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Redaktörens förord och presentation av författaren

Uffe Bundgaard-Jørgensen
Chef för Gate2Growth.com

Författaren, Lars Krull, har givit Europeiska kommissionen tillstånd att pub-
licera manuskriptet till den danska originalboken inom ramen för initiativet
Gate2Growth.

Lars Krull har varit verkställande direktör för BankInvest -koncernen och
ansvarig för riskkapitalinvesteringar i IT-sektorn. Han är dessutom ordfö-
rande i Danish Venture Capital Association (DVCA).

Mycket få människor vet vad som krävs för att bygga upp ett framgångsrikt
företag. Lars Krull är en av dem. År 1979, vid bara 15 års ålder, grundade
han ett av Danmarks internationella IT-företag, som han sedermera sålde
efter 18 års massiva framgångar. Därefter har han innehaft ledande befatt-
ningar inom IT-branschen, och 1999 utsågs han till ansvarig för BankIn-
vest-koncernens riskkapitalinvesteringar inom IT. Han lämnade BankInvest-
koncernen i juli 2002.

Som före detta företagare och professionell investerare har Lars Krull gedi-
gen erfarenhet av bildning, förvärv och  ledning av företag , utarbetande av
affärsplaner, samarbete med rådgivare och andra verksamheter som har
anknytning till riskkapitalinvesteringar.

Flera hundra affärsplaner och affärsidéer passerar hans skrivbord varje år.
Det är inte alla som tar sig igenom nålsögat.

Vi är glada över att Gate2Growth.com har fått den här möjligheten att föra
ut Lars Krulls slutsatser och råd till en bredare europeisk publik.

Antwerpen/Köpenhamn i januari 2003
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Initiativet Gate2Growth

Gate2Growth.com är en inkörsport till olika nätverk av finansiärer, experter
på företagstillväxt och diverse tjänsteföretag som skapades 2002. Det rör
sig om ett stort alleuropeiskt initiativ för att stödja företagare, och Europeis-
ka kommissionen står bakom det genom sitt program för innovation och för
små och medelstora företag. På webbplatsen www.Gate2Growth.com kan
företagare finna ett brett spektrum av tjänster som hjälper dem att starta,
finansiera och utveckla sin verksamhet. Målet för initiativet Gate2Growth är
att göra marknaden mer överblickbar och skapa bättre möjligheter för euro-
peiska företagare och investerare att finna varandra, så att nya europeiska
tillväxtföretag kan bli till!

Portalen Gate2Growth.com är dessutom ett utomordentligt verktyg för alla
de tjänsteföretag och stödorganisationer runt om i Europa som hjälper fö-
retagare att bygga upp sina företag.

På webbplatsen www. Gate2Growth.com kan företagarna utnyttja ett antal
användbara tjänster, bland annat ett privat arbetsrum på Internet ( ”Data-
room”) och en möjlighet att kontrollera att affärsplanen är fullständig innan
man presenterar den för investerarna. Där finns också en Internetbaserad
tjänst som kan para ihop projektbeskrivningar med lämpliga investerare
från Gate2Growth-databasen. Initiativet Gate2Growth innefattar därutöver
seminarier och träningsläger för företagare liksom andra matnyttiga eve-
nemang.

Du kan få hjälp att hantera många av de problem och utmaningar som
nämns i Lars Krulls text på webbplatsen Gate2Growth.com, och du kan
också kontrollera om du är redo att presentera din idé för investerarna med
hjälp av en särskild analystjänst. Men du får precis lika gärna ifrågasätta
oss och våra tjänster, liksom Lars Krull gör i vissa delar av den här boken.

Mer information hittar du på adressen www.Gate2Growth.com
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Hur man hittar riskvilligt kapital

Inspiration och råd från en riskkapitalinvesterare

Författarens företal

Lars Krull

Som riskkapitalinvesterare får jag ofta följande frågor: Hur skiljer sig en bra
affärsidé från en dålig? Varför vinner en del affärsidéer en investerares
gunst medan andra inte gör det? I min dagliga verksamhet hinner jag sällan
ge några djupare svar på de frågorna. Den här boken har jag bland annat
skrivit för att avhjälpa den bristen.

Syftet med den här boken är att ge insikt i hur en riskkapitalinvesterare re-
sonerar när han bedömer en affärsidé som han eventuellt tänker investera
i. Alltså riktar sig boken i första hand till de många företagare som går och
tänker på en affärsidé och har funderat på att leta efter riskvilligt kapital,
men behöver råd om vad som krävs av en ansökan till en riskkapitalinves-
terare. Även företagare som inte behöver riskvilligt kapital kan tänkas finna
mina råd användbara.

För det andra kan boken ses som en diskussion av de premisser som en
hållbar affärsidé bygger på, sett från en riskkapitalinvesterares synpunkt.
Alltså riktar sig boken även till alla andra som har intresse n på riskkap i-
talområdet, det vill säga jurister, revisorer, affärsfolk, bankfolk och andra
rådgivare. Förhoppningsvis kommer de alla att kunna dra nytta av innehål-
let.

Trevlig läsning!

Lars Krull, Köpenhamn i januari 2003
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Kapitel 1

Riskvilligt kapital – varför och när?

Ett växande företag behöver kapital – inte sällan mycket kapital. Om du inte
har tillgång till obegränsade resurser från besparingar, släktingar och vän-
ner, vad har du då för alternativ om du har den perfekta affärsidén som
bara måste förverkligas? För vissa är lösningen att skaffa riskvilligt kapital.

Riskvilligt kapital (på engelska: venture capi-
tal) är pengar som professionella investerare
satsar på din verksamhet eller affärsidé i ut-
byte mot en andel i ditt bolags aktiekapital. En
riskkapitalinvesterare vill ha en avsevärt hög-
re avkastning på sin investering än vad man
normalt kan räkna med att få i vanlig värde-
pappersförvaltning. Till skillnad från många
andra typer av investerare tenderar riskkapi-
talinvesterare att gå in i företagen när de är relativt nystartade och det inte
finns några konkreta tillväxtresultat. Syftet är att maximera den långsiktiga
avkastningen.

Men riskvilligt kapital är inte bara pengar. Det är också ett kompanjonskap
mellan dig och riskkapitalbolaget med det gemensamma målet att få din
verksamhet att växa snabbare så att du kan skörda frukten av din affärsidé.

Många storföretag finansierades med riskkapital i början, när deras affärsi-
déer bara fanns på papperet. Så var det för Microsoft, Lexmark, Compaq,
Sun, Intel, Amgen, Genentech och många fler. Riskkapitalmarknaden har
en lång historia i Nordamerika, där den har gynnat både näringslivet och
investerarna. I Europa har däremot marknaden för riskvilligt kapital inte så
många år på nacken.

Vem bör försöka skaffa riskvilligt kapital?

De företag som uppenbart kan komma i fråga för riskvilligt kapital har två
saker gemensamma: de har en klar möjlighet att snabbt bli ledande aktörer
inom sitt gebit, och de är verksamma på välsedda områden som tillväxt-
marknader eller bioteknik.

Med andra ord: om ditt företag är verksamt på en tillväxtmarknad och/eller
din affärsidé är så bra att det finns utsikter till en snabb tillväxttakt och en
hög avkastning för investerarna, kan ditt företag vara med och konkurrera
om riskvilligt kapital.

Pengar går dit
Där de behövs,
Och stannar där
De behandlas bäst.

Walter Wriston
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Att uppfylla tillväxtkriteriet är dock ingen enkel sak. De flesta riskkapitalbo-
lag vill helst ha en avkastning över 50 procent på lång sikt – det vill säga
fem till åtta år, vilket är den normala tidsramen för riskkapitalinvesteringar.
Om ditt företag inte kan ge så hög avkastning inom den tidsramen kommer
du att få svårt att locka riskkapitalinvesterarna, eftersom investeringsrisken
är för hög i förhållande till den potentiella avkastningen. Då får du leta efter
finansiering på annat håll. Å andra sidan kan riskvilligt kapital vara just vad
som behövs för att en bra affärsidé ska få vingar. Om avkastningskriteriet
är uppfyllt kan i princip vem som helst skaffa riskvilligt kapital.

I princip ...

Riskvilligt kapital är ”smarta pengar” som inte bara tänker på den kortsiktiga
avkastningen utan också tar hänsyn till den långsiktiga potentialen och
möjligheterna att generera tillväxt i kompanjonskap med dig. Riskkapitalin-
vesterarens styrka ligger i kombinationen av kunnande och kapital.

Om du letar efter kapital bara därför att en bank har vägrat att ge dig ett lån
utan säkerhet, är det ingen bra idé att försöka väcka en riskkapitalinveste-
rares intresse. Du blir bara besviken. Utmaningen för riskkapitalinvestera-
ren ligger i att tillsammans med dig göra din verksamhet till en framgångs-
saga.

Vad kan du förvänta dig av en riskkapitalinvesterare?

En av de främsta fördelarna med riskvilligt kapital är att det är en form av
finansiering som kan klara snabb tillväxt och förändring. Som företagare
kan du alltid välja en långsammare strategi där du utvecklar din verksamhet
i takt med de vinster du gör, men då riskerar du att bli ”omkörd” av andra
som skördar frukterna innan du hinner göra det. Detta är en uttalad risk om
du är verksam på en snabbväxande marknad.

Precis som alla andra samarbetspartner är riskkapitalinvesterarna inbördes
mycket olika. Många av dem som går in i företagen på ett tidigt stadium
tenderar att investera mindre än 1 miljon euro, medan bara ungefär 30 pro-
cent av dem föredrar att satsa mer än 2 miljoner euro. Ännu färre vill gå in
med större belopp än så. Trots det går det att hitta riskkapitalinvesterare
som är villiga att satsa mer än 5 miljoner euro på ett projekt om det finns en
tillräckligt förtroendeingivande bakgrund.

Utöver att få tag på kapitalet är det viktigt att hitta en riskkapitalinvesterare
som kan erbjuda vad man behöver för att utveckla sitt företag. Erbjudanden
från olika investerare är svåra att jämföra med varandra. En av de vikti-
gaste sakerna du bör leta efter är investerare som kan hjälpa dig att göra
ditt företag mer marknadsmässigt. Om ditt företag lyckas på sin marknad,
kommer det att bli värdefullt med tiden.

Som sagt är riskvilligt kapital en kombination av pengar och kunnande. Det
finns naturligtvis riskkapitalinvesterare som bara lämnar över pengarna och
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sedan agerar som passiva övervakare, men de är inte särskilt många. De
flesta riskkapitalinvesterare engagerar sig bara i företag som de känner att
de kan vara med och utveckla. De vill ha inflytande, men de är också villiga
och intresserade av att hjälpa företaget och stödja dess utveckling, till ex-
empel som styrelseledamöter eller genom att bistå ledningen, rekommen-
dera ett lämpligt kontaktnätverk, ordna krediter och ge råd i olika frågor.

En bra riskkapitalinvesterare arbetar hand i hand med ledningen och är inte
bara en övervakare som slår vakt om sin investering. Han medverkar aktivt
i strävan att öka företagets värde, till nytta för dig och dina kompanjoner.
Som företagare behöver du inte övervakare utan snarare erfarna personer
som kan fungera som bollplank för dig och som är villiga att dela med sig till
dig av sina nätverk och sitt kunnande. När kapitalet väl har investerats, har
du rätt att förvänta dig att din riskkapitalinvesterare håller sig till sin över-
enskomna roll. En riskkapitalinvesterare kan bidra till exempel genom att

• tillhandahålla startkapital,
• sätta samman en bra och välbalanserad styrelse,
• rekrytera nya chefer och andra nyckelpersoner,
• hjälpa till att skaffa kapital i senare utvecklingsfaser,
• fungera som bollplank i strategiska och taktiska frågor,
• förvärva konkurrenter,
• internationalisera företaget före en planerad börsintroduktion,
• ge råd om exitstrategier (avveckling av samarbetet när tiden är mogen),
• tillhandahålla information om konkurrenterna,
• strukturera om ett företag efter det att en strategi har misslyckats.

