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SAMMANFATTNING 

 

Titel:  Venture capital, att investera i en startup – En undersökning för att ta reda på de 

viktigaste investeringsfaktorerna utifrån venture capital-bolagens och 

startupföretagens perspektiv. 

Datum:  2016-06-10 

Nivå:  Kandidatuppsats 

Författare:  Sofie Bertholdsson och Mariam Solaimani 

Handledare: Rickard Wilhelmsson 

Nyckelord:  Venture capital-bolag, startup, riskkapital och investeringsbeslut. 

Bakgrund: Idag anses startupföretag vara en viktig del av samhället, både för den 

ekonomiska tillväxten och ekonomiskt välstånd. Främst bidrar de med 

innovation, nya arbetstillfällen och välstånd. Dock är det endast hälften som 

lyckas skapa avkastning på investerat kapital. Att anskaffa riskkapital anses vara 

ett av de största problemen för en startup och är avgörande för dess tillväxt. Det 

finns ett antal kriterier som venture capital-bolag, VC-bolag, värderar högst vid 

ett investeringsbeslut hos en startup, de faktorerna har studerats tidigare av många 

teoretiker. Frågan är dock om teorierna stämmer överens med dagens samhälle 

med tanke på att läget ser annorlunda ut. Samtidigt är det intressant att veta om 

startupförtag fokuserar på det VC-bolagen värderar högst vid 

investeringsbeslutet. 

Syfte:  Studiens syfte är att se vilka faktorer som främst bidrar till att dagens 

startupföretag får riskkapital. Vidare undersöks vad startupföretag tror är de mest 

relevanta faktorerna i VC-bolagens investeringsbeslut. Slutligen visar 

undersökningen om teorier som finns inom området är applicerbara på svenska 

venture capital-bolags investeringsbeslut idag. 

Metod:  Studien utgår från en kvantitativ ansats med ett deduktivt förhållningssätt och ett 

positivistiskt perspektiv. All empirisk data är insamlad genom en 

surveyundersökning med ett urval på 125 företag och vald forskningsdesign är 

tvärsnitt. Vidare analyseras det insamlade materialet med valda teorier, för att 

därefter besvara forskningsfrågorna i slutsatsen. 

Resultat:  Studien ger en detaljerad bild över de kriterier som används vid ett VC-bolags 

investeringsbeslut i en startup. De viktigaste faktorerna är marknadens behov av 

produkten, tillväxtpotential inom marknaden och marknadens storlek. Studien 

har även kommit fram till att startupföretag har en god uppfattning om vad VC-

bolag värderar högst vid ett investeringsbeslut. Utöver det här är den har studien 

kommit fram till att entreprenörens egenskaper har mindre betydelse vid ett 

investeringsbeslut än vad tidigare teorier betonar. Studien bidrar befintlig teori 

med nya synsätt av vad dagens svenska VC-bolag värderar högst vid ett 

investeringsbeslut hos en startup.  



ABSTRACT 

Title:  Venture capital, to invest in a startup – A study aiming to investigate the most 

important investment factors from both venture capital firms and startups 

perspective.  
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Background:   Today startups are considered to be an important part of the society, regarding   

both the economic growth and economic affluence. Foremost they contribute 

to innovation, job creation and prosperity. Out of ten startups it is only five 

who succeed in yielding return on invested capital. To procure venture capital 

is considered to be one of the biggest problems for a startup but also essential 

for their growth. There are a number of criteria that venture capital firms 

evaluate before investing in a startup, these criteria have been studied by many 

theorists. The question is if the theories are relevant to society today, 

considering it is forever changing. At the same time, it is interesting to research 

if startups have the same idea regarding the relevance of the criteria that venture 

capital firms evaluate when making an investment decision. 

Aim:  The aim of this study is to evaluate which criteria are contributing to a startup 

company receiving venture capital. Also what startups think are the most 

relevant criteria in a venture capital firm’s investment decision are investigated. 

Finally, the study examines if the existing theories on the subject are still 

applicable on Swedish venture capital firms’ investment decision.  

Methodology: The study is based on a quantitative method with a deductive approach and a 

positivistic perspective. All empirical data is gathered through a survey with a 

selection of 125 companies and the research design is cross-sectional. The 

empirical data is analyzed with the explained theories in order to answer 

research questions in the conclusion section.  

Result:  The research provides a detailed overview of the criteria that venture capital 

firms use when making an investments decision for startups. The most 

important criteria are market need for the product, growth potential of the 

market and size of the market. The study shows that startups has a good 

perception of what venture capital firms are valuing the most in an investment 

decision. In addition to this, the research discovered that entrepreneurial 

characteristics has less value in an investment decision than previous theories 

stresses. In conclusion, the study provides a developed view to already existing 

theories about the criteria used by Swedish venture capital firms when making 

a decision to invest in a startup today.  



BEGREPP 

Riskkapital – Samlingsbegrepp för investeringar i onoterade företags egna kapital, där 

ägarengagemanget är aktivt men tidsbegränsat. Kan även kallas för private equity. 

Venture capital – Riskkapitalinvesteringar som är tidsbegränsad minoritetsinvestering i små 

och medelstora onoterade tillväxtföretag som befinner sig i sådd-, uppstarts eller 

expansionsfaserna.  

Venture capital-bolag (VC-bolag) – VC-bolag investerar i företag som befinner sig i 

utvecklingsfasen men har möjlighet till långsiktig tillväxtpotential.  

Startupföretag – Ett företaget som är i första etappen av sin verksamhet och har en unik och 

innovativ produkt eller service som har stor potential på den internationella marknaden.  

Produkt – Innefattar en vara eller en tjänst.  
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1 INLEDNING  

I början av studien ges en introduktion till valt ämne och problematisering, för all leda in 

läsaren på området. Efter det beskrivs syftet med studien, de valda forskningsfrågorna tas upp 

och de avgränsningar som gjorts förklaras. 

1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMATISERING 

Startupföretag anses vara en viktig del av dagens samhälle, både för den ekonomiska tillväxten 

och för samhällsutvecklingen. Främst bidrar de med innovation, nya arbetstillfällen och 

ekonomiskt välstånd (Söderblom & Samuelsson, 2014). Av tio startupföretag är det i 

genomsnitt fem som misslyckas, fyra lyckas skapa avkastning som motsvarar den ursprungliga 

investeringen och endast en startup uppnår en avkastning utöver investerat belopp. Att skapa 

avkastning som är högre än investeringen kan definieras som framgång, dock är det endast tio 

procent som lyckas göra det och resterande 90 procent av alla startups beskrivs som 

misslyckanden (Gage, 2012). Att generera avkastning är en "do or die" för startupföretag. 

Riskkapitalet som tillsätts från VC-bolagen grundas på att de ska få vinst på sin investering, 

och utan investering finns ingen startup (Tillväxtanalys, 2015). 

Under 2014 bestod det totala investeringsbeloppet från VC-bolag till svenska företag av 2,6 

miljarder kronor (Tillväxtanalys, 2015). Investeringsprocessen för en venture-kapitalist kan 

beskrivas som en process som består av fem aktiviteter. (1) Först identifieras potentiella 

investeringsföretag. (2) Det utförs en ytlig undersökning av företagen, där ett mindre antal 

nyckelfaktorer avgör vilka som går vidare i processen. (3) Investeringsbeslutet, består av att gå 

in på djupet och undersöka flera faktorer som är avgörande för att en investering ska äga rum. 

Det här är det avgörande steget om kapital ska tillsättas eller ej. (4) Affären struktureras upp, 

för att ta reda på vilket pris och procentsats som anses lämplig för båda parter. (5) Den sista 

aktiviteten för venture-capitalisten består av att assistera företaget med ytterligare resurser efter 

att investering har gjorts. (Tyebjee & Bruno, 1984) 

VC-bolag har en svår uppgift med att identifiera potentiella investeringsprospekt, det är många 

osäkerheter när det gäller startups. Vanligtvis är de mycket små företag som ej vet i ett tidigt 

stadie vilka deras kunder är eller hur deras slutliga produkt kommer att se ut (Ries, 2012). VC-

bolagen har många företag att välja bland men investerar endast inom de företag de anser har 

störst potential. Eftersom de nystartade företagen har mycket liten, om någon, operationell 

erfarenhet får VC-bolagen göra en subjektiv bedömning. Genom att utvärdera ett flertal 
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faktorer, väljer de ut vilka startups som kan bli finansiellt gynnsamma som främst är baserat 

på humankapitalet inom företaget och den valda marknaden. Utifrån de här faktorerna vägs 

potentiell risk och avkastning mot varandra, för att avgöra om en investering ska ske eller inte. 

(Tyebjee & Bruno, 1984) 

Att anskaffa riskkapital anses vara ett av de största problemen för en startup och är helt 

avgörande för att skapa tillväxt (Hunsdiek, 1986). Ett kriterium för att en idé ska kunna 

utvecklas och få företagsrubriken "startup" är just att riskkapital investeras (De Lange, 2016). 

Det innebär att en startup behöver ha finansiellt tillskott från VC-bolag för att överhuvudtaget 

ha en chans till överlevnad. Samtidigt anses ett VC-bolags investeringsbeslut vara en oerhört 

komplex uppgift på grund av den direkta och indirekta inverkan de har på en startups framgång. 

VC-bolag studerar flera kriterier när de väljer att investera i en startup, så som entreprenörens 

personliga egenskaper, produkten och marknaden, finansiella aspekter, samt tidigare 

erfarenheter (Dhochak & Sharma, 2016). 

En startup kräver riskkapital för att kunna växa, samtidigt som att få tillgång till kapital är en 

krävande och komplicerad process (Hunsdiek, 1986; Dhochak & Sharma, 2016). Det som 

forskarna av den här studien vill uppmärksamma är att det finns två sidor av samma mynt, 

speciellt när det kommer till investeringsbeslutet - steg (3) i investeringsprocessen. Det finns 

den sida där VC-bolagen har sina bestämda kriterier, vet vilka faktorer de eftersöker och hur 

förutsättningarna bör se ut för att en investering ska äga rum. Många välciterade namn, som 

bland annat Tyebjee och Bruno (1984), MacMillan, Siegel och Subbanarasimha (1985), och 

Van Praag (2003), har studerat vilka faktorer det är. Ett tydligt problem är att sedan deras 

studier genomfördes, har det hänt många och stora förändringar för både VC-bolagen och 

marknaden. Idag ser läget annorlunda ut än det gjorde när de mer kända studierna skrevs 

(Nyman, Lundgren, & Rösiö, 2012). Frågan är om de mer kända studierna fortfarande är 

relevanta eller om det ser annorlunda ut idag. Den andra sidan av myntet består av startups, 

som har sina föreställningar om vad de tror är av vikt för VC-bolagen i investeringsbeslutet. 

Frågan är om de har liknande uppfattning kring vilka faktorer som har betydande roll vid ett 

investeringsbeslut. 
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1.2 SYFTE  

Syftet med den här rapporten är att se vilka faktorer som ligger till grund för att dagens VC-

bolag väljer att gå vidare i ett investeringsbeslut och tillsätta riskkapital i startups. Vidare 

undersöks även om det överensstämmer med de förväntningar som startups har, angående vilka 

faktorer som är avgörande för att få riskkapital. Samtidigt kommer det här att urskilja om de 

teorier som finns inom området är applicerbara på dagens svenska VC-bolags 

investeringsbeslut. 

1.3 FORSKNINGSFRÅGOR  

 Vilka faktorer bidrar främst till att dagens startupföretag får venture capital?   

 Vad tror startupföretag är de mest relevanta faktorerna i VC-bolagens 

investeringsbeslut? 

1.4 AVGRÄNSNINGAR  

Den här uppsatsen fokuserar enbart på svenska startupföretag och svenska venture capital-

bolag. Begränsningen till den svenska marknaden motiveras av avsaknaden 

av tidigare forskning med liknande syfte inom de här avgränsningarna, vilket gör att 

studien kan fylla ett kunskapsgap. Samtidigt som påverkande faktorer så som kulturskillnader 

minimeras eftersom båda typer av företag är grundade inom samma nation. Som nämnts 

tidigare består investeringsprocessen enligt Tyebjee och Bruno (1984) av fem steg. I den här 

uppsatsen behandlas enbart steg (3), investeringsbeslutet. Med anledning av studiens syfte som 

ämnar att undersöka vilka faktorer som spelar in i investeringen och att författarna anser det 

vara det viktigaste samt mest avgörande steget i investeringsprocessen.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I kommande del presenteras definitioner på större begrepp som används genomgående i 

studien. Därefter beskrivs investeringsbeslutet utifrån valda teorier med en djupare förklaring 

av utvärderingskriterierna. 

 

2.1 DEFINITIONER  

I den här delen presenteras en definition av de större begrepp som används genomgående i 

studien, för att ge förståelse och klarhet.  

2.1.1 RISKKAPITAL 

Riskkapital definieras som investeringar i onoterade företags ägarkapital, där investerare har 

ett aktivt ägande. De bidrar med både kunskap och kapital för att skapa långsiktigt hållbara 

företag. Riskkapital behövs för att små och medelstora entreprenörsdrivna företag som befinner 

sig i sin tidiga fas ska växa och utvecklas. Mer mogna företag kan även vara i behov av kapital 

för att öka tillväxt och utveckling ytterligare, det kan exempelvis gälla internationell expansion 

och utveckling av produkt. Alltså behöver företagen kapital i olika faser inom livscykeln för 

att kunna skapa tillväxt och utveckling. (SVCA, 2016a) 

”Riskkapital-ägda bolag växer i snitt snabbare än företag av motsvarande 

storlek på börsen och hela 9 av 10 riskkapital-ägda bolag har ett positivt 

helhetsintryck av sina ägare.” – (SVCA, 2016a) 

Det kan vara svårt för nystartade bolag att få finansiering, såväl genom banklån som riskkapital 

då framtida kassaflöden är osäkra vilket innebär en hög risk för finansiella institut att låna ut 

kapital. I företag som är väl etablerade men i behov av kapitaltillförsel, exempelvis för att 

lansera en ny produkt eller expandera geografiskt kan det vara enklare att få finansiering. 

