetsparter för riskkapitalisterna. Ifall ekonomin 

hålls positiv, finns det gott om kapital hos riskkapitalister 0ch i detta skede är statliga 

investerare som det sista alternativet för finansiering. Figur 1 (s.17) visar att 

investeringsgraden i Finland är väldigt låg, därför har de statliga investerarna en väldigt 

viktig roll på den finska marknaden för att fylla ut det finansiella gapet. Som resultaten 

antyder utvecklar de syndikerade investeringarna mellan statliga investerare och 

riskkapitalister den finska marknaden mot en mer utvecklad marknad. Figur 1 visar att 
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investeringarna som görs i Finland i genomsnitt är under 1 miljon euro gentemot USA 

var de ligger runt 4 miljoner euro. Figur 1 är baserad på information ifrån 2007 av 

Jääskeläinen, Maula & Murray. Avhandlingens resultat presenterar en överblick av 

gjorda investeringar i Finland åren 2013-2018 (Figur 7). Denna figur visar en signifikant 

förändring på storlek på gjorda investeringar i Finland under denna tidsperiod. 

Fortfarande är majoriteten av finska investeringar under 5 miljoner euro, men från och 

med år 2015 kan man se ett mönster var investeringar i storlek 5-15 miljoner euro bli allt 

populärare. Figur 7 visar även att en stor del av de större investeringarna är gjorda 

syndikerade. 
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6 SLUTSATSER 

Syftet i denna magisteravhandling var att skapa större förståelse om och jämföra 

riskkapitalisters och statliga investerares investeringsbeslut. Nedan följer en redogörelse 

för hur denna forskning har besvarat avhandlingens syftesformulering. 

Avhandlingen skapar större förståelse om och jämför riskkapitalister och statliga 

investerares investeringsbeslut genom att sammanställa tidigare forskning kring 

riskkapitalister och statliga investerares karaktärsdrag och tidigare forskning kring deras 

investeringsprocesser. Utöver detta presenterades även tidigare forskning kring 

riskkapitalisters och statliga investerares beslutskriterier och hur signalering mellan 

entreprenören och investeraren kan påverka investeringsbeslutet.  

På basis av avhandlingens syfte utfördes en kvalitativ studie av finska riskkapitalister och 

statliga investerare. De empiriska resultaten samlades in genom semistrukturerade 

intervjuer. Resultaten som intervjuerna genererade gav en tydlig bild av hur 

riskkapitalisters och statliga investerares investeringsprocesser ser ut och vilka kriterier 

de baserar sina beslut på. Resultaten kring riskkapitalister visade väldigt små skillnader 

med tidigare forskning, medan resultaten kring statliga investerare fyllde ut de 

forskningsgap som identifierades i avhandlingens referensram. Denna studie har 

bidragit med att redogöra för statliga investerares investeringsprocesser och vilka 

kriterier de baserar sina investeringsbeslut på. Utöver dessa resultat bidrog även denna 

studie med ett tema som inte uppkom i de tidigare forskningströmmarna; syndikerade 

investeringar, det vill säga samarbete mellan statliga investerare och riskkapitalister.  

Avhandlingen har även bidragit med att sammanställa de delar som påverkar ett 

investeringsbeslut genom att utförligt beskriva investeringsprocesser och 

beslutskriterier för de investerartyper som är de vanligaste investerarna för startup-

företag. Utöver detta beskriver denna avhandling detaljerat hur statliga investerares 

investeringsprocesser ser ut och vilka kriterier de tar i beaktande i deras beslutstagande.  

6.1 Förslag på fortsatt forskning 

Denna avhandling har jämfört statliga investerares och riskkapitalisters 

investeringsbeslut. Avhandlingen har skapat större förståelse för statliga investerares 

investeringsprocesser och beslutskriterier. Investeringar i startup-företag är ett relativt 

nytt fenomen som inte än studerats genomgående. Dock anses startup-företag och 
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entreprenörskap ha en stor betydelse för världsekonomin. Därav är det viktigt att skapa 

kunskap inom hur viktigt extern finansiering är för startup-företags överlevnad och 

tillväxt, för att utnyttja företagens maximala kapacitet. 