Min egen verksamhet som riskkapitalinvesterare har omfattat alla punkter-
na ovan. I många fall är vi dessutom ganska starkt inriktade på att träffa en
överenskommelse om exitscenariot, det vill säga om hur vårt samarbete så
småningom ska avvecklas på ett sätt som gör alla nöjda. Detta gäller oav-
sett om målet är en börsintroduktion eller bara ett tillväxtmål. Vi har ofta
föredragit att till en början ha en relativt stor ägarandel som sedan succes-
sivt återgår till företagarna i takt med att investeringen visar sitt värde. Det
är viktigt för oss att vårt gemensamma projekt hela tiden innebär en morot
för oss.

Riskvilligt kapital på olika utvecklingsstadier

När det gäller företagens utvecklingsstadier brukar riskkapitalinvesterare i
princip skilja mellan tre typer av kapitaltillskott:

• Det tidiga stadiet (”företagskuvöser”). De som investerar i det här seg-
mentet inriktar sig på att starta företag från scratch och gå in med så
kallat såddkapital i dem.

• Tillskott av utvecklingskapital. Här är investerarna inriktade på att tillföra
kapital till företag som står inför ett kritiskt skede i sin utveckling.
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• Tillskott av strukturkapital. Investerarna i den här kategorin förvärvar
bolag och tar antingen själva över ledningen av dem (buy-in) eller hjäl-
per de befintliga cheferna att ta över ägandet (buy-out). Syftet är att ta
kontroll över bolagen för att kunna se till att de får den mest lämpliga
och mest värdefulla strukturen.

Bara ett litet antal riskkapitalinvesterare är verksamma på alla tre stadierna.
BankInvest är en av dessa.

Som avslutning på de här inledande kommentarerna tycker jag det är viktigt
att framhålla att ingen riskkapitalinvesterare förväntar sig att du ska göra
allting själv. Däremot är det en nödvändig förutsättning för samarbete att du
är villig att gå in med den kraft, den fokusering och de resurser som krävs
för att bygga upp en hållbar verksamhet.

Riskkapitalinvesterare är vana vid att ta risker och arbeta under osäkra
förhållanden, men alltför ofta tolkas detta som att de gärna tar emot skiss-
artade idéer och drömmar. Om du inte är målinriktad och inte vet vart du är
på väg med din verksamhet – hur skulle då en riskkapitalinvesterare kunna
veta hur han kan hjälpa dig? Det finns ingen som är bättre än en riskkap i-
talinvesterare på att motivera dig, men det finns heller ingen som ger dig
lika hård konstruktiv kritik.

Att någon går in med riskkapital i ditt företag är inte bara ett erkännande av
din verksamhet och din affärsidé, utan också ett erkännande av dig som
samarbetspartner. Det kommer att öppna dörrar. Omvärldens uppfattning
om ett företag förbättras ofta anmärkningsvärt när företaget har fått ett ka-
pitaltillskott, eftersom detta innebär att en respekterad riskkapitalinvesterare
har gått i godo för dig och bestämt sig för att hjälpa ditt företag att komma
vidare. Efter detta kommer andra affärspartner inte att tveka att ge dig kre-
dit eller ingå andra överenskommelser med dig. Med andra ord hjälper risk-
kapitalinvesteraren dig att ”få in en fot i dörren”. Och eftersom det är kapital
det handlar om, håller du säkert med om att den här positiva effekten helt
enkelt är ovärderlig.

En lärotid

Ett kapitaltillskott är inte bara ett lyft för ditt företag, utan också början på en
spännande och lärorik tid – en tid då du får möjlighet att arbeta med de
allra bästa rådgivarna för att utveckla din verksamhet. Varför inte försöka?

Man hör ofta affärsfolk säga att den som inte har försökt driva ett eget fö-
retag har gått miste om en viktig dimension av livet – även om ens kolleger
kanske anser att man är en bra chef eller medarbetare.
Att driva sitt eget företag innebär att man skapar något eget, och det är
absolut värt ett försök oavsett om man säljer strumpor eller investerar risk-
villigt kapital. Det finns många teoretiker som har idéer om hur man driver
företag, men deras insikter kan aldrig mäta sig med erfarenheter från verk-
liga livet.
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Att skapa, att göra, att ansvara för andra människor, att inte bara kunna
sluta i morgon – det är helt enkelt livet. I dag finns det många som är rädda
för att ta steget och bli egenföretagare. Riskerna skrämmer dem, och de
glömmer glädjen och friheten. Förhoppningsvis har du modet.
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Kapitel 2

I huvudet på en riskkapitalinvesterare

All vår början bliver svår, och som företagare upplever du ibland att just de
som borde hjälpa dig – rådgivare, banker, leverantörer med flera – i stället
lägger hinder i vägen för dig. De har inte samma mål som du. Bankerna är
framför allt intresserade av solvens och kreditrisk, juristerna ägnar sig mest
åt lagfrågor, revisorerna har bara ögon för bokföringen, och så vidare.

När det gäller visionen för ditt företag är en
riskkapitalinvesterare din närmaste bundsfö r-
vant eftersom han har samma ambition som
du: att bygga upp en framgångsrik, blomst-
rande och förhoppningsvis hållbar verksamhet
som blir värdefull. Han nöjer sig inte med att
titta på detaljer utan vill ha hela bilden, och
först och främst vill han hjälpa dig att uppnå
ditt mål och förverkliga din vision.

Trots detta kan det vara bra att veta lite mer om hur en riskkapitalinvestera-
re förhåller sig till ett antal grundläggande egenskaper hos en affärsidé.
Som företagare behöver du veta hur riskkapitalinvesteraren tänker när han
bedömer din verksamhet, det vill säga vilka bedömningskriterier han an-
vänder.

De tre nyckelorden

Oavsett vilken riskkapitalinvesterare du väljer finns det vissa frågor som
alltid dyker upp när man bedömer en möjlig investering. Det handlar om
sådant som definitivt avgör om en investering lyckas eller inte och som
därför står i centrum för investerarens bedömning av en affärsidé:

• Har du och din ledningsgrupp de egenskaper som krävs för att göra den
här idén framgångsrik?

• Är din idé bara en dagslända eller är den en solid affärsmodell med
möjligheter att överleva på lång sikt?

• Utnyttjar din strategi en dokumenterad möjlighet på marknaden?
• Kan du och din ledningsgrupp hantera och administrera kassaflödet och

vinsten?
• Kan du och din ledningsgrupp hantera och administrera tillväxten?

De här  frågorna kan koncentreras till tre nyckelord: ledning, fördelar och
vinst. Varje företag på jakt efter riskvilligt kapital kommer att upptäcka att
investeringen inte blir av annat än om riskkapitalinvesteraren är övertygad
om att affärsidén uppfyller de här tre kriterierna.

Vi bör se det som att
vi har investerat i
samma projekt och
har samma mål – att
göra visioner till
verklighet.
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För dig som företagare betyder detta att du redan från början måste vara
beredd att löpande omvärdera din affärsplan, din företagsstruktur, din pre-
sentation och så vidare utifrån en enda fråga: Motsvarar mina planer de tre
nyckelorden? Den här frågan måste vara ensam ledstjärna för allt du gör,
och du bör kunna rabbla nyckelorden i sömnen!

Innan du presenterar din idé måste du ha funderat igenom vem som ska
leda företaget, om verksamheten verkligen fyller en funktion på marknaden

och hur vinsten ska bli till. Därutöver finns det
en praktisk fråga som de flesta brukar missa,
nämligen: Hur ska vi ta oss in på marknaden
samtidigt som vi sköter den dagliga verksam-
heten? Hur får vi båten i vattnet? Detta är vad
som brukar kallas ”genomförande”. Alla de
här aspekterna kommer riskkapitalinvestera-
ren att skärskåda.

För att du ska komma igång kan det vara
lämpligt att du försöker föreställa dig den hår-
da verkligheten efter det att idén har lanse-
rats. Det kan vara en bra övning att ”oroa sig”

lite i förväg. Ofta gör det att man får en mer realistisk syn på världen. Till
exempel kan du ställa ytterligare några grundläggande frågor till dig själv:

• Hur stor är den potentiella marknaden för min produkt och/eller mitt
företag?

• Var ska min omsättning komma ifrån?
• Hur är det med kostnaderna – vilka är de största, och är de rimliga?
• Kommer företaget att inbringa några pengar – och när?
• Hur kommer kassaflödet att se ut?

Om du inte själv kan besvara de här frågorna, kanske din idé inte är flyg-
färdig – ännu. Det är viktigt att påpeka att alla affärsidéer är stadda i stän-
dig utveckling. Detta är något alla riskkapitalinvesterare är medvetna om.
Det är bara i sällsynta fall som man redan från början kan veta allting eller
inse alla konsekvenser, och därför är det viktigt att du tänker igenom din
plan och ifrågasätter din affärsidé. Om inte du gör det, kommer riskkapital-
investeraren garanterat att göra det, och det är ett riskabelt sätt att inleda
ett samarbete om du vill att hans svar ska vara ett tveklöst ”ja”.

Ledningen

Det är ingen tillfällighet att ”ledning” är det första nyckelordet på listan. När
en riskkapitalinvesterare bedömer ett preliminärt förslag är ledningen en av
de aspekter som väger tyngst. Därför har vi lagt stor tonvikt vid att beskriva
attityderna till ledningen. Den ledning som ett företag presenterar för en
riskkapitalinvesterare är ingen bisak, och det finns naturligtvis ett gott skäl
till detta.

Att börja samarbeta
är en bra start.
Att fortsätta samar-
beta är framsteg,
men att samarbeta
under längre tid är
ett tecken på fram-
gång.

Henry Ford
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Många säger att ett företags mest värdefulla tillgång går hem vid stän g-
ningsdags. Det stämmer, i varje fall i kunskapsföretag, men det stämmer
särskilt väl när det gäller ledningen. I små och medelstora företag arbetar
folk nära tillsammans med många problem, och när allt kommer omkring är
det personerna bakom scenen som fattar besluten. Om din ledningsgrupp
är optimalt sammansatt kan mirakel inträffa. Fel besättning kan däremot få
båten att kapsejsa. En riskkapitalinvesterare vet att ju bättre ledningen är,
desto större är sannolikheten för att han har hittat en vinnare.

Vad är det då som gör en ledningsgrupp bra? Det finns säkert lika många
svar på den frågan som det finns företag, men det finns fem konkreta pro-
blem som en riskkapitalinvesterare brukar titta närmare på. Som företagare
måste du ta hänsyn till dem när du sätter samman din ledningsgrupp. En
riskkapitalinvesterare som läser en beskrivning av en ledningsgrupp letar
efter svaren på följande frågor:

• Är gruppen välbalanserad?
• Har medlemmarna (tillräcklig) erfarenhet?
• Finns det någon dokumentation som tyder på att de kan genomföra

planen?
• Finns det några tecken på att de tidigare har arbetat hårt och beslut-

samt och kommer att fortsätta att göra det?
• Har de varit framgångsrika med tidigare projekt?

Det må vara en klyscha, men att lyckas med ett företag handlar helt enkelt
om att ha rätt person på rätt plats. Detta stämmer särskilt väl i tillväxtbran-
scher. Den avgörande faktorn bakom ett kapitaltillskott är att riskkapitalin-
vesteraren tror att folket vid rodret har de kvaliteter som krävs för att ge-
nomföra affärsplanen. Förtroende för ledningen är A och O.

Hur strukturerar man ledningen, ägarintressena och förväntningarna?

Om du inte är ensam om din affärsidé, är det viktigt att du och din(a) part-
ner har tänkt igenom den framtida ledningsstrukturen för ert företag. I all-
deles för många nystartade företag får slumpen avgöra hur ledningsgrup-
pen är sammansatt och vem som ansvarar för vad. Om det inte finns någon
tydlig ledningsstruktur riskerar ni att ha fel person på fel plats, och då finns
det inte heller något lätt sätt att bli av med honom!