Riskkapitalbolagen bidrar inte bara med riskkapital utan tillför även deras nätverk av kontakter, 

kredibilitet och branschkännedom. För företag som får in riskkapital kan det ibland vara 
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avgörande för dess överlevnad, många företag skulle utan riskkapital riskera att aldrig ha 

skapats eller förhindrats från tillväxt. (SVCA, 2016a)  

 

Eftersom företagens behov av ägande förändras under dess utveckling finns det olika kategorier 

av riskkapitalbolag som fokuserar på en eller ett fåtal av de här utvecklingsfaserna. De olika 

riskkapitalbolagen skiljer sig åt vid bland annat val av inriktning på en viss fas, 

beslutsprocessen, investeringsbeloppens storlek och varifrån kapitalet kommer. (SVCA, 

2016a)

Figur 1. Modell på olika typer av riskkapital som investeras i olika utvecklingsfaser. (SVCA, 

2012 s. 8) 

 

Här ovan är en modell framtagen av SVCA som visar att investeringarna kan ske i olika faser 

av ett företags utveckling, från det tidiga såddfasen med kapital från affärsänglar, via venture 

capital till buyout med mogna företag.  Författarna har valt att begränsa sig till att endast 

undersöka venture capital som är det VC-bolag investerar med i sådd-, startup- eller 

expansionsfaser. (SVCA, 2012) 

2.1.2 VENTURE CAPITAL 

VC-bolag investerar i företag som befinner sig i utvecklingsfasen men har möjlighet till 

långsiktigt tillväxtpotential. Det här är en mycket viktig källa till finansiering av de företagen 

som inte har tillgång till kapitalmarknaderna, exempelvis startups. Det innebär 

vanligtvis hög risk för investeraren, men investeringarna har potential till hög avkastning. VC-

bolags investeringar är köp av minoritetspositioner i bolag med oftast låg omsättning och få 

anställda men som har möjlighet till att bli globala i framtiden. Trenden har de senaste åren 

varit att investera i teknik som har möjlighet till att förändra eller automatisera befintliga 

värdekedjor, men idag tillför inte VC-bolag bara externt kapital, utan de delar även med sig av 

erfarenheter, kunskaper och nätverk eftersom VC-bolagen ofta drivs av före detta entreprenörer 

med stort kunnande av unga och snabbväxande företag. (SVCA, 2016b) 

 



6 

 

Nedan beskrivs de olika utvecklingsfaserna hos företag som är i sådd-, startup- och 

expansionsfasen. När ett företag befinner sig i såddfasen är den i en mycket tidig fas där 

grundaren utvärderar eller testar en idé för att utveckla en produkt innan företaget har etablerats 

på marknaden. Startupfasen även kallad för uppstartsfasen, är stadiet där företaget är relativt 

nystartat och dess produkt sällan har blivit testad på marknaden men har potential till att bli 

internationell. Företaget är oftast i behov av ytterligare finansiering när ursprungskapitalet 

börjar bli förbrukat, för att fortsätta med exempelvis produktutveckling, marknadsföring och 

tillverkning. Vid expansionsfasen befinner sig företaget oftast i kraftig tillväxt och lönsamhet. 

Företagen är då i behov av rörelsekapital för att exempelvis expandera globalt, ytterligare 

marknadsföring, ökad tillverkning eller förbättring av produkt. (Arnander, 2007)  

2.1.3 STARTUP 

En startup är ett företag som är i första etappen av sin verksamhet, har en innovativ produkt 

som har stor potential på den internationella marknaden. Dess tillväxt är större än 

marknadens och kräver riskkapital för att växa, och kan med de här kriterierna benämnas 

startup (Weiblen & Chesbrough, 2015). I de flesta fall börjar en startup med att en entreprenör, 

ibland flera, har en idé med insikten att just den här idén kan förändra världen. Entreprenören 

börjar bygga och utveckla sin vision och spenderar mycket tid och energi på det här. Sedan 

gäller det att marknadsföra idén, att skapa en logo, ett passande namn, samt att skaffa en 

hemsida. När allt det här är avklarat behöver entreprenören leta efter investerare och kunder. 

Vanligtvis fallerar entreprenören i det här steget och får därav tänka om och revidera sin vision. 

Därmed sluts cirkeln och alla steg upprepas igen. Cirkeln kan bestå i allt ifrån några månader 

till flera år, men är något alla startups går igenom (Kander, 2014).  

Grunden i en startup är själva idén. Gruber menar att entreprenören bör skapa en, vad han 

kallar, smärtstillande produkt (2014). Något som verkligen behövs, en nödvändighet. Det här 

kan vara en produkt som skapar högre avkastning på investerat kapital, ökar försäljning, eller 

hjälper företagen att uppfylla ett lagstadgat krav. Produkten löser ett problem och för det här 

är kunder benägna att betala mer och har en tendens att vara mer lojala. En annan typ av produkt 

benämner Gruber (2014) vitaminer. Något som är trevligt att ha, men som kan komma att bli 

beroendeframkallande. Dessa tenderar att vara olika typer av hjälpmedel så som produktivitets- 

och analysverktyg. Alla kunder är dock olika, och produkter tilltalar alla olika. Därav kan en 

produkt ta formen av smärtstillande för en kund och vitamin för en annan. För att en startups 

idé ska få riskkapital bör den uppfylla något av de här kriterierna.  
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2.2 INVESTERINGSBESLUTET 

En studie har gjorts av Tyebjee och Bruno (1984) som baserats på flertalet tidigare undersökta 

kriterier som VC-bolag studerar i sin process att hitta entreprenörer de vill investera i. Deras 

resultat visar på fem framstående kriterier som är de mest relevanta och håller störst vikt i 

investeringsprocessen. Det första kriteriet kallas market attractiveness där storlek, 

tillväxtmöjlighet och efterfrågan på marknaden analyseras. Att entreprenören har teknisk 

förmåga att skapa en unik produkt analyseras i kriteriet product differentiation genom att se på 

möjligheten till patent som kan skapa konkurrensfördelar och resultera i högre vinstmarginal. 

I det tredje kriteriet undersöks grundarens karaktär och benämns som managerial capabilities. 

Det anses vara till entreprenörens fördel att ha hög kompetens inom ledarskap då det krävs av 

grundaren att han ska kunna styra flera arbetsområden. I kriteriet environmental threat 

resistance undersökts hur startupföretaget är mottagligt för och kan hantera okontrollerbara 

påverkningar från omgivningen. I det femte och sista kriteriet cash-out potential granskar VC-

bolagen potentialen till avkastning på investeringen eller möjligheten till att den kan kvitteras 

ut vid rätt tillfälle. 

Tyebjee och Bruno (1984) har skapat en modell med de mest eftersökta kriterierna hos 

entreprenörer och startupföretagen. De här utvärderas och utmynnar till potentiell risk samt 

förväntad avkastning av VC-bolagen. 

 

Figur 2. Bearbetad sammanställning av Tyebjee och Brunos (1984) utvärderingskriterier vid 

investeringsprocessen 

Investerings-
beslutet
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2.2.1 MARKET ATTRACTIVENESS OCH PRODUCT DIFFERENTATION 

Vid val av marknad är det viktigt för företaget att marknaden är tillräckligt stor och lönsam för 

att det ska finnas tillräckliga resurser som möjliggör tillväxt och utveckling menar Klofsten 

(2009). MacMillan et al. (1985) bekräftar vidare att produktens marknadsacceptans spelar stor 

roll i investeringsbeslutet, eftersom det kan skapa möjligheter för en hög tillväxttakt. En annan 

viktig faktor vid utvärdering av VC-bolag är vilket marknadssegment företaget verkar inom, 

eftersom VC-bolag oftast investerar i den marknad de själva har erfarenhet av (MacMillan et 

al., 1985). Att det finns en stor marknad är en viktig faktor för beslutet om investering. Ett VC-

bolag ska endast tillföra en startup med kapital om det finns en potentiell marknad för företaget 

(Dhochak & Sharma, 2016). Tyebjee och Bruno (1984) har identifierat marknadens storlek, 

marknadens tillväxt och tillträdesmöjligheter på marknaden som viktiga faktorer för VC-

bolagens beslut. 

I studien av MacMillan et al. (1985) är det viktigaste karaktärsdraget hos produkten att den är 

skyddad på ett eller annat sätt, exempelvis genom patent. Ett patent ger bevis på om produkten 

är tillräckligt konkurrenskraftig och kan skapa konkurrensfördelar på marknaden (Tyebjee & 

Bruno, 1984). I linje med det här trycker Klofsten (2009) på att företaget måste ha en tydlig 

idé som anger företagets inriktning för att kunna växa och utvecklas.  

En av de viktigaste faktorerna inom kriteriet product differentiation menar Tyebjee och Bruno 

(1984) är att det finns tidigare erfarenheter från branschen inom företaget. Det gör att en startup 

har större potential att utveckla produkten och anpassa den till det behov som finns på 

marknaden. Med den här egenskapen har entreprenören större potential till att utveckla en mer 

unik och differentierad produkt. Robert Lussier (1995) och Robinson (1987) skriver i sina 

studier att tidigare erfarenhet inom branschen är essentiell för att ett nystartat företag ska 

överleva. Det här bekräftas även av Van Praag (2003) som i sin studie visar på betydelsen av 

att ha relevant erfarenhet från samma bransch som man agerar i, vilket ger en betydligt större 

möjlighet till överlevnad. Delmar och Shane (2006) visar på hur tidigare branscherfarenhet 

leder till att ett företag utvecklas snabbare och har bättre försäljningsresultat än företagsägare 

som saknar liknande erfarenheter. Det finns tre anledningar enligt Delmar och Shane (2006) 

som gör att erfarenhet bidrar till en startups överlevnad. För det första, tidigare kunskap ger en 

bättre förståelse om kunden hur man tillgodoser hens behov inom samma industri. Kunskap 

som bara går att få tag på genom erfarenheter. Att ha en större förståelse för vad som anses 

som en attraktiv och unik produkt, ger företaget en fördel i att snabbt kunna utveckla en 
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marknadsinträdesstrategi och kunna lägga mer fokus på andra faktorer som skapar framgång. 

För det andra, många av de färdigheter och mycket av den information som är nödvändig för 

att effektivt kunna utnyttja en möjlighet kan enbart läras genom en anställning inom liknande 

område. För det tredje, kontaktnät med distributörer och försäljare skapas genom ett aktivt 

engagemang i en industri. Dessa kontakter kan sedan föras med in i det nystartade företaget 

och skapar större värde genom att det finns ett förtroende bland alla parter.  

2.2.2 MANAGERIAL CAPABILITIES 

Tyebjee och Brunos (1984) resultat visar att den här kategorin är den högst värderade vid ett 

investeringsbeslut eftersom managerial capabilities har påverkan på både risk och förväntad 

avkastning.  Även studien av MacMillan et al. (1985) kommer fram till att entreprenörens 

egenskaper är viktigast vid en investering. De utgår från 27 olika faktorer, för att ta reda på 

vilka de viktigaste faktorerna är vid ett VC-bolags investeringsbeslut. Undersökningen visar 

att fem av de tio viktigaste faktorerna relaterar till entreprenörens personlighet och erfarenhet 

som avgör om VC-bolagen beslutar sig för att investera i företaget.  

”There is no question that irrespective of the horse (product), horse race 

(market), or odds (financial criteria), it is the jockey (entrepreneur) who 

fundamentally determines whether the venture capitalist will place a bet at 

all.” - MacMillan et al. (1985 s. 128). 

De fem viktigaste faktorerna som berörde entreprenören var att hen ska vara kapabel till att 

kunna göra en långsiktig satsning i företaget, hantera och utvärdera risker, ha tidigare 

erfarenheter inom ledarskap, relevanta meriter för företaget och till sist kunna representera 

företaget på ett bra sätt.  
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Tabell 1. Bearbetad modell – från MacMillan et al.(1985) studie som visar dem tio viktigaste faktorerna 

vid ett investeringsbeslut 

Ett stort problem bland startupgrundare är att de saknar de kunskaper som krävs för att styra 

företaget visar en studie av Hunsdiek (1986). I början är grundaren med i nästan alla beslut 

som tas; hantering av material, personal och kunder, HR ansvar, produktionsprocessen och 

ibland även själva produktionen. Företaget måste i sin tillväxt utveckla en organisations-

struktur med väldefinierade arbetsuppgifter och fungerande informationskanaler. Delegation 

av uppgifter kräver att grundaren går från att arbeta med sin idé till att arbeta mer med styrning. 

Att klara av den här övergången är kritisk för en startups tillväxt (Hunsdiek 1986). Det anses 

vara till entreprenörens fördel att ha hög kompetens inom ledarskap då det krävs av grundaren 

att han ska kunna styra flera arbetsområden (Tyebjee & Bruno 1984). I linje med det här skriver 

Lussier (1995) och Robinson (1987) att startups som grundas av personer med tidigare 

erfarenhet från ledarskap har större chans att lyckas än de som inte har samma kunskaper.  

Vidare anser Van Gelderen, Thurik och Bosma (2005) att en entreprenörs nätverk är oerhört 

viktigt för företaget. Det är viktigt för att ett företag byggs inte enbart upp av entreprenören 

själv, utan även av dem som arbetar i nära kontakt med företaget. Framgångsrika företagare 

har ett brett nätverk med många pålitliga kontakter. Likaså har ålder visat sig vara en faktor till 

ökad framgång när det gäller att starta eget. Äldre entreprenörer har större sannolikhet att 

överleva än yngre enligt studier av Van Praag (2003). Idealåldern ligger på 32 år. Är 
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entreprenören under det här är möjligheterna att lyckas mindre än om personen skulle vara 32 

eller över (Van Praag, 2003).  