Denna avhandling har bidragit med forskning för att fylla ut forskningsgap som existerat, 

men i och med att det är ett relativt oforskat ämne har även nya forkningsgap uppstått. 

Tidigare forskning visar att utbudet på extern finansiering årligen ökar i Finland. Det 

vore intressant att undersöka var Finland nu ligger på Figur 1 (s.10). Forskningar visar 

att det förekommer mer investeringar och att dessa investeringar är större än förut. 

Beror detta på en förändring hos de finska aktörerna eller har Finland attraherat 

utländska investerare? Det vore intressant att få en helhetsbild av hur stor del av 

investerare i finska startup-företag som är finska och hur många som är utländska.  

Avhandlingen redogör för att statliga investerare stabiliserar och fyller ut det finansiella 

gapet på marknaden, speciellt under ekonomiska nedgångar. För att kunna utnyttja 

statliga investeringar maximalt även i ekonomiska uppgångar, kunde fortsatt forskning 

studera hur statliga investerare oberoende av ekonomiska situationer kan spela en viktig 

roll på marknaden för externa finansiärer.  

I avhandlingens resultat uppkom ett problem som statliga investerare har då deras 

investeringsbeslut tas, asymmetrisk information. Fortsatt forskning kunde fokusera på 

att forska i metoder och sätt att minska på den asymmetriska informationen i 

investeringsbesluten, för att effektivisera statliga investerares investeringar. Detta 

problem kunde lösas genom att enbart göra syndikerade investeringar med 

riskkapitalister, då de agerar som en slags validator för statliga investerare. Forskningen 

kunde undersöka ifall detta vore möjligt, och hur detta skulle påverka statliga 

investerares verksamhet. 
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE 

• Kan ni kort beskriva er bakgrund och erfarenhet som investerare inom 

startup-branschen? 

• Hur ser investeringsprocessen ut? 

 Är det något av stegen i processen som anses vara mer viktig än 

andra? 

• Vilka kriterier tas i beaktande då ett företag evalueras? 

 Är det något kriterium som har högre tyngd än andra? 

• Hur kritisk påverkan kan asymmetrisk information ha i ett 

investeringsbeslut? 

 Har investeringsbeslut fallit på grund av informations asymmetri? 
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BILAGA 2 FÖLJEBREV 

Hej xxx, 

Tack för att du tar dig tiden och ställer upp på intervju imorgon. Jag skriver min 

magisteravhandling vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.  Avhandlingen är en 

kvalitativ studie om faktorer som påverkar investeringsbeslut i startup-företag. Intervjun 

kommer att vara semistrukturerad vilket betyder att jag ställer riktgivande frågor. Dessa 

ämnen kommer behandlas under intervjun: 

• Hur ser investeringsprocessen ut? 

• Vilka kriterier tas i beaktan då ett företag evalueras? 

• Hur kritisk påverkan kan asymmetrisk information ha i ett 

investeringsbeslut? 

Praktisk information för intervjun, alla respondenters svar förblir anonyma. Personerna 

kommer att namnges som Investerare 1,2,3 och så vidare. Utöver detta kommer 

företagets bransch och respondentens position i företaget att nämnas.  

För att nå bästa möjliga resultat i denna undersökning kommer intervjuerna att spelas 

in och transkriberas. Materialet kommer enbart att användas för denna 

magisteravhandling och inte heller överlämnas till tredje part.  

Om du har några som helst frågor angående intervjun eller avhandlingen är det bara att 

skicka epost eller ringa mig på +358 400 48 2354. 

Med vänliga hälsningar, 

Vivian Janhonen 

Magisterstuderande 

Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, Hanken 
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