Många företag startas av goda vänner eller av par, eftersom det är lockan-
de att starta något nytt med en person man känner sig säker på. Detta in-
nebär emellertid också att alla inblandade förväntar sig att ha lika mycket
att säga till om. De flesta riskkapitalinvesterare menar att gruppledarskap
enbart innebär  att allting måste göras lika många gånger som det finns
medlemmar i gruppen. Effektivt ledarskap är inte demokratiskt. Ett fartyg
har bara en kapten, och detsamma bör gälla för ett företag. Innan ni startar
bör ni därför komma överens om vem som ska ta rodret när ni passerar
framtidens vågtoppar och vågdalar. Riskkapitalinvesteraren förväntar sig
dessutom att i första hand ha att göra med personen vid rodret.
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Under struktureringsprocessen kan det också tänkas att du kommer fram
till att du nöjer dig med att vara upphovsman till idén och föredrar att någon
annan sköter företaget. Det är absolut inget fel med det, och du bör klart
och tydligt förklara att det är den typen av lösning  du vill ha. Ett sådant
medgivande skapar alltid respekt hos en riskkapitalinvesterare.

Just därför att det kan uppstå ett oräkneligt antal problem om lednings-
gruppen är oenig, är det viktigt att man i förväg har bestämt en tydlig ”exit-
plan”. Om kompanjonerna inte kan enas om vilken väg företaget ska gå,
måste det finnas fastställda regler för hur man ska lösa situationen. Mis-
sämja och frustration kan tömma en på mängder av energi och bli till gi-
gantiska hämskor för verksamheten.

En tydlig ”förklaring om förväntningar” är en annan viktig sak när det gäller
ägarintressen. I alltför många nya företag saknas det en tydlig överens-
kommelse om ägarintressena. Vänner, kolleger eller familjemedlemmar
som har givit goda råd och hjälpt till på ett tidigt stadium kommer ofta sena-
re till en och förväntar sig att få en (mindre) aktiepost i företaget. Och det
lär tisslas och tasslas om man inte uppfyller de förväntningarna – oavsett
om man tycker att de är rimliga eller inte. Godhjärtade personer lovar ofta
för mycket till många människor på ett för tidigt stadium, och något som var
tänkt som en vänlig gest kan då få rakt motsatt effekt. Om det börjar lukta
pengar kan en affärsframgång undermineras på nolltid.

Se till att alla som är involverade i företaget har samma förväntningar på
alla områden, och ge inga vaga löften om vinstdelning eller om optioner
eller warrants. Lova inte någon någonting förrän det finns en fastställd plan
för hur anställda och andra kan få del av företagets framtida succé.

Ett annat problem med utlovade aktieposter, optioner, warrants och så vi-
dare är att de kan avleda uppmärksamheten från det väsentliga. I alltför
många affärsplaner bygger motivationen nästan uteslutande på optioner
snarare än på god företagsledning.

Den lärdom man bör dra av allt detta är naturligtvis att det är en utmaning
och en ständigt pågående process att förvandla en ledningsgrupp till ett
drömlag. Det är inget man ordnar till en gång för alla. Självklart vill du att
din ledningsgrupp och du själv ska fortsätta att samarbeta, och det du
måste prioritera högst är därför att välja dina kompanjoner ytterst noggrant,
så att gruppen blir väl avvägd. Sedan måste du aktivt sträva efter att ut-
veckla en ledarstil och en kultur som garanterar att företaget fortsätter att
ledas på ett visionsrikt sätt samtidigt som verksamheten förblir i fokus.
Detta är en särskilt krävande uppgift i tillväxtföretag, där ledningsgruppen
måste fungera effektivt och kunna anpassa sig när företagets ställning på
marknaden förändras.
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En företagsledning i balans

Att skapa en balanserad ledningsgrupp har under årens lopp varit ett evigt
bekymmer för många företagare. Det är något av en konst. Visserligen är
det en bra idé att dela på uppgiften med andra (vilket många också gör),
men det är å andra sidan mindre lämpligt att alla har ungefär samma kom-
petens och utbildning. De flesta riskkapitalinvesterare tittar framför allt på
om medlemmarna i en ledningsgrupp har ett brett spektrum av egenskaper.
Mångsidighet ses som något positivt.

Med en balanserad ledningsgrupp kan man inom ett företag gemensamt ta
sig an alla typer av problem. Därför bör alla ledningsgrupper innehålla per-
soner med följande:

• Visioner (Vart är företaget på väg?)
• Sälj- och marknadsföringskompetens (Hur säljer vi produkten?)
• Operativ erfarenhet (Hur verkställer vi besluten på ett effektivt sätt?)

Dessa tre egenskaper finns sällan samlade hos en och samma person! En
visionär ledare skapar ett företag, men för att det sedan  ska kunna leva
vidare i god hälsa krävs det operativ förmåga att verkställa beslut. Och var-
ken visioner eller operativ förmåga är till någon nytta om det inte finns nå-
gon som vill ta på sig det hästarbete som sund marknadsföring innebär.
God företagsledning kräver en ständig medvetenhet om att det är summan
av detaljerna som gör helheten livskraftig.

Tyvärr är det inte ovanligt att ett nystartat företag koncentrerar sig på bara
en av de ovannämnda aspekterna. Det är inte tillräckligt, eftersom det alltid
finns något som är ogjort –  oavsett om man har fått tillgång till riskvilligt
kapital eller inte. En visionär ledare kan få en riskkapitalinvesterare att in-
vestera i hans företag, men om personalen saknar operativ kompetens och
operativa resurser lär företaget knappast komma längre än till genomföran-
defasen. Det finns otaliga exempel på företagare som är så teknikfixerade
att de glömmer bort att företaget måste sälja något också, inte bara ut-
veckla hypermoderna produkter.

Är erfarenhet ett krav?

Det är ingen hemlighet att riskkapitalinvesterare föredrar att investera i fö-
retag där personalen har en framgångsrik bakgrund. Om du har turen att ha
sådana personer i din ledningsgrupp är detta alltid en fördel. Men även om
erfarenhet och dokumenterad framgång alltid ses som något positivt, behö-
ver du inte misströsta om ni inte har hunnit samla på er så mycket erfaren-
het ännu. Läget är inte hopplöst för det. Gott ledarskap bygger till stor del
på mänskliga egenskaper, så när du beskriver din ledningsgrupp bör du
tänka på att förmåga att få saker gjorda, uthållighet och arbetsmoral är pre-
cis lika viktigt som yrkeskompetens.



Hur man hittar riskvilligt kapital           17  Inspiration och råd från en riskkapitalinvesterare

Riskkapitalinvesterare är alltid på jakt efter dynamiska personer som har
förmågan att lösa problem – och man kan ju inte hela tiden inskränka sina
investeringar till projekt som drivs uteslutande av erfarna människor. Det
inser alla. Men riskkapitalinvesterare är generellt intresserade av att satsa
på personer som kan klara sig själva. Så visa dem att du är dynamisk, om
du nu är det.

Hur kan man förbättra ledningsgruppen?

Om du innerst inne är medveten om att din ledningsgrupp saknar erfaren-
het på vissa områden, måste du hämta den erfarenheten utifrån. Ett bra

sätt att bygga upp kompetens och kunnande
är att bjuda in personer med rätt bakgrund
som kompletterar ledningsgruppen. Detta kan
innebära att de blir styrelseledamöter, men en
annan variant är att de ingår i en panel av
externa rådgivare som du utnyttjar vid behov.
Den lösningen kan vara särskilt fördelaktig på
områdena juridik, revision och IT. När du väl-
jer rådgivare bör du vara noggrann både i
valet av firmor och i valet av individer. Du bör

välja rådgivare som är vana vid att arbeta med småföretag. Innan du anlitar
en rådgivare kan du begära referenser från andra företag som den rådgiva-
ren har hjälpt under en liknande verksamhetsfas.

De flesta nystartade företag behöver rådgivare, och du får pluspoäng om
du lyckas få rådgivarna att gå in som delägare. Det signalerar nämligen till
riskkapitalinvesteraren att du har ett nätverk och att du kan sälja en idé.
Naturligtvis är det inte lätt att locka till sig rätt kompetens, särskilt för den
som är ung och inte har något etablerat nätverk. Ofta krävs det hårt arbete
för att få rätt människor att ge sitt stöd till ens affärsidé. Om du inte har hit-
tat några rådgivare eller bra styrelseledamöter, kan du vara förvissad om
att riskkapitalinvesteraren kommer att ha ett antal förslag att ge dig.

Om företaget är ett bolag måste det ha en styrelse, och styrelsen kan fun-
gera som en formell och bindande koppling till rådgivarna. Visst är det vik-
tigt att ledningsgruppen har rätt sammansättning, men det är också mycket
viktigt att företaget har rätt folk i styrelsen. När du väljer ledamöter till sty-
relsen ska du leta efter folk som är bra på att kommunicera och ge råd. En
bra styrelseledamot, som en riskkapitalinvesterare ser saken, är en person
som är entusiastisk över din grundläggande affärsidé och tror sig kunna
hjälpa dig att göra den bättre och mer värdefull. Vid sidan av yrkeskompe-
tens bör det i en styrelse även finnas erfarenhet av företagsledning, finan-
siering och marknadsföring.

Precis som i ledningsgruppen bör helst varje styrelseledamot tillföra en ny
dimension till styrelsearbetet. Då känner ledamöterna att de hela tiden bi-
drar till att öka företagets värde, och då blir de också fullt engagerade. Trå-
kigt nog ser vi alltför många styrelser i traditionella företag där ledningens

Chefskap är att göra
saker rätt.

Ledarskap är att
komma på rätt saker
att göra.
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kompetens inte kompletteras av styrelsens och där styrelseledamöterna i
första hand fungerar som övervakare. Detta bidrar inte på något sätt till att
göra verksamheten bättre, varken som investering eller som företag.

Dessutom är det en allmän skyldighet för både de externa rådgivarna och
styrelseledamöterna att fungera som konstruktiva bollplank under mötena
och vara redo att bistå dig med råd och dåd under tiden mellan dem!

När det gäller jurister kan man notera att de ofta lyckas ta sig in i styrelse-
rummen, men det är alltid värt att fundera över om deras anknytning till
företaget måste ha formen av en plats i styrelsen. Tack och lov har jurister
den egenskapen att man alltid kan ringa till dem när man behöver deras
tjänster, så att ha en jurist i styrelsen bara därför att han är jurist behöver
inte vara någon bra idé. I regel hjälper det inte företaget att uppnå sina
verksamhetsmål.

Varaktig nytta

Oavsett hur viktig ledningsgruppen är, bygger alla affärsidéer naturligtvis i
grunden på att det finns en säljbar produkt med en lämplig målgrupp. All
världens samlade goda idéer är skäligen värdelösa om ingen vill lägga
pengar på dem. När en riskkapitalinvesterare bedömer en affärsidé lägger
han stor vikt vid om den medför någon varaktig nytta för kunderna på före-
tagets avsedda marknad. Marknadspotentialen måste vara god – både
omedelbart och på längre sikt.

En del anser att det behövs en särskild talang för att se en möjlighet på en
marknad och att framgång alltid kräver ett visst mått av tur – särskilt när det
gäller innovativa produkter. Detta behöver inte nödvändigtvis vara sant.
Gedigen kunskap om marknaden är vad det i grunden handlar om. Ju bätt-
re du känner till dina kunder och deras beteenden, ju mer du vet om dina
konkurrenter och deras produkter, desto större är sannolikheten för att du
ska kunna skapa en varaktig nytta på marknaden och för att du ska kunna
få tillgång till riskvilligt kapital.

I allmänhet är det en mycket bra idé att noga undersöka marknaden innan
du tar kontakt med en riskkapitalinvesterare. Din ansökan kommer att göra
ett mycket mer övertygande intryck om du verkligen kan din marknad och
dina konkurrenter. Dessutom ingår detta i det förberedelsearbete som en
riskkapitalinvesterare alltid förväntar sig att du ska ha utfört innan du börjar
söka efter riskvilligt kapital. Grundliga kunskaper om marknaden minimerar
också den risk du själv löper – risken att bli överraskad. Inget är så frustre-
rande som att ha ödslat en massa energi på att få ut en produkt i affärerna
och sedan tvingas se hur den står och samlar damm.

Var ska pengarna komma från? Från kunderna, naturligtvis!

Det kan förefalla som en relativt enkel uppgift, men det är ofta anmärk-
ningsvärt svårt för många företagare att beskriva varför kunderna skulle
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köpa just deras produkter. Många affärsidéer uppvisar tecken på att företa-
garen har blivit hypnotiserad av den egna produktens förträfflighet. Detta
gör honom helt oemottaglig för enkla fakta som tyder på att kunderna inte
efterfrågar produkten. En sådan inställning är inte acceptabel för en riskka-
pitalinvesterare.