Det finns ingen ideal personlighet av egenskaper hos en egenföretagare anser Watson, Hogarth-

Scott och Wilson (1998). Det som är relevant är att se de tre egenskaper som ligger till grund 

för varför en individ blir entreprenör: personlighet, bakgrund, erfarenheter och expertis. 

Sannolikheten att starta ett framgångsrikt företag baseras på en oändlig kombination av 

individens positiva attribut. Viktigt är dock motivationsmotiven bakom en uppstart, som har 

konsekvenser för startupföretagets framgång eller misslyckande (Watson et al. 1998).  På 

arbetsmarknaden har en individ tre val: att vara arbetslös, ha ett betalt jobb eller vara 

egenföretagare. Förändringar inom ett av de tre områdena kan påverka individen att röra sig 

från en status till en annan. Watson et al. (1998) argumenterar för att vara egenföretagare blir 

relativt mer eftersökt när det är svårt för individen att röra sig från arbetslös till ett arbete med 

lön. Den viktiga faktorn i beslutet att arbeta för sig själv är om grundaren väljer att starta eget 

på grund av push- eller pull-faktorer. Segal, Borgia och Schoenfeld (2005) förklarar att push-

faktorer är bidragande när individer blir pushade till att bli egenföretagare på grund av negativa 

externa faktorer, så som missnöjdhet med nuvarande jobb, minimumlön och dåliga arbetstider. 

Motsatsen, pull-faktorer, genereras av individens intresse av entreprenörskap. Det kan bestå av 

önskan att vara självständig, bli rik och andra önskvärda resultat. Är uppstartsmotivet baserat 

på en push-faktor, exempelvis arbetslöshet, visar Van Praags (2003) studie på en signifikant 

lägre sannolikhet till framgång än de företag som grundas på grund av pull-faktorer.  

Enligt Roberts (1983) studier inom företagets tidiga år har resultatet visat att företag med fler 

än en grundare har större möjligheter till att bli framgångsrikt. Han menar att ju fler personer 

och kompentens som finns inom företagets grund-team, desto högre statistisk sannolikhet finns 

för att uppnå framgång. Vidare visar studierna att det är viktigt för startups i sina tidiga år ha 

en särskild enhet som ansvarar för försäljning och marknadsföring då de avsevärt förbättrar 

tendensen att bli framgångsrikt (Roberts, 1983). Entreprenörer med marknadsföringskunskaper 

lyckas bättre med sina företag än de som saknar kunskaper inom marknadsföring (Lussier, 

1995; Dixon, 1991). I en studie av Franke (2008) fann han att entreprenörsteamets kompetens 

var en viktigare aspekter att ta hänsyn till än exempelvis produkt och marknad. De tre viktigaste 

kompetenserna och erfarenheterna var inom branscherfarenhet, utbildningsbakgrund och 

ledarskapserfarenhet. På grund av att VC-bolagen vill försäkra sig om att entreprenörsteamet 

förhoppningsvis har god förmåga att förutse eventuella risker och kan hantera framtida 
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aktiviteter utifrån kompetens och erfarenhet. Vidare anser Franke (2008) att en 

sammanställning av heterogena entreprenörsteam har stor betydelse. När det gäller bransch- 

och ledarskapserfarenhet menar Franke (2008) att det räcker med att en person som besitter 

sådan erfarenhet. Inom entreprenörsteamets utbildningsbakgrund är det till fördel att ha ett 

heterogent team, där alla medlemmar har olika utbildningsbakgrund i jämförelse med ett 

homogent team, där alla har liknande utbildningsbakgrund. 

2.2.3 ENVIRONMENTAL THREAT RESISTANCE OCH CASH-OUT POTENTIAL   

Enligt Tyebjee och Bruno (1984) är det som tidigare nämnt viktigt att startupföretaget är 

mottagligt och kan hantera okontrollerbara påverkningar från omgivningen. Det här konstaterar 

även Klofsten (2009) som anser att för att kunna driva verksamheten måste organisationens 

struktur vara utformad så att samarbete och problem kan hanteras så effektivt som möjligt. Det 

är viktigt att ha utrymme för flexibilitet och nyskapande inom strukturen. 

Organisationsstrukturen behöver inte vara en formell struktur utan en informellstruktur 

fungerar och är av vikt i investeringsbeslutet för VC-bolagen (Klofsten, 2009). Roure och 

Keeley (1990) föreslår att startupföretag har bättre möjlighet till att lyckas om de kan 

kontrollera externa påfrestningar. Att kunna skapa en nisch på mindre marknader med låg 

konkurrens gör det möjligt för företaget att möta kundernas förväntningar och på så sätt skapa 

en högre marknadsandel. 

En viktig faktor för framgångsrika startups är att de har en analytisk planeringsprocess. 

Startupföretag har behov av en välarbetad affärsplan eftersom deras organisation växer snabbt 

och de behöver kunna förmedla förändringar till leverantörer, kunder, investerare och övriga 

intressenter (Roure & Keeley 1990). Det här bekräftas av Roberts (1983) som anser att 

framgång initialt utgörs från riskkapital av VC-bolag. Hans studier visar att relationen mellan 

brister i affärsplanen och framgång i att erhålla riskkapital har en påverkande roll. Företag med 

goda affärsplaner är de som har störst chans att erhålla riskkapital av VC-bolag, vilket gör att 

de på så sätt kan uppnå framgång. Men för VC-bolag gäller även att det riskkapital som har 

investerats har potential till hög avkastning eller möjligheten till att riskkapitalet kan kvitteras 

ut vid rätt tillfälle (MacMillan et al. 1985). Ytterligare en finansiell faktor som VC-bolagen 

värderar är möjligheten att bli majoritetsägare, för att kunna ha en stark kontroll över företaget 

och eventuellt byta ut VD:n om de anser att det behövas vid senare tillfälle (Hellman, 1998). 

VC-bolag tar även hänsyn till hur förtrogna de är med den bransch som startupföretaget verkar 

inom för att kunna förutse när det är läge att lösa ut likvida medel. En måttstock som många 
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VC-bolag använder sig av är att se om tillväxtmarknaden ser positiv ut och återbetalning med 

tio gånger investerat kapital är möjlig inom fem till tio år. (MacMillan et al. 1985)  
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3 METOD 

I metodavsnittet presenteras hur undersökningsstudien har genomförts och vilka metoder som 

används för att nå fram till rapportens resultat. Även en diskussion om valt tillvägagångssätt 

behandlas. 

3.1 ANSATS 

Den här studien har ett deduktivt förhållningssätt och ämnar studera och pröva teorier. Bryman 

beskriver en deduktiv studie som att forskarna testar tidigare teorier med en empirisk prövning 

(2012). Teorierna bekräftas eller förkastas därefter och resultatet kan bli en omformulering av 

teorin. Ett annat alternativ är att göra tvärtom, att samla in data först för att sedan härleda 

teorier, vilket benämns som induktivt angreppsätt och förknippas oftast med kvalitativa studier. 

Dock kan inget utav förhållningsätten tolkas som varken svart eller vitt. Deduktionen visar på 

inslag av induktion, precis som induktionen visar på inslag av deduktion. Enligt Bryman (2012) 

är det bäst att se de båda tillvägagångssätten som tendenser och inte något som är fastställt och 

entydigt.  

Prövning av teorier görs utifrån en kvantitativ ansats där insamling av empirisk data sker 

genom en surveyundersökning (Bryman & Bell, 2011). Vald forskningsdesign är tvärsnitt, 

som innebär att data samlas in vid en tidpunkt och ämnar till att granska utvalda variabler för 

att se om det finns vissa mönster och samband (Bryman 2012). En analys av insamlad data har 

gjorts tillsammans med valda teorier för att besvara de utformade forskningsfrågorna. 

Kvantitativ forskning lägger vikt på kvantifierbar data och följer de naturvetenskapliga normer 

som anser att den sociala verkligheten utgör en yttre objektiv verklighet. Även kvalitativ 

forskning kan användas för att pröva en teori, dock används den främst för att generalisera 

teorier. Den kvalitativa metoden har ett mer tolkande synsätt med en ontologisk ståndpunkt 

som betonar vikten av hur individerna uppfattar den sociala verkligheten. Samtidigt som 

avstånd tas från det naturvetenskapliga och den objektiva inriktningen (Bryman 2012). Att den 

här uppsatsen följer det kvantitativa spåret grundas på studiens syfte som bland annat är att 

pröva de teorier som finns kring VC-bolag investeringsbeslut och se om de är applicerbara 

även idag.    

Positivism är en form av kunskapsteori som präglar den här studien. I positivismen handlar det 

om att hitta egenskaper som uppkommer i flera fall och hos flera studieobjekt, vilket leder till 

sökandet av sambandsmönster och att kunna fastställa förutsägelser. Viktigt är att vetenskapen 
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ska vara objektiv och värderingsfri (Bryman 2012). En annan form av kunskapsteori är 

tolkningsperspektivet som lägger fokus på förståelse och interpretation. Tyngd läggs på att 

tolka människors handlingar och beteenden eftersom det är dessa som formar världen och inte 

tvärtom. Människors handlingar blir viktiga att studera eftersom den sociala verkligheten har 

påverkan på deras handlingar. Så genom att tolka människors handlingar kan forskaren förstå 

den sociala värld de lever i (Bryman, 2012). 

3.2 METOD FÖR DATAINSAMLING 

Valet av enkätstudie för att samla in primärdata görs med anledning av att uppsatsen ämnar att 

undersöka redan fastställda variabler och hålla en deduktiv ansats. Enkäter kan nå ett stort 

geografiskt område, något som med tanke på undersökningens syfte anses lämplig. Eftersom 

det inte finns någon som observerar respondenterna när de svarar undviker den här metoden så 

gott det går att respondenternas svar är påverkade av skevheter, som till exempel att ge en mer 

önskvärd bild av sig själv, så kallad social önskvärdhet (Bryman 2012). På det här sättet kan 

svaren bli mer sanningsenliga genom en enkätundersökning än med en intervju.  

Det finns dock nackdelar även med enkäter. Är en fråga otydlig finns det ingen som kan hjälpa 

respondenten att förtydliga den. Likaså kan inte forskarna ställa uppföljningsfrågor till 

respondenten om det är något de skulle vilja gå djupare in på baserat på ett tidigare svar 

(Bryman 2012). De här problemen minimeras i den här studien genom att det görs en prövning 

av enkäten innan den skickas ut till den utvalda populationen. Återkopplingen från prövningen 

kommer att berätta om det är någon fråga som är oklar eller om enkätfrågorna inte är tillräckliga 

för att besvara syftet. Information om författarnas e-mejladresser lämnades ut i enkäten utifall 

respondenterna hade några funderingar eller oklarheter de önskade ta upp. Vilket gjordes för 

att minska otydligheter och hjälpa respondenterna. 

Enkäter skickades ut via e-mejl till de utvalda företagen från båda grupperna, startups och VC-

bolag. Enkäten bestod av 32 frågor, varav 30 är slutna faktabaserade frågor, formulerade som 

påståenden (Appendix 1 & Appendix 2). Svarsalternativen består av siffrorna 1, 2, 3, 4, och 

har en satt innebörd. (1) Irrelevant - Inte en faktor i beslutsfattandet. (2) Önskvärt - En faktor 

som förbättrar sannolikheten för investeringen. (3) Viktigt - En faktor som måste finnas för att 

en investering ska äga rum, såvida inte andra faktorer som uttryckligen kompenserar för den 

här faktorn finns. (4) Essentiellt - En faktor som måste vara med under alla omständigheter för 

att en investering ska kunna ske. Enkätens frågor och beskrivande text är densamma för de 

olika företagsgrupperna med undantag för inledning som ändrades i formuleringen för att passa 
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de olika företagen. För startupbolagen var informationen att de skulle svara på frågorna i vilken 

mån de tror att de är av vikt för VC-bolagen i investeringsbeslutet genom att klicka i relevant 

siffra. För VC-bolagen var informationen att de skulle svara på frågorna i vilken mån de anser 

att de är av vikt för dem i investeringsbeslutet genom att klicka i relevant siffra. 

Den näst sista frågan, nummer 31, är av relevans för forskarna av den här studien. Där 

efterfrågades om företagens namn i syfte att kunna kontrollera vilka som har svarat på enkäten. 

Det här gör det möjligt att kontakta de som ej gett respons och försöka få högre svarsfrekvens. 

Den sista frågan, nummer 32, undersöker om respondenterna vill ta del av enkätens slutresultat 

för att i slutet kunna förmedla den här informationen till intressenter. 

Att enkäten främst är uppbyggd på slutna frågor innebär att svaren är lättbearbetade och enkla 

att jämföra. Det här underlättar bearbetningen av insamlad data och gör empirin lättförståelig. 

Till skillnad från öppna frågor är kodningen redan satt och forskaren behöver inte förlita sig på 

sin egen analys av svaren för att därefter koda. Det här gör att risken för variation minskar och 

validiteten ökar vid användning av slutna frågor (Bryman, 2012). 

3.3 URVAL 

I den här studien används ett nationellt urval för att få en mer representativ forskning. 

Populationen består av startupföretag och VC-bolag. Startupföretagen är många och studien 

har begränsningar på att företagen ska vara ett svenska, aktiva på den svenska marknaden och 

få riskkapital från VC-bolag. Företagen kan även vara aktiva på andra marknader, men ett krav 

är att de har verksamhet i Sverige. De här företagen valdes ut med vad Bryman (2012) kallar 

bekvämlighetsurval, vilket betyder att forskarna har valt enkätens deltagare på grund av de 

fanns tillgängliga vid rätt tidpunkt. I det här fallet hittades startupföretagen via undersökning 

på internet. Två hemsidor valdes ut, SUP46.com och Breakit.se. De här sidorna har insamlad 

information om startups och via deras hemsidor gick det att finna kontaktinformation till 

relevanta företag som passade in i studiens avgränsningar. Totalt kontaktades 84 startups. 