Kom ihåg att kunderna utgör ett av de mest kritiska framgångskriterierna för
ditt företag och att du måste övertyga riskkapitalinvesteraren om att han
inte behöver betvivla att det kommer att finnas köpare.

Under genomgången av din marknadsbeskrivning förväntar sig riskkapital-
investeraren att du ska kunna följande om dina (potentiella) kunder på dina
fem fingrar:

• Vilka är kunderna, och var finns de?
• Hur stor är deras köpkraft? – Tillräckligt stor?
• Vad är de villiga att betala för?

Det är uppenbart att du måste veta var du hittar dina potentiella kunder.
Annars kan du inte rikta in din marknadsföring mot dem. Men det är precis
lika viktigt att du överväger hur du kan nå dina kunder på ett kostnadsmed-
vetet sätt. När du undersöker köpkraften är det viktigt att du tar reda på om

folk har råd med din produkt och om efterfrå-
gan på den är tillräckligt stor. Sist men inte
minst är det viktigt att du känner till preferen-
serna i din kundgrupp, det vill säga vad som
får kunderna att föredra en viss produkt fram-
för en annan. Detta är särskilt viktigt att veta
om du längre fram tänker erbjuda komplette-
rande produkter eller tjänster.

Det kan också vara lämpligt att ta hänsyn till
andra faktorer som kan påverka möjligheterna till framgång på marknaden.
Nya företag är till exempel ofta beroende av ny teknik, antingen eftersom
de själva introducerar ny teknik eller eftersom verksamhetens utveckling
och framgång beror på i vilken mån en ny teknik accepteras och vinner
mark (t ill exempel WAP-företag). Frågan är då hur sannolikt det är att kun-
derna tar till sig tekniken.

I jakten på information om kunderna kan du ofta ha nytta av andra mark-
nadsundersökningar, officiell statistik eller statistik från fokusgrupper. Du
kan också välja att betala för en marknadsundersökning, men då måste du
se till att det undersökta urvalet verkligen är representativt.

Som har sagts ovan är det överraskande många som förutsätter att så
snart de har satt igång ett projekt kommer kunderna att strömma till: ”Det är
en ren självklarhet”. Så kan det naturligtvis också bli, men på de flesta risk-
kapitalinvesterare biter sådana argument inte. Ett undantag kan vara om du
råkar på en investerare med specialkompetens inom ditt område.

Marknader är som
fallskärmar: de fun-
gerar bara när de är
öppna.

W.H. Hansen
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Branschen och konkurrenterna

På samma sätt som du måste ha en analytisk och realistisk inställning till
din kundgrupp, måste du ta hänsyn till hur potentiella konkurrenter på de
berörda marknaderna kan komma att reagera när dina produkter kommer
ut. Konkurrenter är en olägenhet man inte kan undvika, inte ens om man
har en unik produkt. Det är bara i undantagsfall som man får ha marknaden
för sig själv. En riskkapitalinvesterare som bedömer branschen och de po-
tentiella konkurrenterna försöker i första hand få svar på följande frågor:

• Vilken är branschens storlek och utsträckning?
• Vilka är de närmaste konkurrenterna?
• Hur är branschens ”hälsotillstånd”?
• Finns det några möjligheter att dela upp marknaden? (Läs: möjligheter

till nischproduktion.)

Just därför att du är ny på marknaden, måste du känna dina fiender lika väl
som du känner dina vänner. Ofta är det synnerligen intressant för en risk-
kapitalinvesterare att veta om din verksamhet har den högsta potentialen i
det segment eller den nisch där du har tänkt vara verksam. Har den inte det
är du chanslös redan från början, och då går investeringen till spillo. Dess-
utom kan du vara säker på att dina konkurrenter kommer att övervaka dig
när du har tagit dig in på marknaden. Varför inte skaffa dig ett försprång
genom att börja övervaka dem först?

Originalitet och kampen om marknadsandelar

Många företagare har felaktigt fått för sig att riskkapitalinvesterare bara är
intresserade av att investera i företag som har en unik produkt eller en unik
affärsidé. Detta stämmer alltså inte. Visst tycker riskkapitalinvesterare om
nya idéer, och konceptet måste vara om inte unikt så i varje fall tillräckligt
originellt, men det är inte detsamma som att säga att riskkapitalinvesterare
bara kan tänka sig att satsa på ”uppfinnarföretag”.

I en riskkapitalinvesterares ögon kan det finnas lika stor potential  i en af-
färsidé som optimerar en befintlig produkt, process eller tjänst som det
finns i ett nytt och revolutionerande projekt. Det som betyder något är att
tillväxtpotentialen måste vara tillräckligt stor. Samtidigt bör det i och för sig
framhållas att riskkapitalinvesterare inte är så förtjusta i affärsidéer som är
rena kopior av befintliga koncept eller produkter som i vissa avseenden är
mycket lika existerande produkter.  Då är det nämligen svårt att ta mark-
nadsandelar, och ofta reagerar dessutom konkurrenterna särskilt aggres-
sivt.
De flesta riskkapitalinvesterare tycker inte om att ge sig in i en alltför hård
kamp mellan konkurrenter, eftersom sannolikheten för framgång är omvänt
proportionell mot antalet aktörer. Dessutom kan det i sådana fall finnas
alltför lite utrymme för verksamheten att utvecklas. I synnerhet kan det vara
svårt att locka investerare om konkurrenterna är väletablerade och har sto-
ra marknadsandelar. Även om du just har utvecklat ett operativsystem som
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är bättre än Microsoft Windows, är det osannolikt att någon riskkapitalin-
vesterare vill investera på en marknad där de stora elefanterna kommer att
göra allt som står i deras makt för att besegra dig så snart du träder in på
scenen.

Juvelen i kronan: vinsten

När allt kommer omkring är det vinsten som är det väsentliga – såväl för dig
som för riskkapitalinvesteraren. Men om du
har skaffat  dig en varaktig konkurrensfördel
och har en bra ledningsgrupp, brukar dess
medlemmar med hjälp av en bra affärsplan
kunna omsätta visionerna i en ekonomisk
plan som ger en god vinst.

Naturligtvis bör du inte ta det för givet att om-
sättning och vinst går hand i hand. Det kan
tänkas att en stor omsättning inte omedelbart
innebär att ditt företag tjänar pengar. Därför
kommer riskkapitalinvesteraren att ägna
mycket uppmärksamhet åt att undersöka om

den ekonomiska aspekten av affärsidén går ihop. Om den inte gör det, får
han ju ingen utdelning på sin investering. Några centrala frågor i det här
sammanhanget är följande:

• Är kassaflödet under kontroll?
• Är kostnaderna rimliga?
• Går det att förutse några särskilda utgifter längre fram?

Ekonomiförvaltning kräver framför allt disciplin – en av de egenskaper som
en riskkapitalinvesterare förväntar sig hos en potentiell samarbetspartner.
Att investeraren kräver att ekonomin ska vara under kontroll innebär dock
inte att du måste sköta allting själv.

Vissa företagare får kalla kårar bara av att tänka på ekonomiförvaltning, i
synnerhet de som känner att deras starka sida är något annat, till exempel
tekniskt kunnande. Men tappa inte modet om du tillhör den kategorin –
hjälp finns att få, till exempel av revisorer eller andra ekonomirådgivare. Det
kan också vara nödvändigt att direkt komplettera ledningen med en person
som har erfarenhet av ekonomiarbete.

Vad gör du nu?

Nu vet du hur en riskkapitalinvesterare arbetar, men hur ska du själv arbe-
ta? Om det finns ett enda råd som är värt att notera, så är det att du bör
vara kritisk mot din egen affärsidé. Försök ifrågasätta konceptets hållbarhet
och tänk dig in i din samarbetspartners situation innan du presenterar idén
för en riskkapitalinvesterare som kan tänkas vara intresserad. Alldeles för
många företagare är inte tillräckligt kritiska mot sina egna affärsidéer. Följ-

Om konkurrenterna
inte respekterar dig,
gör inte kunderna det
heller.

Underskatta aldrig
konkurrenterna i
kampen om mark-
nadsandelar.
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den blir att de inte får tillgång till riskvilligt kapital eller till annat stöd som
kan hjälpa dem att förverkliga sina visioner.

Att du ska vara kritisk betyder inte att du ska sluta tro på din egen idé.
Självklart ska du tro på den, men det kan bespara dig mycket tid och peng-
ar om du på ett tidigt stadium tänker igenom framgångskriterierna för din
affärsidé.

Du bör öva på att förklara din verksamhet för folk som inte känner till den.
Hur lång tid tar det att få främmande personer att begripa idén, och vilka
delar har de svårt för att förstå? De frågor du får ger dig ofta en bra upp-
fattning om vilka aspekter som behöver ses över. Dessutom bör du försöka
tänka dig in i riskkapitalinvesterarens situation . Han har många projekt att
välja mellan och kommer att försöka hitta logiska argument som talar mot
att han ska investera i ditt företag. Om du kan bemöta hans argument med
liknande logik, kommer ditt projekt att ha en bättre chans. Det kan också
vara lämpligt att själv göra en lista över de starka och svaga sidorna hos
din affärsidé. Gör en tabell med två spalter och skriv in alla relevanta fakto-
rer som har kritisk  betydelse . Jämför rutorna och notera på vilka punkter
affärsidén har brister och det således krävs åtgärder.

Om du tycker det är svårt att bedöma dig själv på det här sättet, rekom-
menderar jag att du skaffar dig någon som kan fungera som bollplank (men
det ska inte vara riskkapitalinvesteraren!), hjälpa dig igenom processen och
ge dig konstruktiv kritik. Det sista är särskilt betydelsefullt. Välj inte någon
som är van att försöka hålla dig på gott humör, utan leta reda på någon
som säger precis vad han tycker. Du har bättre nytta av en stark motstån-
dare än av en jasägare.

Till sist: Det är fullt tillåtet att snegla på vad andra har gjort. Det finns ingen
anledning att börja från noll om du kan få hjälp av andras lösningar. Sök
inspiration.
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Kapitel 3

Affärsplanen

Då och då får riskkapitalinvesterare frågan ”Är det verkligen nödvändigt att
lägga ner tid på att göra en affärsplan?” Svaret är ett eftertryckligt ”Ja!”. En
affärsplan är ett måste om du ska ha någon chans att skaffa riskvilligt ka-
pital. Och det räcker inte att du kan din plan i huvudet – den måste vara
skriftlig och du måste lämna in den på papper.

Bortsett från detta finns det inga fasta regler för innehållet i en affärsplan. I
grunden handlar det om att du ska sälja din idé till investeraren på ett så

ändamålsenligt, lämpligt och trovärdigt sätt
som möjligt. En affärsplan kan mycket väl
vara kort – 15 till 20 sidor är fullt tillräckligt.
Den bör vara inriktad på väsentligheter, lo-
giskt uppbyggd och lätt att förstå. Den måste
ta upp problemen direkt och föreslå realistiska
lösningar.

En affärsplan är mer än bara ”marknadsfö-
ringsmaterial”. Den är ett ledningsverktyg för
dig som chef och företagare. Du kan helt en-

kelt inte driva en framgångsrik och snabbväxande verksamhet utan en
plan. En affärsplan är aldrig färdig utan är ett dokument som ständigt ut-
vecklas – ett dokument som tvingar dig att tänka på dina åtgärder och
strukturera dem. Det är just detta som gör utarbetandet av affärsplanen till
en så utomordentligt lärorik process, oavsett om du vill skaffa riskvilligt ka-
pital eller inte.