Genom sökningar på internet hittades totalt 41 svenska bolag och det är dessa som utgör 

enkätens urval för VC-bolag.   

  

3.3.1 BORTFALLSPROBLEMATIK  

Bortfall är en felkälla som rör både själva urvalsprocessen, fel vid datainsamlingen och fel vid 

bearbetning av data. Det kan uppstå vid urvalsprocessen när individerna väljs ut, exempelvis 
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när man inte vet säkert om rätt person svara på frågorna eller då respondenter tackar nej till att 

delta i undersökningen. Trots att enkäten skickas till en viss person kan det vara någon annan 

som svarar på den, vilket är ett problem med enkäter som kan undvikas vid intervjuer där det 

är enklare att kontrollera om det är rätt person som svarar. Svarsfrekvensen anses även vara 

lägre vid utskick av enkäter via internet, då de enkelt kan försvinna eller helt ignoreras (Bryman 

& Bell, 2011). Författarna har i åtanke att det eventuellt kan vara fel person som svarat på 

enkäten, men har försökt motverka det här genom att i beskrivningen av studien som skickas 

ut till respondenterna skrivit ”Om det här mejlet har hamnat hos dig som inte har kunskap eller 

relevans att svara, vänligen vidarebefordra till rätt person”. Författarna har även en 

sammanställning i ett kalkylark på alla respondenter som enkäten skickats ut till, med både 

bolagsnamn, grundarnas namn, mailadresser och telefonnummer till grundarna inom både 

startups och VC-bolag. För att kunna skicka ut påminnelser till respondenterna och även 

kontakta dem via telefon för påminnelse om det behövs. Det här görs för att kunna öka 

svarsfrekvensen och minska bortfall i undersökningen enligt Bryman och Bell (2011). Andra 

åtgärder som författarna gjort för att minska bortfall är att ha en enkät med tydliga instruktioner, 

korta slutna frågor och en attraktiv layout för att det ska ge ett så professionellt intryck som 

möjligt (Bryman & Bell, 2011). 

Svarsfrekvensen utgör den procentuella andel av urvalet som faktiskt besvarar frågorna och 

beräknas: (antalet användbara enkäter/(totala urvalet – medlemmar av urvalet som inte 

deltar)) x 100 (Bryman & Bell, 2011). Om svarsfrekvensen är låg kan det påverka validiteten 

i resultatet men en exakt svarsfrekvens som en forskningsstudie ska ha för att den ska vara 

representativ är olika. Många forskare betraktar att en svarsfrekvens mellan 18-30 procent är 

acceptabelt medan en del forskare anser att ett bortfall som är större än 50 procent är 

oacceptabelt (Bryman & Bell, 2011). Trots att det finns många publicerade vetenskapliga 

artiklar som rapporterar ett resultat med ett större bortfall än 50 procent (Bryman & Bell, 2011). 

I och med studien har ett urval av 41 stycken VC-bolag och har en svarsfrekvens på 43,9 

procent, anses det vara tillräckligt acceptabelt i den här undersökstudien enligt författarna av 

studien. De totalt antalet kontaktade startups för undersökningen var 84 stycken och totalt 

svarade 30 företag. Det här ger en svarsfrekvens på 35,7 procent som även det anses vara 

acceptabelt av författarna. Trots det här är författarna medvetna om följderna och de 

begräsningar som studiens svarsfrekvenser innebär.  
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Givetvis kan det även uppstå fel vid datainsamlingen och bearbetningen av data, exempelvis 

ifall det trots pilotundersökning uppstår oklar frågeformulering i enkäten eller att hantering 

kring kodningen av svaren blir fel. Författarna tar hänsyn till fel och eventuella bortfall kan 

uppstå, men försöker motverka det här genom att göra korta tydliga påståenden som graderas 

på en skala för att de ska bli så enkelt som möjligt för respondenten att svara på frågorna utan 

missförstånd. Likaså gäller även att bearbetning av all data som görs automatiskt via Google 

formulär, på så sätt minimeras felaktig hantering av data. 

3.4 GENOMFÖRANDE  

Teori har samlats in via tidigare studier inom relevant ämne. Studierna är främst skrivna av 

välkända namn inom området med flersiffrigt citatantal. Uppbyggnaden av teorin grundar sig 

på Tyebjee och Brunos studie "A Model of Venture Capitalist Investment Activity" från 1984 

som består av fem intresseområden. De olika delarna har bekräftas och stärkts genom att fylla 

ut dem med fler teorier och studier inom relevant område. 

Kvantitativ forskningsstrategi tillämpas i den här undersökningen på basis av att kunna 

kvantifiera olika aspekter som relaterar till syftet. Studien ämnar att studera två olika synsätt, 

från VC-bolags vinkel och från startupföretagens vinkel, gällande samma fråga. Det här gör 

det möjligt att se vad de har samsyn kring och var de skiljer sig i ställningstagande. Samtidigt 

ger det här forskarna en chans att utvärdera relevansen av tidigare forskning inom området, och 

se om den är applicerbar än idag på svenska företag. 

Till empirin har kontaktinformation samlats in via internet för båda företagsformerna. Ett e-

mejl skickades ut till de utvalda förtagen innehållande förklaring om syftet med enkäten och 

en länk till det online-baserade frågeformuläret. Svarstiden låg på sju dagar, vilket anses av 

författarna som rimlig tid att besvara en enkät som tar cirka fem till sju minuter. De företag 

som inte hade svarat efter fem dagar fick en påminnelse via telefon om att de fortfarande hade 

chans att delta och påverka studien. Datamaterialet samlades in online via Google formulär 

som skapar stapeldiagram i takt med att frågorna besvarats, vilket har gjort det enkelt att följa 

trender redan i början av enkätens tidsfrist. 

Tabell 2 (se avsnitt 4.7 Rangordning av faktorer) är en sammanställning av svaren, där alla 

faktorer är rangordnade efter hur viktiga respondenterna anser de vara. Rangordningen har 

gjorts i två steg. Först vägdes alla svar samman i skalan av irrelevant till essentiell. (1) 

Irrelevant, en poäng, (2) Önskvärt, två poäng, (3) Viktig, tre poäng, och (4) Essentiellt, fyra 
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poäng. Medelvärdet räknas sedan ut enligt följande: Medelvärde = summan av värdena/antal 

respondenter. Den faktorn med högst medelvärde värderas som viktigast. För de faktorer som 

fick samma medelvärde lades ytterligare ett mått till. De urskildes genom att ta den med högst 

procentandel av svarsalternativet (4) Essentiellt och ge den faktorn den övre placeringen. För 

att kunna mer precist beräkna de viktigaste faktorerna i en noggrann ordningsföljd. De faktorer 

som fick lika högt medelvärde och lika stor procentandel av svarsalternativ (4) delar nummer 

i rangordningen och anses vara av lika vikt. 

Eftersom vissa frågor inte besvarades av alla respondenter används måttet medelvärde för att 

ge en mer rättvis bild av de viktigaste faktorerna i ordningsföljd. Som högst är det möjligt med 

ett medelvärde på fyra, och som lägst ett. 

3.5 KVALITETSASPEKTER  

I undersökningen klargör författarna kvalitetsaspekter som Bryman och Bell (2011) bekräftar 

är viktigt för en forskningsstudie. Undersökningen utgår från kvalitetsaspekterna reliabilitet 

(tillförlitlighet) och validitet (giltighet) för att skapa en så hög trovärdighet som möjligt. 

Reliabiliteten bestäms av hur mätningar utförs och hur noggrant de bearbetas (Eliasson, 2010). 

Vid en kvantitativ undersökning bekräftas reliabiliteten genom att samma mått mäts på 

identiskt sätt och resultatet blir densamma varje gång det görs (Björkman, 2004). För att uppnå 

en hög reliabilitet finns det olika sätt att använda sig av. Ett sätt är att ”mäta” variablerna på 

flera sätt, exempelvis i ett frågeformulär där man kan ställa olika frågor för att mäta en och 

samma variabel (Eliasson, 2010). Författarna i rapporten säkerställer det här i 

enkätundersökningen som ska innehålla slutna frågor med svarsalternativ som kan mätas i 

skalor, på så sätt är indikatorerna relaterade till samma mått och den interna reliabiliteten 

förstärks (Bryman & Bell, 2011). Viktigt vid insamling av kvantitativt datamaterial är även att 

kontrollera data när de registrerats så att data inte kodats fel eller matats in fel (Eliasson, 2010).  

Författarna har valt att säkerställa det här genom att göra enkäten i form av ett Google formulär. 

Enkäterna skickas på så sätt via e-mail och besvaras i ett digitalt formulär. Svaren på 

undersökningen samlas automatiskt in i en sammanställning med realtidsinfo, där all data sedan 

kan framställas i ett kalkylark i Google kalkyl. Reliabiliteten förstärks på så sätt och risken att 

författarna matar in fel data i kalkylarket försvinner. 

Validitet är beroende av vad undersökningen mäter, eftersom det viktiga är att undersökningen 

verkligen mäter det som är ämnat att mäta. Det förutsätter alltså en hög reliabilitet och 
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validiteten kan inte bli bättre än reliabiliteten. Man kan öka validiteten genom ha utförliga 

beskrivningar av tillvägagångsätt kring vilka utgångspunkter som använts i 

undersökningsstudien, så att andra forskare har möjligheter till att replikera studien. (Eliasson, 

2014) Den här studien säkerställer det här genom att så detaljerat som möjligt förklara 

tillvägagångssättet kring val, motiveringar och enkätens underlag som möjliggör att andra 

forskare kan replikera studien. Det här ökar sannolikheten för andra att få samma resultat som 

uppvisas i aktuell studie och på så sätt ökar validiteten. 

Det finns två synsätt av validitet, ena är inre och andra yttre. Den inre validiteten handlar om 

de operationella definitionerna av begrepp stämmer överens med de teoretiska definitionerna 

av begreppen. Författarna av studien bekräftar det genom att använda sig av definitioner som 

stämmer helt överens med teorin (Eliasson, 2010). Ytvaliditet används för att undersöka andra 

forskares mätningar, studien undersöker om de operationella variablerna mäter de nominella 

eller inte (Björkman, 2004). Det här försäkras genom att flertalet teorier som formar 

enkätfrågorna är hämtade från tidigare studier med liknande syfte att definiera vilka faktorer 

som är avgörande för VC-bolagens investeringsbeslut. Likaså kommer mätvariablerna att 

granskas i form av en pilotundersökning för bekanta, innan den besvaras av det verkliga 

urvalet. En pilotundersökning görs för att undvika missförstånd av frågor, på så sätt mäts det 

som är avsikten att mätas bättre och validiteten ökar. (Eliasson, 2010) 

3.6 ETIK  

I samhällsvetenskapliga undersökningar är det viktigt att ta hänsyn till etiska principer för att 

respondenten (Bryman, 2012). De etniska principerna enligt Bryman och Bell (2011) är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskarna informerar respondenterna om undersökningens syfte 

och vilka moment som ingår i undersökningen. Samtyckeskravet innebär att respondenterna 

ska veta om att det är frivilligt att delta och att de har rätt till att avbryta deltagandet om de vill. 

Om respondenterna är minderårig, kan godkännande från föräldrar eller vårdnadshavare 

behövas. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla respondenterna som ingår i 

undersökningen ska behandlas anonymt för obehöriga. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter 

som samlas in från respondenterna får endast användas för forskningens syfte. 

 

I den här studien uppfylls informationskravet genom att de medverkande kommer att få 

information om studiens syfte. Det är frivilligt att delta i undersökningen och eftersom 
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alla deltagare är över 18 år kan de själva bestämma om de önskar medverka eller ej, på så sätt 

uppfylls samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet uppfylls genom att den information som 

behandlas i studien kommer vara helt konfidentiell och inga personliga detaljer kommer att 

kunna nås av obehöriga. Dessutom ämnar informationen att enbart används för bruk i den här 

studien och därmed uppfylls även nyttjandekravet. 

3.7 KÄLLKRITIK 

Studiens primärdata består av material från enkätundersökningen, där respondenterna anses 

vara av god kvalitet för studien. Eftersom respondenterna arbetar antingen inom startups eller 

VC-bolag, kan de bidra med goda erfarenheter inom de områdena som undersöks. De svagheter 

som finns med respondenterna i en enkätstudieundersökning är att de kanske inte är ärliga i 

sina svar eller att de missförstår frågan. Det här är något som bör tas hänsyn till men som inte 

anses vara av avgörande betydelse för enkätundersökningens resultat.  De källor som används 

i studien teoridel är sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar, tidigare forskningsstudier 

och metodböcker för att säkerhetsställa att den teoretiska informationen har god kvalitet. 

Vidare används även elektroniska källor i form av nyhetsartiklar och relevant information från 

trovärdiga hemsidor för att få en djupare bild av ämnet i undersökningsstudien. Visserligen kan 

hemsidor minska trovärdigheten, men källorna är aktiva inom ämnet och tillför undersökningen 

med relevant information. 

3.8 METODKRITIK 

Kvantitativ metod kritiseras på basis av att de mätinstrument som forskarna förlitar sig på, så 

som enkäter, inte alltid visa rätt samband mellan forskning och vardag. Det går inte att helt 

säkerställa att respondenterna har relevant kunskap att besvara de frågor som ställs.  Samtidigt 

behöver inte svaren stämma överens med hur respondenterna agerar i verkligheten. Genom 

användandet av positivism och det naturvetenskapliga synsättet säger kritiken att forskarna inte 

tar i beaktande de skillnader som finns mellan natur och samhälle. Lika så uppmärkssammans 

inte heller att människor väljer att tolka sin värld. (Bryman, 2012) 

Teorin och därav alla mätfaktorer i den här studien baseras på sekundärkällor, vilket inte tillåter 

forskarna att kontrollera kvaliteten av teorin eftersom tidigare forskning har andra syften än 

vad aktuell studie har. Det finns även risk för att nyckelvariabler saknas som annars skulle vara 

av vikt i studien. (Bryman, 2012) 
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4 EMPIRI 

I empiridelen visas enkätens frågor och svar i diagram som beskriver båda företagsformernas 

svar i procent. Under varje diagram finns en beskrivande text samt respondenternas 

medelvärde för var och en av frågorna. I slutet summeras alla svar i en rangordnad tabell. 

4.1 BESKRIVNING AV SVAR 

I den beskrivande delen av empirin har alla procentsiffror avrundats till heltal för att få en 

lättare helhetssyn, men visas i diagrammen med en decimal. I enkäten har svaren bestått av 

siffrorna 1, 2, 3 och 4, men i diagrammen nedan beskrivs de i ord. Har respondenterna svarat 

1 eller 2 anses faktorn vara lägre värderad vid ett investeringsbeslut. Har respondenterna svarat 

till 3 eller 4 anses faktorn vara högt värderad vid ett investeringsbeslut. De olika 

svarsalternativen definieras enligt följande:  

1. Irrelevant - Inte en faktor i beslutsfattandet 

2. Önskvärt - En faktor som förbättrar sannolikheten för investeringen. 

3. Viktigt - En faktor som måste finnas för att en investering ska äga rum, såvida inte 

andra faktorer som uttryckligen kompenserar för den här faktorn finns. 

4. Essentiellt - En faktor som måste vara med under alla omständigheter för att en 

investering ska kunna ske. 

4.2 MARKNAD 

I det här avsnittet beskrivs faktorer som har relevans till marknaden. Respondenterna fick 

fylla i de svarsalternativen som de anser beskriver hur viktig varje enskild faktor är i 

investeringsbeslutet. 
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Medelvärde: VC-bolag (2,50), startup (2,75) 

Att det ska vara enkelt att ta sig in på marknaden anser VC-bolagen som önskvärt, 39 procent, 

men främst viktigt, 56 procent, dock inte essentiellt, 0 procent. Startupföretagen tror det är 

främst viktigt, 60 procent har svarat 3 eller 4 och värderar faktorn högt. Medelvärdena 

beskriver att faktorn är mellan önskvärd och viktig, 2,50 och 2,75. 

 

Medelvärde: VC-bolag (3,75), startup (3,53) 

Marknadsbehovet av produkten är mycket viktigt och avgörande vid ett beslut om investering 

enligt båda företagen. 78 procent av VC-bolagen anser det vara essentiellt och 67 procent av 

startupföretagen håller med. Medelvärdena visar att faktorn är mer essentiell än viktig, 3,75 

och 3,53. 
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Medelvärde: VC-bolag (3,33), startup (3,60) 

Det faktum att det finns potential till tillväxt inom marknaden väger tungt enligt VC-bolagen, 

lika många, 44 procent, tror den är viktigt som att den är essentiell. Likaså tror startupföretagen 

att det är en starkt påverkande faktor, 97 procent har svarat 3 eller 4 och faktorn värderas högt. 

 

Medelvärde: VC-bolag (1,82), startup (2,10) 

Att startupföretaget agerar på en redan befintlig marknad anser 22 procent utav VC-bolagen 

vara en viktig faktor, medan resterande tycker det är mindre värt att lägga vikt vid. 78 procent 

har svarat 1 eller 2 och värderar faktorn lägre. Startupföretagen svara i linje med det här och 

en övervägande del, 53 procent, anser det enbart vara en önskvärd faktor.  
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Medelvärde: VC-bolag (2,0), startup (2,23) 

På frågan om att startupföretaget skapar en ny marknad med sin produkt svarar 72 procent av 

VC-bolagen har svarat 1 eller 2 och faktorn värderas lägre. Startups tror att den här faktorn 

är viktigare än VC-bolagen, men de flesta anser ändå att det enbart är en önskvärd faktor, 40 

procent, vilket medelvärden visar på som ligger runt 2. 

 

Medelvärde: VC-bolag (2,0), startup (2,03) 

Liten risk för konkurrens under de tidigaste åren är något få VC-bolag tar med i beräkningen 

vid investering, Majoriteten, 78 procent, har svarat 1 eller 2 och värderar faktorn 

lägre. Startupföretagens föreställningar går även i linje med VC-bolagens och 80 procent har 

svarat irrelevant eller önskvärt. 
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Medelvärde: VC-bolag (2,44), startup (2,47) 

Vikten av att startupföretaget tillhör rätt marknadssegment är det skilda meningar om. De 

flesta VC-bolag anser det viktigt, 39 procent. De flesta startups tror det är önskvärt, 40 

procent. Medelvärdena, 2,44 och 2,47, visar på att faktorn är främst önskvärd men till viss del 

viktig. 

 

 

Medelvärde: VC-bolag (3,06), startup (3,10)  

VC-bolagen ska ha kunskaper om den marknad startupföretaget agerar på menar 72 procent av 

VC-bolagen då de ansåg det vara en viktigt eller essentiell faktor, och ingen svarade att den var 

irrelevant. Även startupföretagen tryckte på att det var en betydelsefull faktor med 83 procent 

som svarade 3 eller 4. Medelvärdena tyder på att faktorn är viktig. 
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Medelvärde: VC-bolag (3,33), startup (3,23) 

Marknadens storlek är väldigt betydande. Båda företagsformerna ser lika på saken, främst 

är den här faktorn antigen viktig eller helt essentiell för investeringsbeslutet. Av VC-bolagen 

har 95 procent svarat 3 eller 4, och även 90 procent av startupföretagen anser faktorn värderas 

högt. 

 

4.3 PRODUKT 

I det här avsnittet beskrivs faktorer som har relevans till företagets produkt eller tjänst. 

Respondenterna fick fylla i de svarsalternativen som de anser beskriver hur viktig varje enskild 

faktor är i investeringsbeslutet. 

  

Medelvärde: VC-bolag (2,56), startup (1,83) 
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Vikten av att produkten har ett patent eller skyddas på annat sätt är hos VC-bolagen främst 

önskvärt, men 33 procent tycker det är viktigt och för vissa är den essentiellt. Av 

startupföretagen anser även majoriteten på 48 procent att det är en önskvärd faktor men vissa 

anser den är helt irrelevant och kan uteslutas helt, 36,7 procent. Skillnaden i medelvärdet är 

relativt stort, 2,56 för VC-bolagen mot 1,83 för startupföretagen.  

 

Medelvärde: VC-bolag (2,49), startup (3,10) 

Att produkten har visat marknadsacceptans är en faktor 61 procent av VC-bolagen har svarat 

viktig eller essentiell på. Av startupföretagen har 77 procent svarat till 3 eller 4 och värderar 

faktorn högt. Medelvärdet för VC-bolagen är lägre, 2,49, än hos startups 3,10. 

 

 

Medelvärde: VC-bolag (2,83), startup (3,0) 
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På frågan om tidigare branscherfarenhet har 61 procent av VC-bolagen svarat antingen viktigt 

eller essentiellt. Hos startupföretagen är 77 procent av svaren 3 eller 4. Medelvärdena visar att 

faktorn främst är viktig, 2,83 och 3,0. 

 

 

Medelvärde: VC-bolag (2,72), startup (2,93) 

En differentierad produkt tycker 39 procent av VC-bolagen är viktigt, 28 procent anser det vara 

en önskvärd faktor. Av startupföretagen är det 40 procent som anser det är viktigt och 33 

procent rankar den som essentiell. Utav medelvärdena kan faktorn rankas som mer viktig än 

önskvärd då de ligger närmare 3. 

 

 

Medelvärde: VC-bolag (2,67), startup (2,14) 
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Att produkten har en hög vinstmarginal anser 53 procent av VC-bolagen vara en viktig 

faktor och 29 procent anser det vara önskvärt. Hos startupföretagen har 72 procent svarat 1 

eller 2. Hos VC-bolagen ligger medelvärdet närmare 3 (2,67) och hos startups närmare 2 (2,14). 

 

Medelvärde: VC-bolag (2,72), startup (2,97) 

Faktorn att produkten existerar inom en tillväxtbransch svarar 33 procent av VC-bolagen att 

den är önskvärd och 44 procent att den är viktig. 60 procent av startupföretagen anser att det är 

en viktig faktor och 23 procent att den är essentiell.  

 

4.4 GRUNDAREN/GRUNDARNAS PERSONLIGA EGENSKAPER 

I det här avsnittet beskrivs faktorer som har relevans till grundaren/grundarnas personliga 

egenskaper. Respondenterna fick fylla i de svarsalternativen som de anser beskriver hur viktig 

varje enskild faktor är i investeringsbeslutet. 
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Medelvärde: VC-bolag (2,39), startup (2,67) 

På frågan om entreprenören har tidigare ledarskapserfarenheter svarar 50 procent av VC-

bolagen att faktorn är viktig eller essentiell. Lika många anser den vara irrelevant eller 

önskvärd. Av startupföretagens svarar 57 procent 3 eller 4 och 43 procent 1 eller 2.  

 

 

Medelvärde: VC-bolag (2,11), startup (2,13) 

Har entreprenören erfarenheter inom marknadsföring anser 56 procent av VC-bolagen vara 

önskvärt. 22 procent tycker det är irrelevant, och 22 procent svarade antigen viktigt eller 

essentiellt. 70 procent av de svarande startupföretagen anser faktorn är irrelevant eller 

önskvärd, 27 procent att den är viktig. Medelvärdena är relativ jämna och ligger nära 2, 

önskvärt.  
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Medelvärde: VC-bolag (2,97), startup (3,0) 

Det motiv som ligger bakom uppstarten av företaget är viktigt eller essentiellt enligt 78 procent 

av VC-bolagen.  Majoriteten hos startups tycker även att det är viktig, 40 procent, 

men många anser det vara essentiell, 30 procent. Medelvärdet som ligger runt 3 visar att det är 

en viktig faktor. 

 

 

Medelvärde: VC-bolag (1,61), startup (2,30) 

Faktorn om entreprenörens ålder anser VC-bolagen är irrelevant eller önskvärd, 94 procent 

svarade 1 eller 2. Av startupföretagen svarar 64 procent till vänster, däremot är det 33 procent 

som anser det är en viktig faktor. Här skiljer sig medelvärdena åt, VC-bolagen rankar ålder i 

genomsnitt som 1,61 och startupföretagen har ett högre genomsnitt på 2,30. 
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Medelvärde: VC-bolag (2,11), startup (2,57) 

Att det ska finnas fler än en grundare inom företaget har varierande betydelse hos VC-bolagen, 

33 procent tycker det är önskvärt och lika många anser det vara helt irrelevant, medan 22 

procent ändå tycker det är viktigt. Startups anser att det främst är en önskvärd faktor, 40 

procent, dock tror ändå 33 procent att det är en viktig faktor.  

 

 

Medelvärde: VC-bolag (2,44), startup (2,66) 

Faktorn att entreprenören har ett etablerat nätverk av möjliga intressenter anser majoriteten av 

VC-bolagen, 44 procent, är önskvärt. Dock anser 33 procent att det är till och med viktigt. Av 

startupföretagen anser 38 procent att faktorn är önskvärd. Lika många, 38 procent, anser den 

är viktigt. Medelvärdena visar att faktorn ligger mellan önskvärd och viktig.  
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Medelvärde: VC-bolag (1,89), startup (1,77) 

Att grundaren har eftergymnasial utbildning anser 33 procent av VC-bolagen som en viktig 

faktor, men majoriteten på 66 procent har svarat irrelevant eller önskvärt. Startupföretagen har 

svarat liknande och 80 procent anser något av alternativen 1 eller 2. Ingen utav 

företagsformerna ansåg faktorn som essentiell och den får lågt medelvärde. 

  

4.5 OMVÄRLDSFAKTORER 

I det här avsnittet beskrivs faktorer som har relevans till företagets omvärld. Respondenterna 

fick fylla i de svarsalternativen som de anser beskriver hur viktig varje enskild faktor är i 

investeringsbeslutet.  
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Medelvärde: VC-bolag (1,61), startup (1,77) 

Faktorn att det inom startups ska finnas en utformad organisationsstruktur anser 50 procent av 

VC-bolagen vara önskvärt och 44 procent som irrelevant. Även bland startupföretagen anser 

50 procent att faktorn är önskvärd och 37 procent anser den vara irrelevant. Faktorn får ett 

relativt lågt medelvärde av båda företagen, 1,61 och 1,77.  

 

 

Medelvärde: VC-bolag (2,67), startup (2,63) 

Det faktum att startupföretaget har flexibilitet i sin organisationsstruktur är av relativ vikt för 

VC-bolagen. Lika många, 39 procent, svarade att det är en önskvärd faktor som att den är 

viktig. Startups anser främst den är önskvärd, 47 procent, och 33 procent tror den är viktig. 

 

Medelvärde: VC-bolag (3,28), startup (3,07) 
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Angående faktorn att startups produkt kan nischas svarade 89 procent av VC-bolagen att den 

är viktig eller essentiell. 60 procent av startupföretagen anser den är viktig och 23 procent att 

den är essentiell. Ingen utav företagen tycker den är irrelevant.  

 

 

Medelvärde: VC-bolag (2,72), startup (3,07) 

Faktorn att startups har en utarbetad affärsplan anser de flesta VC-bolag, 61 procent, vara 

viktigt eller essentiellt. Startupföretagen anser faktorn har större vikt, 77 procent har svarat 3 

eller 4.  

  

4.6 FINANSIELLT PERSPEKTIV 

I det här avsnittet beskrivs faktorer som har relevans till företagets finansiella möjligheter. 