Syftet med det här kapitlet är inte att ge dig en utförlig vägledning i hur man
utarbetar den perfekta affärsplanen. Det finns andra böcker som tar upp det
ämnet mer ingående. Syftet är i stället att ge dig en allmän introduktion till
några av de nyckelområden som en riskkapitalinvesterare förväntar sig att
du ska ta upp i din affärsplan, nämligen följande:

• Företaget och projektet
• Riskkapitalinvesterarens roll
• Marknadsbeskrivning
• Ledningen
• Ekonomisk nyckelinformation
• Sammanfattning

Planer är inte allt,
men det är däremot
planering. Segrar
beror sällan på turen,
men däremot ofta på
grundliga förberedel-
ser.
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Företaget och projektet

Det första som en affärsplan bör innehålla är en beskrivning av företaget
och projektet. Den här beskrivningen bör ge en kortfattad översikt  över
projektet – som tumregel högst en sida lång. Den bör innehålla följande
information:

• Vem står bakom projektet?
• Vad gör företaget?
• Vilka är företagets mål och visioner?

Det här kan se ut som en enkel uppgift, men det råder inget tvivel om att
beskrivningen av företaget och projektet är bland det viktigaste när det
gäller att få tillgång till riskvilligt kapital. En bra beskrivning räcker långt när
du försöker ”sälja in” ditt projekt. Därför bör du verkligen anstränga dig att
uttrycka dig så tydligt som möjligt.

Grunden för beskrivningen är naturligtvis ditt företags starka sidor. Det är
viktigt att du beskriver vad ni är riktigt bra på – vad det egentligen är ni kan
göra – och vilka möjligheter det kommer att ge företaget på marknaden.

Koncentrera dig särskilt på dina mål. Vad strävar du efter att uppnå och
vilka är kriterierna på framgång? I det här sammanhanget är det också
lämpligt att säga vad du förväntar dig ska hända när ditt företag uppnår
sina mål. Kom ihåg att detta är den tidpunkt då investeraren ska få skörda
frukterna av sin investering (facktermen för den här tidpunkten är ”exit”).

Riskkapitalinvesterarens roll

När du har beskrivit ditt affärsprojekt är det en bra idé att ha med en avdel-
ning som specifikt tar upp den roll som riskkapitalinvesteraren är tänkt att
spela. Varför bör han investera i ditt företag och vad förväntar du dig att
han ska tillföra till företaget?

Det är förvånande hur många affärsplaner som missar att beskriva riskka-
pitalinvesterarens roll. Författarna är så inriktade på att berätta varför de
behöver riskvilligt kapital att de fullständigt glömmer bort vad de skulle vilja
att investeraren bidrog med till företaget. Ofta måste investeraren då läsa
mellan raderna för att ta reda på vilken sorts roll han är tänkt att spela i
projektet. Göm inte den informationen i texten, utan ta fram den i ljuset!

När du beskriver riskkapitalinvesterarens roll bör du undvika standardfor-
muleringen ”Vi kunde ha nytta av en aktiv styrelseledamot”. Du kan vara
helt säker på att varje riskkapitalinvesterare har hört den hundratals gånger
och inte blir särskilt imponerad. Det är självklart ingen dum idé att du vill
öka ledningsgruppens kompetens på vissa områden, men de flesta riskka-
pitalinvesterare förväntar sig att du ska beskriva deras tilltänkta roll mer
detaljerat än så.
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Marknadsbeskrivning

Affärsplanen bör också innehålla en avdelning som beskriver den marknad
företaget ska vara verksamt på. Marknadsbeskrivningen tar ofta ganska
många sidor i anspråk, eftersom den måste täcka in följande:

• Kunderna (beteenden, segmentering, kommunikation och köpkraft)
• Konkurrenterna (positionering och marknadsandelar)
• Konkurrensfördelar
• Trender

Som beskrevs i Kapitel 2 är det viktigt att du känner väl till din marknad,
dina kunder och dina konkurrenter. Naturligtvis måste den kunskapen åter-
speglas i din affärsplan. Du kan basera din marknadsbeskrivning på några
av de punkter som har diskuterats tidigare.

Eftersom investering av riskvilligt kapital i hög grad handlar om hantering av
risker är det viktigt att du visar att du vet vilka faktorer som din plan står
eller faller med, eller med andra ord vilka förutsättningar din affärsmodell
och dina försäljningsprognoser bygger på. Alla affärsmodeller är beroende
av ett antal faktorer – acceptans för ny teknik, minskande köpkraft, få men
stora avtal, vissa forskningsresultat och så vidare – och det är viktigt att du
inser vilka hoten och möjligheterna är i din modell. En bra marknadsunder-
sökning är ett kraftfullt verktyg som kommer att skapa respekt för dig hos
riskkapitalinvesteraren, din framtida kompanjon.

Kort sagt måste din marknadsbeskrivning ange kundbasen och försälj-
ningsbasen för ditt företag. Hur kommer försäljning och tillväxt att skapas,
och hur mycket förväntar du dig att sälja? Var realistisk i dina prognoser.
Tro inte att 85 procent av alla potentiella kunder kommer rusande till ditt
företag bara för att du har startat det.

Dessutom måste din marknadsbeskrivning ta upp hur dina konkurrenter
kan tänkas reagera när du träder in på sce-
nen. Visserligen kan du inte veta säkert vad
konkurrenterna kommer att göra i det läget,
men du kan beskriva hur de just nu är positio-
nerade i förhållande till din produkt.

När du beskriver konkurrenterna är det sär-
skilt viktigt att du koncentrerar dig på dina
egna konkurrensfördelar. Se till att du talar om
exakt varför ditt företag har marknadens bästa

affärsmodell och varför det kommer att kunna behålla den ställningen. När
du gör den här beskrivningen är du tvungen att bedöma dina konkurrenter.
Det bästa är naturligtvis om du kan dokumentera eventuella mer betydande
hinder för den som vill komma in på marknaden för produkten i fråga, däri-
bland handelshinder och tekniska hinder.

Det finns ingenting
här i världen som
inte någon annan
kan tillverka med
bättre kvalitet och
sälja till lägre pris.
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Det behöver knappast sägas att du måste vara realistisk när du beskriver
marknaden. Trots det får riskkapitalinvesterare tyvärr mycket ofta in affärs-
planer som förutspår att konkurrenterna kommer att gå under tämligen om-
gående. Underskattar du dina motståndare får du ta konsekvenserna, och
de kan vara allvarliga. Det är bättre att överskatta konkurrensen – det
kommer att räknas dig till godo.

Ledningen

När du beskriver ledningsgruppen är det vik-
tigt att du visar på mångfalden i fråga om
kompetens inom gruppen. Skriv inte mer än
en sida om ledningen i affärsplanen. Däremot
bör du överväga att bifoga en detaljerad me-
ritförteckning (en sida) för varje person i grup-
pen. I allmänhet ger företagare inte tillräckligt
bra beskrivningar av sina ”drömlag” (”tillräck-
ligt bra” behöver inte betyda ”långa”). Kom
ihåg att om riskkapitalinvesteraren har läst
den här avdelningen tillsammans med led-
ningens meritförteckningar och är såld på din
idé, finns det en påtaglig möjlighet att han
kommer att fortsätta med bedömningen av ditt projekt även om du inte rik-
tigt lyckas göra dig förstådd på andra ställen i planen. Just därför att led-
ningsgruppen har så oerhört central betydelse när man försöker skaffa
riskvilligt kapital, är det särskilt viktigt att beskriva ledningsgruppens erfa-
renhet. I stället för att framhålla personliga egenskaper, som kanske inte
har samma tyngd i riskkapitalinvesterarens ögon, är det mycket bättre att
betona erfarenhet och tidigare resultat.

När du har beskrivit din ledningsgrupp bör du även ge en kort beskrivning
av den befintliga styrelsen och den eventuella rådgivande kommittén. Ta
bara med sådana erfarenheter som är relevanta för affärsplanen. Avslut-
ningsvis bör du nämna eventuella konsulter och rådgivare som ni anlitar.

Ekonomisk nyckelinformation

Riskkapitalinvesteraren behöver en översikt över företagets eller produk-
tens ekonomiska ställning, både nu och i framtiden. Din affärsplan bör där-
för innehålla en översikt över ekonomisk nyckelinformation, till exempel
följande:

• Utgifter hittills
• Vinstprognoser
• Kapitalbehov nu och i framtiden
Nyckelfrågan här är hur du ska beräkna kapitalbehovet – det är kärnan i din
ansökan till riskkapitalinvesteraren. Det enkla svaret är naturligtvis att du
bör ansöka om så mycket kapital som du behöver.

Beskrivningen av
ledningen är en av
de viktigaste delarna
i affärsplanen, men
inte nödvändigtvis
den längsta.

För att ge en översikt
bör en beskrivning
alltid vara kort och
hålla sig till ämnet.
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Varken mer eller mindre. Det mindre enkla svaret är att du bör ansöka om
så mycket kapital som ditt företag behöver för att nå ett eller flera etappmål.
Det blir sedan mycket lättare att skaffa mer kapital när ni faktiskt har upp-
nått någonting. Just därför att etappmål är viktiga måste du vara noga med
att beskriva hur ert kapitalbehov kommer att utvecklas.

Det enkla svaret döljer en komplex verklighet. Därför kommer det ofta en
följdfråga: ”Finns det någon gräns för hur mycket eller hur lite kapital man
kan ansöka om?”.

Självklart gör det det. Riskkapitalinvesterarna har naturligtvis själva bud-
getar och investeringsstrategier som avgör hur många företag de kan in-
vestera i och hur små eller stora belopp de kan satsa – men i grunden bör
detta inte hindra dig från att ansöka om riskvilligt kapital.

En del tror – felaktigt – att om de överdriver sitt kapitalbehov, kommer de-
ras projekt att verka intressantare. Det är fel. En riskkapitalinvesterare läg-
ger lika mycket tid på att utvärdera ett projekt oavsett om investeringen
ligger på en miljon euro eller fem miljoner euro. Det viktiga är inte storleken
utan innehållet. När du uppskattar kapitalbehovet är det bäst att du tar till
en smula i underkant. Om dina budgetar ser ut som önsketänkande kom-
mer du inte att bli tagen på allvar. Påstå inte att ditt företag kommer att vara
värt en miljard euro inom tre år om du inte kan motivera det med synnerli-
gen övertygande fakta!

När det gäller dina utgifter bör du komma ihåg att riskkapitalinvesterare
över lag inte tycker om när deras pengar går till att betala räkningar från
rådgivare vars tidigare råd de inte har haft någon nytta av. De företag som
inte har tillräckligt med pengar för att ta sig igenom alla etapperna på vägen
mot riskkapitalet (affärsplan, ansökan, resor, förhandlingar och så vidare)
brukar i slutändan ofta inte få något kapital. Normal praxis är att alla utgifter
betalas av det företag som riskkapitalinvesteraren investerar i. Detta inbe-
griper bland annat utgifter för teckningsavtal, aktieägaravtal och eventuella
andra avtal och undersökningar med anknytning till själva investeringen.
Det kan dock råda olika praxis i olika delar av Europa.

När du beräknar den ekonomiska nyckelinformationen måste du vara kon-
sekvent med hur du ställer upp siffrorna, anger källor och så vidare. Tyvärr
är många företagare inte tillräckligt noggranna när de redovisar uppgifter,
vilket gör deras affärsplan mindre trovärdig. Du måste presentera dina
uppgifter på ett sätt som stämmer med god redovisningssed. Uppge alltid
vem som har gjort budgetarna och ställt upp redovisningen (företaget självt
eller experter utifrån) och se till att du behåller verklighetsanknytningen när
du periodiserar inkomsterna och utgifterna. Det kan nämligen vara frestan-
de att försöka få företaget att se vinstgivande ut genom att exempelvis
budgetera utvecklingskostnaderna så långt fram i tiden att produkten kom-
mer att ha börjat generera pengar.
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Sammanfattning

När du är färdig med själva affärsplanen måste du göra en sammanfattning
av den. Sammanfattningen är det viktigaste dokumentet för en riskkapital-
investerare – den utgör ett prov du måste klara om du vill att ditt projekt ska
kunna komma i fråga för riskvilligt kapital. Det du ska sträva efter är att
skriva en kärnfull sammanfattning av affärsplanens huvudpunkter. Den bör
vara fem till åtta sidor lång och specifikt rikta sig till riskkapitalinvesteraren.