Respondenterna fick fylla i de svarsalternativen som de anser beskriver hur viktig varje enskild 

faktor är i investeringsbeslutet. 
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Medelvärde: VC-bolag (2,78), startup (2,97) 

Att VC-bolagen kan få avkastning med tio gånger investerat belopp inom fem år anser 44 

procent av VC-bolagen vara viktigt. Lika många tycker det är essentiellt som att det är önskvärt, 

22 procent. Bland startupföretagen tror de flesta att det är önskvärt, 37 procent, men även 

många har svarat 3 eller 4, 63 procent. Medelvärdena tyder på att det är en relativt viktig faktor.  

 

 

Medelvärde: VC-bolag (2,78), startup (3,17) 

Möjligheten för VC-bolagen att få avkastning med tio gånger investerat belopp inom en 

tioårsperiod svarar 47 procent av VC-bolagen som essentiellt. 28 procent anser det vara viktigt 

och 39 procent som antingen irrelevant eller önskvärt. 47 procent av startupföretagen har svarat 

at det är essentiellt, 27 procent att det är viktigt och 23 procent att det är önskvärt.  
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Medelvärde: VC-bolag (1,33), startup (1,87) 

Att VC-bolaget kan bli majoritetsägare i startups är för 72 procent av VC-bolagen irrelevant. 

Ingen anser den vara essentiell. 50 procent av startuprespondenterna anser det är önskvärt och 

33 procent att det är irrelevant. Medelvärdet för VC-bolagen är lågt och ligger på 1,33 och på 

1,87 för startups. 

 

 

Medelvärde: VC-bolag (2,70), startup (2,13) 

Att VC-bolaget ska kunna dra sig ur investeringen anser 61 procent av VC-bolagen att det är 

viktigt eller essentiellt. 39 procent har svarat att det är irrelevant eller önskvärd. 73 procent av 

startups har svarat att faktorn är irrelevant eller önskvärd. Lika många, 13 procent, har svarat 

att det är viktigt eller essentiellt.  
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4.7 RANGORDNING AV FAKTORER 

 I tabellen nedan kan man utläsa de faktorer VC-bolagen anser och startupföretagen tror är de 

viktigaste faktorerna vid ett investeringsbeslut. Även medelvärde visas för var och en av 

faktorerna för att urskilja differenser och likheter bland företagen. 

VC-bolag Rank 

(medelvärde) 

Startup Rank 

(medelvärde) 

Marknadsbehovet av produkten. 1. (3,78) Tillväxtpotentialen inom marknaden. 1. (3,60) 

Tillväxtpotentialen inom marknaden. 2. (3,33) Marknadsbehovet av produkten. 2. (3,53) 

Storleken på marknaden. 3. (3,33) Storleken på marknaden. 3. (3,23) 

Företaget kan nischa sig på marknaden med 

sin idé. 

4. (3,28) Möjlighet till avkastning med tio 

gånger investerat belopp inom tio år. 

4. (3,17) 

Vald marknad ligger inom venture capital-

bolagets kompetensområde. 

5. (3,06) Produkten har visat på 

marknadsacceptans. 

5. (3,10) 

Produkten har visat på marknadsacceptans. 6. (2,94) Vald marknad ligger inom venture 

capital-bolagets kompetensområde. 

6. (3,10) 

Uppstartsmotiv bakom företaget. 7. (2,94) Företaget har en utarbetad affärsplan. 7. (3,07) 

Har tidigare branscherfarenhet. 8. (2,83) Företaget kan nischa sig på 

marknaden med sin idé. 

8. (3,07) 

Möjlighet till avkastning med tio gånger 

investerat belopp inom tio år. 

9. (2,78) Uppstartsmotiv bakom företaget. 9. (3,0) 

Möjlighet till avkastning med tio gånger 

investerat belopp inom fem år. 

10. (2,78) Har tidigare branscherfarenhet 

 

10. (3,0) 

Produkten är differentierad. 11. (2,72) Möjlighet till avkastning med tio 

gånger investerat belopp inom fem 

år. 

11. (2,97) 

Produkten existerar inom en tillväxtbransch. 12. (2,72) Produkten existerar inom en 

tillväxtbransch. 

12. (2,97) 

Företaget har en utarbetad affärsplan. 13. (2,72) Produkten är differentierad. 13. (2,93) 

Möjlighet att kunna dra sig ur investeringen. 14. (2,70) Processen att tillträda marknaden är 

enkel. 

14. (2,73) 

Produkten har hög vinstmarginal. 15. (2,67) Har tidigare ledarskapserfarenheter. 15. (2,67) 

Det finns viss flexibilitet inom företagets 

organisationsstruktur. 

16. (2,67) Har ett etablerat nätverk av möjliga 

intressenter. 

16. (2,66) 

Produkten är patentskyddad eller kan på annat 

sätt skyddas. 

17. (2,56) Det finns viss flexibilitet inom 

företagets organisationsstruktur. 

17. (2,63) 

Processen att tillträda marknaden är enkel. 18. (2,50) Det finns fler än en grundare inom 

företaget. 

18. (2,57) 

Marknadssegmentet företaget tillhör. 19. (2,44) Marknadssegmentet företaget tillhör. 19. (2,47) 

Har ett etablerat nätverk av möjliga 

intressenter. 

19. (2,44) Dess ålder. 20. (2,30) 
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Tabell 2. Faktorerna rangordnad efter vad VC-bolagen anser och startupföretagen tror är 

viktigast i ett investeringsbeslut. 

  

Har tidigare ledarskapserfarenheter. 20. (2,39) Att företaget kommer att skapa en ny 

marknad. 

21. (2.23) 

Har tidigare erfarenheter inom 

marknadsföring. 

21. (2,11) Produkten har hög vinstmarginal. 22. (2,14) 

Det finns fler än en grundare inom företaget. 21. (2,11) Möjlighet att kunna dra sig ur 

investeringen. 

23. (2,13) 

Att företaget kommer att skapa en ny 

marknad. 

22. (2,0) Har tidigare erfarenheter inom 

marknadsföring. 

24. (2,13) 

Att det är liten risk för konkurrens under de 

första tre åren. 

23. (2,0) Att företaget existerar på en befintlig 

marknad. 

25. (2,10) 

Har eftergymnasial utbildning. 24. (1,89) Att det är liten risk för konkurrens 

under de första tre åren. 

26. (2,03) 

Att företaget existerar på en befintlig 

marknad. 

25. (1,82) Möjlighet till att bli majoritetsägare. 27. (1,87) 

Dess ålder. 26. (1,61) Produkten är patentskyddad eller kan 

på annat sätt skyddas. 

28. (1,83) 

Det existerar en färdigt utformad 

organisationsstruktur i företaget. 

26. (1,61) Har eftergymnasial utbildning. 29. (1,77) 

Möjlighet till att bli majoritetsägare 27. (1,33) Det existerar en färdigt utformad 

organisationsstruktur i företaget. 

29. (1,77) 
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5 ANALYS 

I följande avsnitt länkas teori och empiri ihop för att skapa en djupare förståelse av insamlad 

data. De faktorer som nämnts tidigare och besvarats av respondenterna tas upp tillsammans 

med teorin. 

5.1 MARKET ATTRACTIVENESS OCH PRODUCT DIFFERENTATION 

Tillväxtmöjligheter 

Hög tillväxttakt genereras från att produkten har marknadsacceptans och enligt MacMillan et 

al. (1985) spelar den här faktorn stor roll i investeringsbeslutet. Utifrån empirin bekräftar båda 

företagsformerna att marknadsbehovet av produkten är essentiell. Det råder stark samsyn bland 

företagen och den här faktorn är av betydlig vikt och rankas högst bland VC-bolag. I linje med 

det här har även majoriteten av respondenterna angett att visad marknadsacceptans för 

produkten är viktig eller essentiell för investeringsbeslutet. Dock anser ändå 39 procent av VC-

bolagen att det är en önskvärd faktor. Anledning till de olika svaren kan vara att många 

investeringar görs innan produkten har testats på marknaden och relevant information är 

otillgänglig, men potential till acceptans finns (Tyebjee & Bruno, 1984). Att det finns 

tillväxtpotential inom marknaden anser Tyebjee och Bruno (1984) vara en relevant faktor i 

beslutet om investering. VC-bolagen håller med om det här, och vidare anser ett högt antal av 

företagen att faktorn är helt avgörande och rankas som den näst viktigaste faktorn av VC-

bolagen. På startupsidan anser hela 67 procent att den är essentiell och att det är den absolut 

viktigaste faktorn. Den kan inte uteslutas om investering ska ske. Fokus för startups ligger på 

att skapa en produkt som har tillväxtpotential på marknaden. Vilket matchar med synen hos 

VC-bolagen. Det kan anses vara på grund av att hög tillväxt skapar hög avkastning för båda 

företagsformerna (Gruber, 2014). 

Tillträde till marknaden 

En viktig faktor är att tillträdesmöjligheter på marknaden ska vara relativt enkelt (Tyebjee & 

Bruno, 1984). Den här processen anser de undersökta VC-bolagen vara en relevant faktor som 

bör vara med, men är i sig inte avgörande för att investering blir av. Ingen ansåg att faktorn är 

helt avgörande. Bland startupföretagen är synen mer varierande men de flesta ansåg den vara 

av vikt. 20 procent tror den är essentiell och helt avgörande för en investering och därav lägger 

större vikt vid den här faktorn än VC-bolagen. Att företaget existerar på en befintlig marknad 

anses inte vara av särskild vikt, enbart en önskvärd faktor för de flesta företagen. Även faktorn 

att företaget kommer skapa en ny marknad är bara önskvärt, med ett medelvärde runt 2 för både 
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VC-bolag och startups. Dock svarade fler startups att den var mer viktig i relation till att 

företaget befinner sig på en redan befintlig marknad. Att marknaden redan existerar eller att 

företaget skapar en ny är inte viktigt kan grundas i att det är potentialen till tillväxten inom 

marknaden som är av större vikt för respondenterna. 

Marknadens egenskaper 

Att tillhöra ett specifikt marknadssegment har betydelse vid utvärdering av potentiella 

investeringsobjekt på grund av att VC-bolagen är mer trygga i att investera i en marknad de 

har erfarenhet från menar både Dixon (1991) och MacMillan et al.(1985). De flesta VC-bolag 

håller med om den här punkten. Det här kan grundas i att dagens VC-bolag önskar bidra med 

mer kunskap till företagen de investerar i (SVCA, 2016b). Dock finns det en viss spridning 

bland de svarande och betydelsen av faktorn varierar, då ett visst antal svarade att det var 

irrelevant. Startupföretagen anser faktorn vara mindre relevant, men ändå av viss vikt. Något 

som är motsägelsefullt till svaren på frågan om vikten av att vald marknad ligger inom VC -

bolagets kompetensområde. Det flesta VC-bolag ansåg att den här faktorn var antigen viktig 

eller helt essentiell men ingen utav de svarande ansåg den vara irrelevant. Även 

startuprespondenter följde samma trend i sina svar. Vilket tyder på att marknadssegmentet 

startups tillhör har större betydelse för en investering än vad VC-bolagen vill erkänna i den här 

frågan. Marknadens storlek har stor vikt enligt Klofsten (2009) för att det möjliggör hög 

tillväxt. Klara majoriteter av båda respondentgrupperna anser det vara en avgörande faktor och 

har främst svarat viktig eller essentiell. Grunden för det här kan vara att tillväxt kopplas till 

storleken på marknaden och därav högre avkastning (Dhochak & Sharma, 2016). 

Produktdifferentiering 

För att kunna tillfredsställa ett större behov på marknaden krävs att produkten är differentierad. 

Det här håller VC-bolagen till stor del med om, de värderar det främst som en viktig faktor. 

Hos startupföretagen anser majoriteten att faktorn är högre värderad och har ett medelvärde på 

2,93. Delmar och Shane (2006) länkar branscherfarenhet till en mer differentierad produkt. 

Resultatet ger snabbare utveckling för företaget och högre försäljning än de som saknar den 

här egenskapen. Att grundaren har tidigare branscherfarenhet är det bland de tre viktigaste 

personliga faktorerna bakom ett investeringsbeslut enligt Franke (2008). Resultatet från 

respondenterna ser lika ut, bland VC-bolag anses faktorn vara högre värderad och startups tror 

det är en faktor av betydelse vid ett investeringsbeslut, medelvärdena ligger runt 3. En 

anledning till resultatet kan vara att entreprenörerna med erfarenhet inom branschen leder till 

snabbare utveckling och bättre försäljningsresultat än hos de entreprenörer som saknar den här 
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egenskapen (Delmar och Shane, 2006). Det är möjligt att det här gör att startups hamnar på 

VC-bolagens radar för en investering, men den bakomliggande faktorn är branscherfarenhet. 

Vidare visar MacMillan et al. (1985) forskning det vara essentiellt vid en investering att 

produkten har ett patent eller är på något annat sätt skyddad. Det håller inte alla företag med 

om. Av respondenterna från startupsidan tror närmare 37 procent att den här faktorn är 

irrelevant och behöver inte uppfyllas, medan 47 procent tror det är enbart en önskvärd faktor. 

Majoriteten av VC-bolagen tycker den är önskvärd eller viktig, vilket inte stämmer överens 

med vad startups tror. Det kan konstateras att VC-bolagens syn kring att produkten har ett 

patent eller är skyddad har en större betydelse. I linje med det här tycker även VC-bolagen att 

det är viktigt med en hög vinstmarginal och Tyebjee och Bruno (1984) skriver att 

konkurrensfördelar så som patent kan genera högre vinstmarginal. Startupföretagen tror att en 

högre vinstmarginal är mer önskvärt än viktigt på grund av att medelvärdet ligger på 2,14. 

Grunden till deras svar kan kopplas till faktorn liten risk för konkurrens under de första tre åren 

då de inte heller tror den är av större vikt vid ett investeringsbeslut. Det kan länkas till att de 

inte anser det vara relevant med patent eller annat skydd till produkten.  