Riskkapitalinvesterare är upptagna människor – mycket upptagna. En del
får in hundratals ansökningar varje år, och var och en av dem investerar
kanske i sju till tolv företag om året. Sammanfattningen är deras möjlighet
att få en snabb översikt över en tänkbar investering. Därför är det viktigt att
du förstår att du måste ge konkret information och hålla dig till ämnet. Om
du gör det är sannolikheten större för att din ansökan ska lyckas ta sig fram
till ”vill höra mer”-högen.

Dokumentation och trovärdighet

Oavsett hur frestande det kan vara att ”frisera” siffrorna så att din affärsidé
ser bättre ut, är detta något du till varje pris måste undvika, eftersom effek-
ten blir den rakt motsatta. Om riskkapitalinvesteraren börjar tvivla på din
ärlighet, kommer han garanterat att backa ur. När investeraren studerar
analyserna i din affärsplan anser han det mycket viktigt att

• uppgifterna är trovärdiga,
• tolkningen av uppgifterna visar att affärsmodellen kommer att skapa

bestående fördelar på marknaden,
• tolkningen av siffrorna tyder på att företaget kan gå med vinst,
• de redovisade uppgifterna stämmer överens med den valda affärsstra-

tegin.

Ett gott råd när det gäller dokumentation: sök
noga efter opartiska och erkända källor som
stöder din plan, och ta med dem efter behov.
Det är förvånande hur många affärsplaner
som inte utnyttjar de mest uppenbara källorna
till branschinformation, exempelvis
branschtidningar, publikationer från nationella
och internationella branschorganisationer
eller expertuttalanden i tidningar, radio och
TV. Det man ofta ser i stället är beställnings-
rapporter från marknadsundersökningsföretag
– rapporter som är långt ifrån opartiska. I
varje fall kan man lugnt säga att sådana rapporter sällan påpekar att kun-
derna kanske inte omedelbart kommer att falla för konceptet!

Du kan använda
information fel på två
olika sätt i din analys
och din beskrivning:

Du kan antingen
lämna för mycket
information eller för
lite information.
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Vad som räknas som tillförlitlig marknadsinformation varierar från bransch
till bransch, men en tumregel är att du bör redovisa uppgifter som stöder
affärsmodellen eller argumentet att företaget behövs. Sådana externa upp-
gifter bidrar till att göra ditt koncept mer trovärdigt. Naturligtvis måste du
också se till att detaljnivån är avpassad efter situationen. En affärsplan blir
inte mer övertygande av att du lägger till massor av onödig information –
tvärtom.

Många företagare gör här felet att okritiskt välja ut enbart sådana uppgifter
som stöder deras affärsstrategi. Det finns garanterat uppgifter från vissa
källor som inte talar för din strategi , och du ökar din trovärdighet betydligt
genom att visa att du inte är rädd för att väga motstridiga uppgifter mot var-
andra och dra väl avvägda slutsatser utifrån detta.

Riskkapitalinvesterare är ofta benägna att betrakta en affärsplan som otill-
förlitlig om den innehåller något av följande fel eller förbiseenden:

• De enskilda avdelningarna verkar inte stämma överens med verksam-
heten.

• Det finns för många antaganden och för få underbyggda uppgifter.
• Det framgår inte varför vissa uppgifter har tagits med.
• Uppgifterna visar på dålig kunskap om konkurrensen.
• Uppgifterna om kundernas beteende är i alltför hög grad spekulationer.

Den uppenbara slutsatsen är att när dokumentationen används rätt, signa-
lerar den tydligt att du menar allvar med ditt projekt. När den används fel
kan den underminera till och med den bästa av idéer.

Hjälp utifrån

Naturligtvis kan du välja att betala någon annan för att skriva din affärsplan.
Till exempel skulle du kunna anlita en konsult som skriver den, eller kanske
låta någon som har utarbetat andra affärsplaner lägga upp din plan åt dig.
Oavsett hur du gör är det viktigt att planen framstår som din plan och att det
är dina intentioner och åsikter som kommer fram. Dina visioner och mål för
verksamheten måste beskrivas noga.

Om du anlitar externa rådgivare som hjälper dig att utarbeta din affärsplan,
bör du för att få bästa möjliga resultat följa råden nedan:

• Be att få se prov på texter som konsulten har skrivit, så att du kan avgö-
ra om ordval och stil faller dig i smaken.

• Kom överens om leveransdatum och se till att konsulten inte ostraffat
kan leverera för sent.

• Ta reda på om det behöver göras några marknadsundersökningar ;
kontrollera i så fall kvaliteten på undersökningarna och undersök hur
uppgifterna har samlats in (eller kommer att samlas in).

• Beställ flera olika versioner av planen (sammanfattning, fullständig af-
färsplan, PowerPoint-presentation med mera).
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• Korrekturläs texterna noga och se till att allt du inte är helt nöjd med blir
ändrat.

Det kan underlätta betydligt för dig om du hittar rätt konsulter som skriver
din affärsplan åt dig. Tänk dock på att det är synnerligen viktigt att du – i
egenskap av ägare – minutiöst granskar varenda aspekt av din plan. Det
kan ingen konsult hjälpa dig med.

Exempel:
Ledning

Søren Pedersen, grundare och vd

Född 1968. Sedan 1997 har Søren arbetat i ett in-
ternationellt IT-företag i Köpenhamn med ansvar för
ett flertal sälj- och marknadsföringskampanjer.

Søren har över tio års erfarenhet av att planera och
genomföra internationell försäljning och marknads-
föring.

Søren har magisterexamen i internationell mark-
nadsföring och företagsledning från Handelshög-
skolan i Århus.

Exempel:
För mycket och för lite information

För mycket information:
”Företagen i branschen är indelade enligt det inter-
nationella klassificeringssystemet NACE :s klasser
66 till 84. I affärsplanen kommer vi att beskriva alla
dessa klasser i nummerordning …”

För lite information:
”Försäljning av kläder via Internet kommer garante-
rat att bli en enorm framgång, eftersom vi alla har
kläder på oss varje dag, i kombination med Internets
snabba tillväxt och det allmänna skapandet av ka-
pital i det här sammanhanget.”
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Kapitel 4

Presentationen av din idé

Som alltid är det inte mycket bevänt med att ha kommit på en bra idé om
man är den ende som inser hur snillrik den är. Om du inte kan förmedla
dina idéer på rätt sätt, kommer du att förbli ensam om din vision.

Så är det också när det gäller riskvilligt kapital. En bra affärsplan är ett steg
i rätt riktning, men i slutändan är det kombinationen av en välformulerad

plan och det personliga intrycket av dig och
dina medarbetare som avgör om du lyckas
locka till dig riskvilligt kapital. Alltså är inte
”ansökan” avklarad i och med att du är färdig
med affärsplanen. Det som återstår är att pre-
sentera idén, vilket är en mycket större utma-
ning än de flesta föreställer sig.

Det är allmänt känt i riskkapital kretsar att  fö-
retagarna lämnar väldigt mycket åt slumpen
när de ska presentera sina idéer.  Det vanli-
gaste är att man får ett obegripligt e-brev med
en eller flera bifogade filer som ska föreställa

en sammanfattning, och så får man som mottagare försöka avgöra vilken
som är den logiska ordningsföljden. Ens första intryck som riskkapitalin-
vesterare och potentiell kompanjon blir då: ”Ditt livs chans, och så tar du en
sån här risk!”.

Du instämmer säkert i att om man har lagt ner en massa kraft (och pengar)
på att utveckla sitt koncept och skriva sin affärsplan, är det rätt irriterande
om man inte ens blir insläppt eftersom man har råkat göra något litet
struntfel. Till din hjälp kommer därför här en samling tips på hur man tar
kontakt, var man kan hitta investerare och hur man gör presentationer, och
dessutom några saker man bör undvika och liknande nyttiga råd.

K.I.S.S.-principen

Många riskkapitalinvesterare är anhängare av den så kallade K.I.S.S.-
principen: Keep It Short and Simple – ”håll det kort och enkelt”. Oavsett om
du ska beskriva ditt företag muntligt eller skriftligt, måste du kunna göra det
snabbt och kortfattat och hålla dig till ämnet. Om ditt samlade koncept är
förhållandevis kompl icerat och omfattande, måste du hitta uttryck som gör
det lätt att begripa. I de allra flesta fallen har de som är villiga att lyssna på
dig begränsat med tid, och om du inte kan förmedla din idé snabbt och väl-
strukturerat lär du förlora dina åhörare. Problemet är enkelt: i genomsnitt
lägger en riskkapitalinvesterare inte mer än tre till fem minuter på den första
genomläsningen av en sammanfattning, så ditt budskap måste vara klart
och tydligt.

Få talare inser att
90 procent av de
applåder de får när
de viker ihop sitt ma-
nus är uttryck för
lättnad.

Robert Lembke
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Det är en särskilt bra idé att komma ihåg K.I.S.S.-principen när det handlar
om personliga kontakter, och enkelhetens konst bemästrar få av oss utan
övning – i själva verket betydligt mer övning än de flesta tror. En del föds
med talets gåva och kan utan vidare sälja sand i Sahara, men sådana
människor är sällsynta. De absolut flesta företagare gör sig själva en tjänst
genom att öva på att förmedla sin affärsidé till rådgivare, kompanjoner,
vänner och bekanta. Kortfattat är ordet. Det kan vara rejält frustrerande till
en början, när folk stirrar på en utan att ha begripit ett dyft, men det råder
inget tvivel om att det är värt besväret. När allt kommer omkring har man
mycket att vinna på att behärska K.I.S.S.-principen. I en del situationer har
man på sin höjd tio minuter på sig att presentera sin idé, och då gäller det
att utnyttja varje minut maximalt. Många möten med riskkapitalinvesterare
är just den typen av situationer. Och gudarna ska veta att varje gång är det
många – alldeles för många – som misslyckas med att få fram sitt budskap.
Så ta dig tid att öva!

Att hålla tiden är en annan livsviktig faktor när
det gäller det allmänna intryck man gör på sin
publik. Vi riskkapitalinvesterare ser tyvärr
alldeles för många presentationer av bolag
eller affärsidéer där det är uppenbart att tala-
ren inte har tagit tid på sin presentation och
planerat den i detalj. I det läget kommer man
på sig själv med att luta sig bakåt i stolen och
låta tankarna vandra, fastän man vet att det här skulle kunna vara ett bra
investeringsobjekt. Det är helt enkelt en fråga om professionalism. Ju bättre
förberedd du är och ju mer professionell du verkar vara, desto större är
sannolikheten för att folk faktiskt kommer att lyssna på dig.

Riskkapitalträffar

Det är en allmängiltig regel att den som vill ha kapital måste anstränga sig.
Man måste vara beredd att gå ut och arbeta för ”saken”. Lyckligtvis anord-
nas det nu för tiden ett antal olika ”riskkapitalträffar” för folk på jakt efter
finansiering. En sådan tillställning kan vara ett bra ställe att börja på, om du
vill göra riskkapitalinvesterarna uppmärksamma på att du och din affärsidé
existerar. Olika branschorganisationer och riskkapitalbolag bjuder regel-
bundet in till möten där man får tio minuter på sig att presentera sin idé för
de närvarande riskkapitalinvesterarna. Detta kan vara en bra introduktion
till riskkapitalvärlden och ett magnifikt tillfälle att knyta nya kontakter.

Hur tar man kontakt?

Något som ständigt förvånar en riskkapitalinvesterare är att så många
människor ringer och undrar om de får skicka in sin sammanfattning. Sva-
ret är alltid: ”Ja tack! ”. Vi riskkapitalinvesterare lever på goda idéer, så det
är klart att du kan ge oss ett erbjudande om du har en sådan.

Allt som kan sägas
kan sägas tydligt.

Ludwig Wittgenstein
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Det finns emellertid gott om människor som vill göra reklam för sina goda
idéer, vilket gör riskkapitalinvesterarna mycket upptagna. Därför är det vik-
tigt att du följer den enskilde investerarens rutiner för nya projektförslag när
du gör din ansökan. Om du inte redan känner till de rutinerna, är det bästa
nog att du vänder dig till den som ansvarar för att registrera nya ansök-
ningar. Ofta är detta en assistent till riskkapitalinvesteraren som medverkar
aktivt i planeringen av möten, presentationer och liknande.

En tumregel är att de flesta riskkapitalinvesterare till att börja med bara vill
ha din sammanfattning, inte hela affärsplanen. Det här är en fördel både för
investeraren, som inte behöver slösa tid på att skriva ut och sätta ihop ma-
terialet, och för dig, som på det här sättet behåller fullständig kontroll över
hur ditt material presenteras . När du skickar in sammanfattningen får du
inte glömma att ange vilken adress svaret ska skickas till. Det behöver inte
vara en bolagsadress, utan din hemadress går lika bra om du föredrar det.
Det här kan förefalla vara en småsak, men du skulle bli förvånad om du
visste hur många som glömmer en så enkel sak som att ange en svarsad-
ress eller ett telefonnummer. Ett dumt struntfel. Liknande dumheter är dålig
layout, grammatiska fel och felstavade ord. Sådant ger betydligt sämre flyt i
läsningen och försämrar betänkligt det intryck du gör.

Om du hamnar i den olyckliga situationen att du efter att ha skickat in ditt
dokument upptäcker brister eller tryckfel i det som fullständigt ändrar bety-
delsen, ska du inte försöka hålla processen igång genom att skicka in
kompletterande material. I stället ska du ringa den registeransvarige, be att
få tillbaka det felaktiga materialet och börja om processen från början. I och
för sig förlorar du lite tid på det, men å andra sidan kommer du att uppfattas
som en person som följer reglerna, och när ditt projekt utvärderas blir det
enbart på grundval av korrekt material.

Svarstiderna varierar mellan bolagen. Seriösa riskkapitalbolag brukar be-
kräfta inom ungefär en vecka att de har tagit emot ditt material. De brukar
då också skriva när de tänker återkomma med ett svar, och ofta får du
dessutom reda på vem som ansvarar för att bedöma ditt projekt. De flesta
riskkapitalinvesterare vill fundera på projekten ett tag innan de svarar. En
del människor tror att de kan skynda på processen genom att ringa till den
ansvarige, men de har fel. Om du gör så vållar du snarare irritation, och
dessutom riskerar du att ge intrycket att du är medveten om att ditt förslag
har brister och vill ge ytterligare information muntligen. Tålamod är en dygd,
kom ihåg det. Inte förrän efter tre veckor utan svar är det befogat att ringa
och fråga hur långt förslaget har kommit i processen.

Hårda villkor? Egentligen inte. Det ligger i ditt intresse också att materialet
får objektiv och rättvis uppmärksamhet.

När riskkapitalinvesteraren har ägnat den tid han anser sig behöva åt att
bedöma din ansökan, kommer han att ta kontakt med dig per brev, e-post
eller telefon.
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Förhoppningsvis är din sammanfattning så intressant att han vill gå vidare
(har du läst den här boken borde den vara det), och då blir du inbjuden till
ett möte där du får möjlighet att presentera din idé och din affärsplan. I
motsatt fall är budskapet oftast att riskkapitalinvesteraren inte kan engage-
ra sig i en investeringsprocess med ditt företag eller din idé. Och ”nej” bety-
der ”nej”. Om du inte lyckades fånga investerarens uppmärksamhet, måste
du inse att du har förlorat den här ronden och att det enda du kan göra är
att tänka igenom allting en gång till från grunden.

Förvänta dig inte någon ytterligare förklaring till varför riskkapitalinvestera-
ren inte vill gå vidare med ditt projekt. Självklart vore det trevligt att få veta,
men det får man sällan. Ett negativt svar behöver inte betyda att det är nå-
got fel på ditt projekt. Det kan också bero på att din affärsidé inte passade
in i riskkapitalinvesterarens investeringsstrategi. Du bör helt enkelt tolka
avslag som att ditt koncept behöver revideras grundligt för att kunna kom-
ma i fråga för riskvilligt kapital.

Presentationer

Om du tillhör det lyckliga fåtal som tar sig igenom nålsögat och blir kallad till
ett presentationsmöte, bör du tänka på en rad saker. I brevet med inbjudan
finns det ofta en dagordning för mötet och en uppgift om hur lång tid du har
på dig att göra din presentation. Båda dessa saker bör du tolka som en
uppmaning att förbereda dig noga. Du måste ha överblick, alla delar måste
finnas med och du måste aktivt kunna diskutera din affärsidé och informa-
tionen i ditt material utan att komma av dig eller behöva leta i dina papper.

Du måste också kunna diskutera dina bud-
getar, och det är ett absolut krav att du kan
alla dina siffror och sambanden mellan dem.
Mötet brukar äga rum i en vänskaplig atmo-
sfär, med en öppen och rättfram dialog.

Tidsaspekten är livsviktig. Den tid du har fått
dig tilldelad är lika mycket ett test från riskka-
pitalinvesterarens sida för att kontrollera om
du kan formulera dina idéer kortfattat och
hålla dig till ämnet. Varken de frågor som
ställs eller  dina svar kommer att inkräkta på
din sammanlagda presentationstid. Du får
exakt så många minuter på dig som det är
sagt.

När du väl presenterar din idé ska du ta det
försiktigt med finesser na. Överbelasta inte
dina presentationer med fantasifulla färger,
animationer eller andra specialeffekter för att göra intryck. Det kanske ser
bra ut, men ofta stjäl det uppmärksamhet från ditt budskap – och det är illa!

Varje försäljning är
en fråga om pre-
sentation.

Om du inte förmedlar
ditt budskap på rätt
sätt,

Allt du menar är inte
vad du säger.
Om vad du säger
inte är vad du menar,
kommer det som
borde göras inte att
bli gjort.
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En riskkapitalinvesterare letar efter argument och dokumentation, och me-
ningen med din presentation är att den ska ge stöd på de punkterna.

Som tur är har de flesta företagare som kommer vidare till presentations-
stadiet förberett sig synnerligen väl. De har skärskådat sin presentation,
övat flitigt och klarar av att hålla tiden. Men man träffar också på företagare
som inte bryr sig om detaljerna, tar sig vatten över huvudet eller avsiktligt
drar ut på tiden, vilket är extremt oklokt. Genom att göra så bryter de näm-
ligen mot reglerna och avslöjar vad de går för. Och glöm inte bort att mötet
börjar vid receptionsdisken och varar ända tills du är ute på gatan igen! Om
du däremot lägger ner kraft på förberedelserna och följer spelreglerna har
du alla möjligheter att få en bra kompanjon – för att inte tala om det kapital
du behöver.

Kontrollera också dagen innan var mötet ska hållas. Om du kommer för
sent kan ditt möte bli kortare än det var tänkt. Kom ihåg att du antagligen
inte är den enda punkten på investerarens program för den dagen. Trafik-
stockningar och inställda flygningar är bra ursäkter, men de räcker inte för
att köpa tillbaka den tid som du hade fått dig tilldelad!

Sekretessavtal

De flesta människor med en affärsidé vill helt naturligt undvika att någon
utomstående drar otillbörlig fördel av den. Men i regel är det ingen lyckad
spelöppning att kräva av en professionell riskkapitalinvesterare att han ska
skriva under ett sekretessavtal. Om du inleder ert samarbete med att in-
sistera på ett sådant avtal, kan det mycket väl bli dödsstöten för er relation.
Riskkapitalinvesterare vill gärna ingå avtal, men om du förväntar dig att en
investerare ska visa förtroende – och det är precis vad det här handlar om
– måste du också visa att du litar på honom. Det är en ren självklarhet att
du kan förvänta dig att allt du anförtror en professionell riskkapitalinvestera-
re kommer att behandlas konfidentiellt. Om du inte är beredd att lita på ho-
nom riskerar du att såga av den gren du själv sitter på.

Några saker som du bör respektive inte bör göra

Som råd i sista minuten kommer här en lista över situationer som andra
företagare har lärt sig att undvika – genom egna bittra erfarenheter. De här
misstagen har i princip inget att göra med din affärsidé eller din presenta-
tion, men de illustrerar reglerna för hur man bör bete sig  i riskkapitalbran-
schen. Innan du ger dig in i leken bör du notera att följande är ”förbjudet”:

• Att försöka sälja en ”begagnad” investering
Om du inte kom så bra överens med den första gruppen av riskkapital-
investerare och förhandlingarna av någon anledning slog slint, är san-
nolikheten liten för att någon annan grupp av riskkapitalinvesterare ska
vilja ta över affären. Under alla omständigheter är det nämligen alltid
”någon annans misslyckade investering”, och eftersom ingen är intres-
serad av att städa upp efter någon annan kommer de flesta investerare
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helt enkelt att säga nej. Alltså måste du börja om från noll igen, med en
ny sammanfattning och en ny affärsplan.

• Att leta alltför flitigt efter investerare
I synnerhet när det gäller såddkapital utgör investerarna i de enskilda
länderna en mycket liten krets. Alla talar med samma advokater, reviso-
rer och andra rådgivare. Därför är det bara en tidsfråga innan riskkapi-
talinvesteraren får veta att du var hos hans kollega samma förmiddag.
Naturligtvis måste du se dig omkring efter den som erbjuder den bästa
affären, men det tas för det mesta illa upp om du håller på och letar för
länge. Tänk på att ”den sista flickan kanske inte vill dansa med dig när
hon får reda på att alla du har bjudit upp innan har nobbat dig”. Du ger
ett mer seriöst intryck om du börjar med att välja ut ett mindre antal
riskkapitalinvesterare som går bra ihop med di n affärsidé än om du
skickar ditt material till alla och envar (”hagelsvärmstaktiken”). Investe-
rarna kommer ofta att ställa frågan ”Har det här projektet blivit presente-
rat för andra potentiella investerare, och hur reagerade de i så fall?”.
Det är bäst att du svarar ärligt, för om du ljuger och investeraren kom-
mer på dig, innebär det slutet för dina kontakter med honom.

• Att ”missförstå” investeraren under förhandlingarna
En riskkapitalinvesterare är en van förhandlare, och han kommer att
både ställa krav och framföra önskemål med anknytning till ert avtal. En
sak är säker: det han kallar ”krav” är INTE förhandlingsbart. Hans ”öns-
kemål” är en helt annan sak. Det finns flera exempel på avtal som har
gått om intet trots att diskussionerna har varit långt framskridna, på
grund av att företagaren plötsligt har försökt få investeraren att ändra på
sina krav. Om du agerar på det viset, är det mer än sannolikt att inves-
teraren avbryter förhandlingarna.

• Att låta sin rådgivare förpesta miljön för en
Tyvärr händer det ibland att bra affärer spricker till följd av onödiga in-
gripanden av utomstående parter. Ett klassiskt exempel är juristen som
– just när företagaren och riskkapitalinvesteraren är på väg att komma
överens – helt plötsligt, på eget initiativ, vill använda ett knep och försö-
ker sätta press på investeraren i sista minuten genom att påpeka att det
finns andra anbud och pågående förhandlingar. Ett dumt misstag, för
vad som händer är naturligtvis att riskkapitalinvesteraren omedelbart
avbryter förhandlingarna. Man förhandlar nämligen bara med seriösa
motparter. Juristen får säkert en ny klient nästa dag, men du kanske
upptäcker att en ny riskkapitalinvesterare eller ett nytt projekt är lite svå-
rare att hitta. Se till att det inte finns några missförstånd mellan dig och
dina rådgivare innan ni börjar förhandla.

• Att sätta ett alldeles för högt pris på sitt företag
Under förhandlingarnas gång måste du självklart uppskatta ditt företags
framtida värde, det vill säga investeringens potential. Men du bör vara
medveten om att riskkapitalinvesteraren naturligtvis kontrollerar med si-
na kolleger och med institutionella investerare om din skattning är rim-
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lig. Vägrar han att godta din skattning, bör du noga överväga om det är
värt besväret att gå vidare. De flesta riskkapitalinvesterare kan berätta
historier om investeringar som aldrig blev av eftersom företagarna hela
tiden fortsatte att leta efter ett högre pris. Av detta drar vi följande lär-
dom: när en professionell investerare erbjuder sig att bidra med riktiga
pengar till en oprövad idé, bör man anta erbjudandet! Om du försöker
hålla idén vid liv tills du hittar någon som är villig att godta det högsta
tänkbara värdet, är det mest sannolika att du blir sittande med en in-
vestering som INGEN vill ha med att göra.
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Kapitel 5

Riskvilligt kapital

Sedan slutet av 1990-talet har riskkapitalinvesteringarna ökat betydligt.
Efter en blygsam start på ett antal olika fackområden börjar riskkapitalbran-
schen nu framstå som en dynamisk kraft på investeringsmarknaderna.