5.2 MANAGERIAL CAPABILITIES 

Erfarenheter 

Att en entreprenör behöver tidigare egenskaper finns del inget tvivel om, bland annat uttrycker 

MacMillan et al. att "… it is the jockey (entrepreneur) who fundamentally determines whether 

the venture capitalist will a bet at all." (1985 s. 128). Vilka faktorer som är det viktigaste finns 

det dock många olika synsätt på. Angående erfarenheter från ledarskap, att delegera rätt man 

till rätt position, har alla företagen olika tycke om. VC-bolagen anser det främst vara en 

önskvärd egenskap och rankas som nummer 21 i tabell 2 (4.7 Rangordning av faktorer). För 

startupföretagen är faktorn viktigare med ett medelvärde på 2,67. MacMillan et al. (1985) anser 

den här faktorn vara högt värderat på listan av grundarnas egenskaper, vilket inte helt stämmer 

överens med VC-bolagens syn.  

Ifall grundaren har tidigare erfarenheter inom marknadsföring är en egenskap som Lussier 

(1995) och Dixon (1991) anser vara viktigt för att lyckas skapa tillväxt. Vidare visar 

majoriteten av resultatet från respondenterna samsyn om att det är önskvärt med 

marknadsföringserfarenheter men inte avgörande för investeringsbeslutet. Grunden till det kan 

vara att ledarskapserfarenheter värderas högre, därför kan det kompensera för avsaknad av 

kunskaper inom marknadsföring. Många av teoretikerna visar att marknadsföring inte ligger 
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bland de mest efterfrågade egenskaperna och att det finns andra mer prioriterade egenskaper 

hos grundare. Dock anser MacMillan et al. (1985) att ett viktigt kriterium är att, på ett bra sätt, 

kunna representera företaget, vilket kan anses framhävas med hjälp av kunskaper inom 

marknadsföring. 

Att entreprenören har ett etablerat nätverk av möjliga intressenter är en viktig faktor eftersom 

att startups är beroende av de som arbetar med och nära företaget enligt Van Gelderen et al. 

(2005). Utifrån respondenternas svar ser det relativt lika ut, med strider mot Van Gelderen et 

al teori. De flesta VC-bolagen anser att det är önskvärt, medelvärde 2,44. Startups håller med 

och tror det är en önskvärd faktor. Vissa VC-bolag kan anse att användning av deras egna 

nätverk av intressenter (SVCA, 2016b) är att föredra medan andra VC-bolag rimligen kan tycka 

att startupföretagens nätverk är mer relevant, vilket kan vara orsaken till att svaren varierar för 

båda företagsformerna. 

Entreprenöriella faktorer 

Angående faktorn eftergymnasial utbildning har båda respondentgrupper samsyn, med 

medelvärdena 1,89 för VC-bolag respektive 1,77 för startups anser det här vara en främst en 

önskvärd faktor. Franke (2008) säger att utbildningsbakgrund är en av de tre viktigaste 

kompetenserna hos en entreprenör som VC-bolag undersöker. Grunden till att eftergymnasial 

utbildning anses vara av mindre vikt bland de flesta företag kan möjligen förklaras av att 

entreprenören uppfyller de kompetenskrav som VC-bolagen söker. Därav spelar det ingen roll 

om det kommer från tidigare utbildning eller erfarenhet. Åsikten om vikten av uppstartmotiv 

bakom företaget varierar och en stod del av respondenterna anser det vara viktigt, men även 

till viss del essentiell. Watson et al. (1998) säger att chansen att lyckas ökar om grundaren har 

rätt motivation till att starta eget företag. Har individen intresse av entreprenörskap och arbeta 

självständigt kallar Segal et at.(2005) det för push-faktorer och är rätt faktorer för 

uppstartsmotiv. Studiens resultat visar på att det är en viktig faktor i investeringsbeslutet, men 

specifikt vilket uppstartsmotiv går inte att anta då undersökningen inte frågat vilka motiv som 

är av vikt. 

Empirin visar att startupföretagen tror det är viktigare med fler än en grundare i företaget än 

vad VC-bolagen tycker. VC-bolagen motsätter teoretikerna i att en startup med fler grundare 

har större möjligheter att bli framgångsrik (Roberts, 1983). Dock anses det här vara 

motsägelsefullt då VC-bolagen har många kriterier för vad grundare bör ha för egenskaper. 

Franke (2008) påstår att fler grundare med olika erfarenheter inom ledarskap och bransch 
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skapar större bredd. Med fler grundare kan det anses vara lättare att uppfylla alla 

egenskapskriterier för VC-bolags investeringsbeslut. Att åldern för grundaren är av vikt håller 

inte VC-bolagen med om. Det är inte en avgörande faktor, medan startups tror att den har en 

större vikt vid ett investeringsbeslut. Men vilken ålder är inte definierat, däremot påstår Van 

Praag (2003) att entreprenörer som är äldre har större möjlighet att bli framgångsrika med sina 

företag än en yngre entreprenör. Idealåldern är 32 år (Van Praag, 2003).  

5.3 ENVIRONMENTAL THREAT RESISTANCE OCH CASH-OUT POTENTIAL 

Omvärldsfaktorer  

Existensen av en färdigutformad organisationsstruktur i företaget, är enligt respondenterna inte 

viktigt och nästintill irrelevant för de flesta. Båda företagsformerna motsätter sig teorin om att 

en organisationsstruktur ger bättre förutsättningar för yttre påfrestningar (Roure & Keeley 

1990). Dock anser respondenterna att det är mer viktigt med flexibilitet inom 

organisationsstrukturen, vilket framhäver nyskapande inom strukturen enligt Klofsten (2009). 

VC-bolagen lägger inte vikt i att det finns en välutformad organisationsstruktur utan det är 

viktigare med en flexibel företagsform som enkelt kan anpassa sig till omvärldsfaktorer.  

Att företaget kan nischa sig på marknaden med sin idé är en faktor som inkluderas i 

investeringsbeslutet och har stor vikt enligt respondenterna. VC-bolagen rankar den här faktorn 

som nummer 4 och startups som nummer 8 i tabell 2 (4.7 Rangordning av faktorer). Enligt 

Tyebjee och Bruno (1984) har startups större potential att anpassa sig med en differentierad 

produkt till marknadens behov. Svaren kan bero på att den här faktorn gör det lättare att skapa 

inträde på marknaden och snabbare skapa högre marknadsandel (Roure & Keeley, 1990). Att 

företaget har en utarbetad affärsplan är enligt majoriteten av respondenterna viktigt och även 

många som anser att det är essentiellt. Svaren stödjer Roberts (1983) teori som säger att företag 

med en välarbetad affärsplan har lättare att få riskkapital än de utan.  

Finansiellt perspektiv 

Möjlighet till majoritetsägande anses vara irrelevant för VC-bolagen och är en faktor som inte 

tas hänsyn till i något investeringsbeslut. Dock tror startups att den här faktorn ändå är önskvärd 

vid en investering men inte avgörande. Anledningen kan vara att grundarens egenskaper 

värderas högt vid ett investeringsbeslut (Tyebjee & Bruno, 1984) och på så sätt behöver inte 

VC-bolagen styra över startupföretagen. Istället kan ett förtroende finnas bland parterna och de 

litar på att rätt handlingar och beslut tas. Potential till avkastning inom fem år med tio gånger 

investerat belopp anses vara relativt viktigt för VC-bolag vilket även startupföretagen tror. Men 
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en högre majoritet av respondenterna anser att det är av ytterligare vikt med att återfå det här 

beloppet inom tio år. Det här bekräftar även MacMillan et al. (1985), som i sin studie kom fram 

till att det viktigaste är att VC-bolagen får tio gånger investerat kapital tillbaka och ska vara 

möjlig inom fem till tio år. Däremot är det liten differens i svaren och det som är av betydelse 

verkar inte vara vid vilken tidpunkt kapitalet kommer in, utan vikten läggs vid att de får 

avkastning på kapitalet. 

Vid frågan om möjlighet till att kunna dra sig ur investeringen är det är lika många VC-bolag 

som tycker det är essentiellt som en önskvärd faktor dock är det en övervägande del som anser 

den är viktig. Startupföretagen tror främst det är en önskvärd faktor och inte har en större 

påverkan vid en investering. Enligt Tyebjee och Bruno (1984) är det en faktor av betydelse om 

potential till hög avkastning är osäker. VC-bolagen anser att både den här faktorn och att få 

hög avkastning på sin investering är av vikt medan startups motsätter sig teorin och tror att hög 

avkastning inom fem till tio år är viktigare än möjlighet för VC-bolagen att dra sig ur 

investeringen.   
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6 SLUTSATS OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

I följande avsnitt besvaras studiens forskningsfrågor genom att beskriva de tio högst rankade 

faktorerna vid ett investeringsbeslut. Efter följer förslag på fortsatt forskning inom ämnet. 

6.1 SLUTSATS 

Studien ämnar att besvara vilka faktorer som främst bidrar till att dagens startupföretag får 

venture capital och vad startupföretag tror är de mest relevanta faktorerna i VC-bolagens 

investeringsbeslut.  

Undersökningen ger en detaljerad bild över de faktorer som används vid ett VC-bolags 

investeringsbeslut i en startup. De båda företagsformerna har liknande syn på vad som är 

viktiga faktorer. Bland de tio viktigaste faktorerna som VC-bolag undersöker vid ett 

investeringsbeslut tror startupföretagen också att nio utav de här är de absolut viktigaste. I 

tillägg tror startups att en utarbetad affärsplan är ett viktigt kriterium.  

VC-bolag  Rank  Startup  Rank  

Marknadsbehovet av produkten.   1  Tillväxtpotentialen inom marknaden.   1  

Tillväxtpotentialen inom marknaden.   2  Marknadsbehovet av produkten.   2  

Storleken på marknaden.   3  Storleken på marknaden.   3  

Företaget kan nischa sig på marknaden med sin 

idé.   

4  Möjlighet till avkastning med tio gånger 

investerat belopp inom tio år.   

4  

Vald marknad ligger inom venture capital-

bolagets kompetensområde.   

5  Produkten har visat på marknadsacceptans.   5  

Produkten har visat på marknadsacceptans.   6  Vald marknad ligger inom venture capital-

bolagets kompetensområde.   

6  

Uppstartsmotiv bakom företaget.   7  Företaget har en utarbetad affärsplan.   7  

Har tidigare branscherfarenhet.   8  Företaget kan nischa sig på marknaden med sin 

idé.   

8  

Möjlighet till avkastning med tio gånger 

investerat belopp inom tio år.   

9  Uppstartsmotiv bakom företaget.   9  

Möjlighet till avkastning med tio gånger 

investerat belopp inom fem år.   

10  Har tidigare branscherfarenhet   10  

 
Tabell 3. Egengjord – de tio högst rankade faktorerna vid ett investeringsbeslut. 
 

 

De absolut viktigaste faktorerna hamnar alla under kategorin market attractiveness och består 

av marknadens behov av produkten, tillväxtpotentialen på marknaden och dess storlek. De här 

faktorerna kan alla relateras till möjlighet för tillväxt, vilket skapar avkastning (MacMillan et 

al., 1985). De nämnda faktorerna rankas som de tre högsta hos både VC-bolagen och 



48 

 

startupföretagen. Även om de kommer i olika ordningsföljd har de uppenbarligen samsyn kring 

de absolut viktigaste faktorerna i investeringsbeslutet.   

Det är mycket viktigt för båda företagsformerna att VC-bolagen har relevant kompetens inom 

den bransch startups agerar i men samtidigt är det inte särskilt eftertraktat bland VC-bolagen 

att bli majoritetsägare. Istället tyder svaren på att de vill vara mer delaktiga i startupföretaget 

och arbeta jämsides med entreprenören än tidigare. De kan tolkas som att VC-bolagen inte vill 

styra företaget utav vara mer delaktiga. Istället för att bara utdela externt kapital bidrar de med 

egna resurser för att vidareutveckla startupföretaget. De kan dela med sig av erfarenheter, 

kunskaper och nätverk eftersom de oftast är före detta entreprenörer med egna kunskaper inom 

företags uppbyggande (SVCA, 2016b). 

Bland de tio viktigaste faktorerna anser både VC-bolagen och startupföretagen att 

branscherfarenhet hos entreprenören och att företaget kan nischa sig på marknaden ska vara 

med. Tyebjee och Bruno (1984) förklarar att erfarenhet inom företagets bransch är en faktor 

som påverkar många av de andra faktorerna. Anledningen till svaren kan vara att genom 

branscherfarenhet kan entreprenören se hur en produkt kan nischas och bli mer unik. Vilket 

kan leda till ökat marknadsbehov av produkten och därav högre tillväxt. Enkelt kan det 

beskrivas som att en faktor, erfarenhet inom branschen, påverkar flertalet av de viktiga 

faktorerna och möjligen bör den värderas högre än vad resultatet visar.  

Utöver det här är den största upptäckten att entreprenörens egenskaper har mindre betydelse 

för de undersökta företagen än vad tidigare teorier betonar. Tyebjee och Bruno (1984), 

MacMillan et al (1985), och Van Praags (2003) studiers resultat visar på att det är entreprenören 

och de faktorer som berör hen som är de absolut viktigaste vid en investering. I empirin kom 

det fram att uppstartsmotivet bakom startupföretaget är den höst rankade faktorn inom 

kategorin managerial capabilities för den här studiens företag och även den enda ur den här 

kategorin som rankades bland de tio viktigaste faktorerna. Entreprenörens egenskaper och 

tidigare erfarenheter ges ingen större vikt vid en investering och därav skiljer sig den här 

studien ansenligt från tidigare forskning inom området. Resultatet tyder på att faktorer rörande 

entreprenören har minskat i värde för dagens VC-bolag. En anledning kan vara att VC-bolag 

idag är annorlunda, deras centrala kriterier är att ett startup ska ha långsiktig tillväxtpotential, 

främst på internationell marknad annars är det inte aktuellt för en investering (SVCA, 2016b). 