Om man tar en närmare titt på det växande antalet riskkapitalbolag, kan
man konstatera att det rör sig om en bransch med stor mångfald. Varje
bolag har sitt eget arbetssätt, och storleken varierar från enskilda ägare
med begränsade resurser till stora koncerner med miljardtals euro att in-
vestera. Tidigare tenderade det att vara en internationellt sett ganska liten
bransch där alla kände alla, men bilden har ändrats snabbt.

En sak som kännetecknar alla i branschen är de stark a individerna. De
flesta riskkapitalbolag domineras av en enda person. Det kan handla om
allt från före detta affärsmän till professionella investerare med mångårig
erfarenhet. Dessa individer utgör branschens hjärta – de står för kunnandet
och nätverken – och det är ofta de som drar upp riktlinjerna för de enskilda
bolagens investeringsbeslut. Trots detta har de flesta större riskkapitalbolag
i dag anställda som sköter bedömningsprocessen och för en ständig dialog
med nyföretagare och entreprenörer.

Riskkapitalbolagen kan strukturmässigt grovindelas enligt tre kriterier:

• Ursprunget till deras kapital (deras kapitalförsörjning)
• Deras investeringsstrategi och storleken på de riskkapitalinvesteringar

de gör
• Den fas i företagens livscykel där de investerar

Kapitalförsörjning

En av de punkter där det finns skillnader mellan de enskilda bolagen i risk-
kapitalbranschen är deras kapitalförsörjning. Varifrån kapitalet kommer har
ofta stor inverkan på vilken ”räckvidd” ett riskkapitalbolag har när det gäller
projekt, och detta kan vara en mycket viktig faktor bakom ett bolags inves-
teringsstrategi. De flesta riskkapitalbolag har sin kapitalförsörjning ordnad
på ett av följande tre sätt:

• Privat kapital. Kommer från – mycket ofta – privatägda riskkapitalbolag
(ofta aktiebolag), vilka investerar det kapital som riskkapitalinvesteraren
och hans kompanjoner har gått in med. Detta är en vanlig typ av riskka-
pitalbolag som det finns ganska många av. De privatägda bolagen kan
också ha vuxit sig så stora att de har börsintroducerat sig, så att de kan
hämta sitt riskvilliga kapital på de officiella kapitalmarknaderna.
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• Institutionellt kapital. Kommer från riskkapitalbolag som ingår i finans-
koncerner. Deras resurser för riskkapitalinvesteringar hämtas ofta från
professionella institutionella placerare.

• Offentligt kapital. Kommer från offentliga medel, till exempel vetenskap-
sparker.

I andra ändan av verksamheten finns det också skillnader, nämligen i hur
bolagen konkret gör när de investerar. En del riskkapitalinvesterare går helt
enkelt in som delägare i företaget genom att bidra till dess egenkapital i
utbyte mot en aktiepost. Andra lägger ett mindre belopp på aktier i företaget
men går dessutom i borgen för ett lån som företaget tar i en bank. Investe-
rarens mest betydelsefulla insats i det sist-
nämnda fallet är lite förenklat att han tar på
sig företagets kreditrisk, och då bör man som
företagare vara beredd på den ytterligare
börda som låneräntan redan från början läg-
ger på ens företag. Naturligtvis väljer du som
företagare själv den modell som passar dig
bäst. Några riskkapitalbolag använder en
kombination av finansieringsmetoder, medan
andra bara använder sig av en metod.

När det gäller tillgången till kontanta medel är
skillnaderna mellan riskkapitalbolagen lika
stora. Det är inte alla som kan erbjuda stora
kontanta investeringar. Du bör försöka välj a
ett bolag som har ett starkt kassaflöde och
har rykte om sig att vara bra på att tillhanda-
hålla kapital. Om du har givit dig in i ett avtal med en investerare som lider
brist på kontanta medel finns det risk att han börjar agera irrationellt om
han skulle få ett akut kontantbehov, och då är det är inte säkert att han gör
vad som är bäst för dig. När en riskkapitalinvesterare har meddelat dig att
han vill gå vidare med ditt projekt, bör du därför för din egen skull fråga hur
hans aktuella kassasituation ser ut. Säg att du vill se hans senaste redovis-
ning och tala med några av de företag som han tidigare har investerat i. Är
han seriös bör han inte tveka att ge dig namnen på några personer som du
kan ta kontakt med. De flesta riskkapitalinvesterare uppskattar faktiskt om
deras framtida kompanjoner anstränger sig för att hitta den perfekte sam-
arbetspartnern.

Investeringsstrategi och investeringarnas storlek

När du som företagare börjar leta på marknaden efter en riskkapitalinveste-
rare som lämpar sig för din affärsidé och ditt projekt, är det viktigt att du är
medveten om att de enskilda riskkapitalbolagen ofta har en ganska smal
investeringsstrategi. De kan till exempel vara helt inriktade på vissa bran-
scher eller på projekt av en viss storlek.

Den europeiska risk-
kapitalbranschen må
vara liten, men den
präglas av en väldig
mångfald.

Som nyföretagare
eller entreprenör kan
du – oavsett i vilken
fas av utvecklingen
du befinner dig –
stärka din utveckling
med hjälp av riskvil-
ligt kapital.
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Investeringsstrategin och i synnerhet investeringarnas storlek tenderar att
ha samband med typen av riskkapitalbolag, eller närmare bestämt med
formerna för kapitalförsörjning en. Trots det vill de flesta riskkapitalbolag i
allmänhet ha stor variation i de projekt de får in, så att de har möjlighet att
göra sina egna val. Om du är osäker på ett visst bolags investeringsstrategi
bör du fråga när du ringer dem. Detsamma gäller storleken på de investe-
ringar som bolaget brukar vara intresserat av.

Utvecklingsfaser

En annan skillnad kan ha att göra med i vilken utvecklingsfas det enskilda
riskkapitalbolaget föredrar att in vestera. Bolagen har olika kompetensom-
råden: en del koncentrerar sig på att hjälpa nystartade företag, andra är
inriktade på företag som står i begrepp att ta steget från en fas till nästa,
och åter andra har specialiserat sig på förvärv och avyttring av företag.

Från företagarens synpunkt innebär mångfalden av riskkapitalbolag inom
de olika kompetensområdena att du antagligen kan finansiera en del av ditt
företags utveckling med hjälp av riskvilligt kapital oavsett i vilken fas av sin
utveckling det befinner sig. Naturligtvis hänger allt på hur stor tillväxtpoten-
tial det finns hos din verksamhet.

I-TecNet – ett nätverk för egenkapital inom innovation och teknik

I-TecNet ( Innovation and Technology Equity Capital Network) är ett alleu-
ropeiskt nätverk bestående av riskkapitalinvesterare som är inriktade på
teknikföretag i en tidig utvecklingsfas. Det är ett initiativ som ska uppmuntra
investeringar på ett tidigt stadium i tekniskt innovativa företag. Europeiska
kommissionen stöder I-TecNet inom ramen för sitt initiativ Gate2Growth.

Tack vare I-TecNet  kan företagare få tillgång till ett nätverk av skickliga
riskkapitalinvesterare med intresse för affärsprojekt som inbegriper en hög
grad av innovation i fråga om teknik, produkter, tjänster eller processer och
som uppvisar potential att ge snabb tillväxt och många nya arbetstillfällen.

De riskkapitalaktörer som deltar i I-TecNet gör sina investeringar i företag
som står för innovativ teknik och befinner sig i en tidig utvecklingsfas.

Riskvilligt kapital är ett av de mest intressanta finansieringsalternativen för
innovativa tillväxtföretag som behöver pengar för sina investeringar. Ris k-
villigt kapital är medel som har införskaffats på kapitalmarknaden av speci-
aliserade aktörer. Riskkapitalister köper aktier i de företag de satsar på eller
obligationer som kan konverteras till sådana aktier. De investerar inte för att
få omedelbar utdelning utan för att ge företaget möjlighet att växa så att
värdet av deras investering ökar på längre sikt. Detta gör att de är intresse-
rade av innovativa företag med mycket snabb tillväxttakt.
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Hur kan företagare få tillgång till riskvilligt kapital genom I-TecNet?

Först och främst måste man visa att det finns övertygande skäl till att ens
företag ska få finansiering. Innan man som företagare tar kontakt med en
riskkapitalaktör bör man dels utarbeta en tydlig och gedigen affärsplan, dels
informera sig närmare om vad som kännetecknar riskvilligt kapital och and-
ra finansieringsformer.

Affärsplanen är en detaljerad redogörelse för var företaget befinner sig i
dag och hur dess strategi för framtiden ser ut. Planen måste förklara varför
företaget kommer att bli framgångsrikt och förmedla vad som är unikt hos
det. Den bör ytterst noggrant gå igenom de grundläggande antagandena
bakom verksamheten, så att det står klart hur ledningen resonerar och så
att det går att ställa upp etappmål för den framtida utvecklingen.

Som har framgått av den här boken måste affärsplanen på ett konkret och
underbyggt sätt visa att den föreslagna verksamheten är kommersiellt
gångbar och har en stor tillväxtpotential. Planen bör täcka alla aspekter av
verksamheten: från marknadsföringsstrategin, konkurrenterna och de po-
tentiella kunderna till ledningen, finansieringen, prognoserna över årsom-
sättningen och verksamhetsmålen. Det vanligaste är att affärsplanen har
en planeringshorisont på fem år.

På Gate2Growth-initiativets webbplats finns en rad verktyg som kan hjälpa
företagare att utveckla sin affärsplan. Det finns experter som kan ge feed-
back och hjälpa till att förbättra affärsplanen innan det är dags att kontakta
investerare.

Att kontakta riskkapitalinvesterare: det praktiska sättet

Gate2Growth-initiativet har en alleuropeisk databas över möjligheter att
investera i innovativa företag och affärsplaner.

Genom att registrera din affärsplan i databasen ger du Gate2Growth.com-
gruppen, som består av erfarna professionella investerare, möjlighet att
notera ditt projekt och göra en intressekontroll mot sin databas med över
3 000 europeiska investeringsaktörer.

Vid sidan av I-TecNet samarbetar Gate2Growth-initiativet med riskkapital-
fonder, banker, företagskuvöser och nätverk av affärsänglar i hela Europa.

Att registrera din affärsplan i databasen är gratis och kan avsevärt förbättra
dina möjligheter att hitta en lämplig investerare för ditt företag.
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 Hur fungerar det?

1. Gå till webbplatsen www.Gate2Growth.com

2. Registrera ditt företag eller din affärsplan i databasen över investe-
ringsmöjligheter. Detta är helt gratis.

3. I samband med registreringen måste du lämna vissa allmänna uppgifter
om ditt projekt, men ingen konfidentiell information krävs. Det är hela ti-
den du som har kontroll över processen.

4. Så snart din registrering är klar kontrollerar Gate2Growth.com-gruppen
om ditt projekt kan vara intressant för olika investeringsaktörer i Europa.

5. Om ditt projekt väcker konkret intresse, kan det hända att
Gate2Growth.com-gruppen tar kontakt med dig för att ytterligare kon-
trollera om ditt projekt har de rätta egenskaperna. Detta kan innebära
att de vill träffa dig och dina medarbetare personligen eller att de begär
kompletterande information.

6. Efter den här förberedande granskningen föreslår Gate2Growth.com-
gruppen antingen att du ska gå vidare till direktkontakt med investerare,
eller också ger de konkreta förslag till åtgärder som du bör vidta för att
göra projektet investeringsfärdigt innan du tar sådana kontakter.

I linje med normal branschpraxis har Gate2Growth.com rätt till ett ”fram-
gångsarvode” för bekräftade investeringsaffärer. Det är hela tiden företaga-
ren som har kontroll över  processen.  För att Gate2Growth.com-gruppen
ska föreslå aktivering av arvodesavtalet måste det finnas konkreta indika-
tioner på intresse från investerare och man måste i gruppen känna förtro-
ende för det projekt och den företagargrupp som man avser att föreslå för
investerarna.