Likaså kan grunden vara i att omvärlden ser annorlunda ut idag, startups har stora möjligheter 
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att kunna påverka marknaden med unika produkter och innovation (Weiblen & Chesbrough, 

2015). 

Sammanfattningsvis har startups en god uppfattning om vad VC-bolag värderar högst vid ett 

investeringsbeslut. Mindre vikt spelar entreprenörens erfarenheter in i dagens 

investeringsbeslut för VC-bolag, utan fokus läggs främst på marknadens potential och 

företagets möjligheter till tillväxt utifrån båda företagens perspektiv.  

6.2 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Fortsatt forskning inom ämnet skulle göras intressant genom att undersöka en större skala. Att 

undersöka startupföretag på internationell nivå eller VC-bolag med andra geografiska 

avgränsningar än Sverige. Likaså skulle det vara möjligt att titta över branschområden och 

jämföra branscher emellan. Att utöka avgränsningar skulle kunna ge en bredare bild och 

möjligen en mer generaliserbar bild av investeringsbeslutets faktorer.  

 

De faktorer som har valts ut för den här studien är enbart ett urval av de främst studerade 

faktorerna från tidigare forskning. Att byta ut eller lägga till faktorer skulle kunna förändra 

resultatet av studien. Mycket forskning har fokuserat på entreprenörens erfarenheter, men som 

visat i den här studien finns det andra faktorer som kan ha större vikt. Därav bör framtida 

forskning lägga mer betoning vid att undersöka marknaden och dess tillväxtmöjligheter. 
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8 APPENDIX 

8.1 APPENDIX I FRÅGEFORMULÄR TILL VC-BOLAG 

Venture capital, att investera i en startup. 

Den här enkäten ämnar att belysa vilka faktorer som påverkar i beslutet om investering från ett 

venture capital-bolag till startups. Fyll i med det svarsalternativ (1-4) som stämmer bäst 

överens om hur viktig varje faktor är för venture capital-bolagen när de väljer att investera i en 

startup. Alla frågor värderas enskilt och kräver endast ett svar. Enkäten är anonym, helt frivillig 

och tar ungefär fem minuter att genomföra. Resultatet används som underlag till en 

forskningsstudie som bedrivs på Linköpings Universitet. 

Marknaden 

I det här avsnittet beskrivs faktorer som har relevans till marknaden. Svara genom att fylla i ett 

av svarsalternativen som beskriver hur viktig varje enskild faktor är i investeringsbeslutet.  

De fyra olika svarsalternativen definieras enligt följande:  

1. Irrelevant - Inte en faktor i beslutsfattandet 

2. Önskvärt - En faktor som förbättrar sannolikheten för investeringen. 

3. Viktigt - En faktor som måste finnas för att en investering ska äga rum, såvida inte andra 

faktorer som uttryckligen kompenserar för den här faktorn finns. 

4. Essentiellt - En faktor som måste vara med under alla omständigheter för att en investering 

ska kunna ske. 

 1 2 3 4 

Processen att tillträda marknaden.     

Marknadsbehovet av produkten/tjänsten.     

Tillväxtpotential inom marknaden.     

Att företaget existerar på en befintlig marknad.     

Att företaget kommer att skapa en ny marknad.     
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Produkten/tjänsten 

I det här avsnittet beskrivs faktorer som har relevans till förtagets produkt eller tjänst. Svara 

genom att fylla i ett av svarsalternativen som beskriver hur viktig varje enskild faktor är i 

investeringsbeslutet.  

De olika svarsalternativen definieras enligt följande:  

1. Irrelevant - Inte en faktor i beslutsfattandet 

2. Önskvärt - En faktor som förbättrar sannolikheten för investeringen. 

3. Viktigt - En faktor som måste finnas för att en investering ska äga rum, såvida inte andra 

faktorer som uttryckligen kompenserar för den här faktorn finns. 

4. Essentiellt - En faktor som måste vara med under alla omständigheter för att en investering 

ska kunna ske. 

 

 1 2 3 4 

Produkten/tjänsten är patentskyddad eller kan på annat sätt 

skyddas. 

    

Produkten/tjänsten har visat på marknadsacceptans.     

Produkten/tjänsten är differentierad.     

Produkten/tjänsten har hög vinstmarginal.     

Produkt/tjänsten inom en tillväxtbransch.     

 

Att liten risk för konkurrens under de första tre åren.     

Marknadssegmentet företaget tillhör.     

Vald marknad ligger inom venture capital-bolagens 

kompetensområde. 

    

Storleken på marknaden.     
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Grundaren/grundarnas personliga egenskaper 

I det här avsnittet beskrivs faktorer som har relevans till grundaren/grundarnas personliga 

egenskaper. Svara genom att fylla i ett av svarsalternativen som beskriver hur viktig varje 

enskild faktor är i investeringsbeslutet.  

De olika svarsalternativen definieras enligt följande:  

1. Irrelevant - Inte en faktor i beslutsfattandet 

2. Önskvärt - En faktor som förbättrar sannolikheten för investeringen. 

3. Viktigt - En faktor som måste finnas för att en investering ska äga rum, såvida inte andra 

faktorer som uttryckligen kompenserar för den här faktorn finns. 

4. Essentiellt - En faktor som måste vara med under alla omständigheter för att en investering 

ska kunna ske. 

 1 2 3 4 

Har tidigare ledarskapserfarenheter.     

Har tidigare branscherfarenhet.     

Har tidigare erfarenheter inom marknadsföring.     

Uppstartsmotiv bakom företaget.     

Dess ålder     

Det finns fler än en grundare inom företaget.     

Har ett etablerat nätverk av möjliga intressenter.      

Har eftergymnasial utbildning.     

 

Omvärldsfaktorer 

I det här avsnittet beskrivs faktorer som har relevans till förtagets omvärld. Svara genom att 

fylla i ett av svarsalternativen som beskriver hur viktig varje enskild faktor är i 

investeringsbeslutet.  

De olika svarsalternativen definieras enligt följande:  

1. Irrelevant - Inte en faktor i beslutsfattandet 



57 

 

2. Önskvärt - En faktor som förbättrar sannolikheten för investeringen. 

3. Viktigt - En faktor som måste finnas för att en investering ska äga rum, såvida inte andra 

faktorer som uttryckligen kompenserar för den här faktorn finns. 

4. Essentiellt - En faktor som måste vara med under alla omständigheter för att en investering 

ska kunna ske. 

 

Finansiellt perspektiv 

I det här avsnittet beskrivs faktorer som har relevans till förtagets finansiella möjligheter. Svara 

genom att fylla i ett av svarsalternativen som beskriver hur viktig varje enskild faktor är i 

investeringsbeslutet.  

De olika svarsalternativen definieras enligt följande:  

1. Irrelevant - Inte en faktor i beslutsfattandet 

2. Önskvärt - En faktor som förbättrar sannolikheten för investeringen. 

3. Viktigt - En faktor som måste finnas för att en investering ska äga rum, såvida inte andra 

faktorer som uttryckligen kompenserar för den här faktorn finns. 

4. Essentiellt - En faktor som måste vara med under alla omständigheter för att en investering 

ska kunna ske. 

 1 2 3 4 

Det existerar en färdigutformad organisationsstruktur i företaget     

Det finns viss flexibilitet inom företagets organisationsstruktur.     

Företaget kan nischa sig på marknaden med sin idé.     

Företaget har en utarbetad affärsplan.     

 1 2 3 4 

Möjlighet till avkastning med tio gånger investerat belopp inom 

fem år. 
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Möjlighet till avkastning med tio gånger investerat belopp inom 

tio år. 

    

Möjlighet till att bli majoritetsägare.     

Möjlighet att kunna dra sig ur investeringen.     
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8.2 APPENDIX II. FRÅGEFORMULÄR TILL STARUPFÖRETAG 

Venture capital, att investera i en startup 

Den här enkäten ämnar att belysa vilka faktorer som startupföretag TROR påverkar i beslutet 

om investering från ett venture capital-bolag. Fyll i med det svarsalternativ (1-4) som du anser 

stämmer bäst överens om hur viktig varje faktor är för venture capital-bolagen när de väljer att 

investera i en startup. Alla frågor värderas enskilt och kräver endast ett svar. Enkäten är 

anonym, helt frivillig och tar ungefär fem minuter att genomföra. Resultatet används som 

underlag till en forskningsstudie som bedrivs på Linköpings Universitet. 

Marknaden 

I det här avsnittet beskrivs faktorer som har relevans till marknaden. Svara genom att fylla i ett 

av svarsalternativen som beskriver hur viktig varje enskild faktor är i investeringsbeslutet.  

De fyra olika svarsalternativen definieras enligt följande:  

1. Irrelevant - Inte en faktor i beslutsfattandet 

2. Önskvärt - En faktor som förbättrar sannolikheten för investeringen. 

3. Viktigt - En faktor som måste finnas för att en investering ska äga rum, såvida inte andra 

faktorer som uttryckligen kompenserar för den här faktorn finns. 

4. Essentiellt - En faktor som måste vara med under alla omständigheter för att en investering 

ska kunna ske. 

 1 2 3 4 

Processen att tillträda marknaden.     

Marknadsbehovet av produkten/tjänsten.     

Tillväxtpotential inom marknaden.     

Att företaget existerar på en befintlig marknad.     

Att företaget kommer att skapa en ny marknad.     

Att liten risk för konkurrens under de första tre åren.     
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Produkten/tjänsten 

I det här avsnittet beskrivs faktorer som har relevans till förtagets produkt eller tjänst. Svara 

genom att fylla i ett av svarsalternativen som beskriver hur viktig varje enskild faktor är i 

investeringsbeslutet.  

De olika svarsalternativen definieras enligt följande:  

1. Irrelevant - Inte en faktor i beslutsfattandet 

2. Önskvärt - En faktor som förbättrar sannolikheten för investeringen. 

3. Viktigt - En faktor som måste finnas för att en investering ska äga rum, såvida inte andra 

faktorer som uttryckligen kompenserar för den här faktorn finns. 

4. Essentiellt - En faktor som måste vara med under alla omständigheter för att en investering 

ska kunna ske. 

 

 1 2 3 4 

Produkten/tjänsten är patentskyddad eller kan på annat sätt 

skyddas. 

    

Produkten/tjänsten har visat på marknadsacceptans.     

Produkten/tjänsten är differentierad.     

Produkten/tjänsten har hög vinstmarginal.     

Produkt/tjänsten inom en tillväxtbransch.     

 

Marknadssegmentet företaget tillhör.     

Vald marknad ligger inom venture capital-bolagens 

kompetensområde. 

    

Storleken på marknaden.     
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Grundaren/grundarnas personliga egenskaper 

I det här avsnittet beskrivs faktorer som har relevans till grundaren/grundarnas personliga 

egenskaper. Svara genom att fylla i ett av svarsalternativen som beskriver hur viktig varje 

enskild faktor är i investeringsbeslutet.  

De olika svarsalternativen definieras enligt följande:  

1. Irrelevant - Inte en faktor i beslutsfattandet 

2. Önskvärt - En faktor som förbättrar sannolikheten för investeringen. 

3. Viktigt - En faktor som måste finnas för att en investering ska äga rum, såvida inte andra 

faktorer som uttryckligen kompenserar för den här faktorn finns. 

4. Essentiellt - En faktor som måste vara med under alla omständigheter för att en investering 

ska kunna ske. 

 1 2 3 4 

Har tidigare ledarskapserfarenheter.     

Har tidigare branscherfarenhet.     

Har tidigare erfarenheter inom marknadsföring.     

Uppstartsmotiv bakom företaget.     

Dess ålder     

Det finns fler än en grundare inom företaget.     

Har ett etablerat nätverk av möjliga intressenter.      

Har eftergymnasial utbildning.     

 

Omvärldsfaktorer 

I det här avsnittet beskrivs faktorer som har relevans till förtagets omvärld. Svara genom att 

fylla i ett av svarsalternativen som beskriver hur viktig varje enskild faktor är i 

investeringsbeslutet.  

De olika svarsalternativen definieras enligt följande:  
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1. Irrelevant - Inte en faktor i beslutsfattandet 

2. Önskvärt - En faktor som förbättrar sannolikheten för investeringen. 

3. Viktigt - En faktor som måste finnas för att en investering ska äga rum, såvida inte andra 

faktorer som uttryckligen kompenserar för den här faktorn finns. 

4. Essentiellt - En faktor som måste vara med under alla omständigheter för att en investering 

ska kunna ske. 

 

 

Finansiellt perspektiv 

I det här avsnittet beskrivs faktorer som har relevans till förtagets finansiella möjligheter. Svara 

genom att fylla i ett av svarsalternativen som beskriver hur viktig varje enskild faktor är i 

investeringsbeslutet.  

De olika svarsalternativen definieras enligt följande:  

1. Irrelevant - Inte en faktor i beslutsfattandet 

2. Önskvärt - En faktor som förbättrar sannolikheten för investeringen. 

3. Viktigt - En faktor som måste finnas för att en investering ska äga rum, såvida inte andra 

faktorer som uttryckligen kompenserar för den här faktorn finns. 

 1 2 3 4 

Det existerar en färdigutformad organisationsstruktur i företaget     

Det finns viss flexibilitet inom företagets organisationsstruktur.     

Företaget kan nischa sig på marknaden med sin idé.     

Företaget har en utarbetad affärsplan.     

 1 2 3 4 
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4. Essentiellt - En faktor som måste vara med under alla omständigheter för att en investering 

ska kunna ske. 

Möjlighet till avkastning med tio gånger investerat belopp inom 

fem år. 

    

Möjlighet till avkastning med tio gånger investerat belopp inom 

tio år. 

    

Möjlighet till att bli majoritetsägare.     

Möjlighet att kunna dra sig ur investeringen.     


