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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Idag kräver så gott som alla nya idéer riskvilligt kapital för att kunna ta sig till 
marknaden. Oavsett om finansiären är ett etablerat företag eller en enskild person är 
orsaken till risktagandet en förhoppning om god avkastning på investeringen. För att 
minimera risken och maximera avkastningen gäller det dels att generera tillräckligt med 
idéer att välja bland, dels att investera i livskraftiga idéer. Mycket få idéer är tillräckligt 
bra för att passera det nålsöga som finansiärernas urvalsprocess utgör och ta sig till 
marknaden. 
  



Syfte: Att bidra med kunskap om tre fenomen; riskkapitalbolags agerande för att skapa 
och finna idéer, etablerade företags agerande vid val av idéer att utveckla samt hur 
etablerade företags agerande i de tidiga delarna av innovationsprocessen, från idé-
skapande till investeringsbeslut, kan skilja sig från riskkapitalbolagens agerande. 
 
Avgränsningar: Uppsatsen omfattar endast utveckling av teknik, eftersom det finns gott 
om både svenska riskkapitalbolag och svenska etablerade företag som sysslar med 
utveckling och finansiering inom området. 
 
Genomförande: Information om den praktiska genererings- och urvalsprocessen har 
inhämtats genom djupintervjuer med fyra utredare på riskkapitalbolag samt tre utveck-
lingsansvariga på väletablerade företag. 
 
Slutsatser: Riskkapitalbolagens arbete för att skapa och finna idéer begränsar sig till att 
delta i en mängd olika nätverk. De kan dock, till skillnad från de etablerade företagen, 
erbjuda god ekonomisk motivation åt sina entreprenörer. De etablerade företagen tycks 
vid val av idéer fokusera mycket hårt på att de ska passa kärnverksamheten, men lägger 
liten eller ingen vikt vid idégenererarens personliga egenskaper, vilka kanske är det mest 
centrala för riskkapitalbolagen. Företagen har slutligen högre tolerans för misslyckan-
den, vilket speglas av bristen på tidigt såddkapital i dagens svenska riskkapitalbransch. 
 

Abstract 
 
Background: Today almost all new ideas demand venture capital to be able to penetrate 
the market. Weather the financier is a well-established corporation or a single individual 
the reason for taking risk is the same – the chance of good revenues in the future. To 
minimize the risk and maximize the revenue two things must first be accomplished. A 
large enough number of ideas to choose from must be generated. Then the ideas that 
are most likely to succeed must be found amongst them. Not many ideas are good 
enough to slip through the financiers’ selection process and reach the market. 
 
Purpose: To increase the knowledge of three phenomena; The acting of venture capital 
firms to create and locate ideas, the acting of well-established corporations to select 
ideas to invest in and in what ways the acting of well-established corporations can differ 
from the acting of venture capital firms in creating and selecting ideas to invest in. 
 
Delimitations: This thesis only covers the development of technology, since there in this 
field are a lot of active Swedish venture capitalists and well-established corporations. 
 
Method: Information of the practical processes for creating and selecting ideas has been 
collected through deep interviews with four investment managers of venture capital 
firms and three development managers of well-established corporations. 
 
Conclusions: Venture capitalists’ efforts to generate and find ideas are limited to partici-
pation in several different networks. They also have the possibility to offer inventors 
great economic motivation. This is unusual amongst well-established corporations, 
which focus on finding ideas matching their core business and does not care much 
about the inventor’s personal capabilities. Finally the well-established corporations are 
much more tolerant for failures then the venture capitalists. 
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Prolog 
 

En morgon i slutet av 1979 steg den unge entreprenören Steve Jobs och hans 

närmaste kompanjoner över tröskeln till Xerox Corporations forskningscentra 

The Palo Alto Research Center i sydvästra Los Angeles. På Xerox PARC 

jobbade ett mindre antal ingenjörer med helt fri forskning inom elektronikom-

rådet. De tillfördes stora resurser för att skapa koncept och produkter för 

framtiden, oavsett om Xerox någonsin skulle kunna komma att ha nytta av 

dem eller ej. 

 

Den överlyckliga Steve Jobs hade lyckats bli inbjuden av Xerox, sedan företa-

gets ledning konstaterat att det inte fanns några produkter på Xerox PARC 

som var intressanta att vidareutveckla för marknadsintroduktion. Varken 

Steve Jobs eller hans kollegor visste vad de skulle komma att ha med sig där-

ifrån, men de var övertygade om att det måste finnas idéer därinne som de 

gamla stofilerna i Xerox styrelse inte förstod värdet av. De hade rätt… 

 

Några år senare introducerade Steve Jobs The Apple Macintosh, världens 

första persondator med det innovativa grafiska användargränssnittet och en 

behändig ”mus” som komplement till tangentbordet. Båda var idéer som 

Xerox PARC utvecklat, men som avfärdats av Xerox styrelse. Många av fors-

karna på Xerox PARC följde med Steve Jobs till hans företag Apple för att få 

chansen att vara med och utveckla färdigt produkterna, vilket innebar att 

Xerox blev av med en stor skara av sina främsta uppfinnartalanger. 

 

Mitt i cirkusen fanns dock även en räv i hönshuset, en ung Harvard-

avhoppare som några år tidigare lyckats lura till sig ett guldavtal med IBM om 

att leverera programvara till deras persondatorer, Bill Gates. Han fick nys om 
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Apples utveckling av det grafiska användargränssnittet och insåg direkt att det 

skulle innebära slutet för hans då dominerande produkt MS-DOS och därmed 

även för hans företag Microsoft. Han tvingades reagera på den nya konkur-

rensen och ingick därför ett samarbete med Apple om att utveckla programva-

ror som Word och Excel till de nya Apple-datorerna. Avtalet innebar att 

Microsoft fick låna tre prototyper av Macintosh för att kunna utveckla pro-

gram till datorn, men Bill Gates hade andra tankar i bakhuvudet… 

 

Några månader av ”reverse engineering” resulterade i Microsoft Windows för 

PC-datorer. Det nyskapande Windows lanserades nästan exakt samtidigt som 

Macintosh, vilket förstås gjorde Apple rasande. Trots åratal av strider om 

Microsofts ”stöld” stod Apple som förlorare. Utan vare sig patent eller ens 

den moraliska upphovsrätten, som ju tillhörde Xerox, hade Apple inget att 

komma med. Det som en gång var Xerox uppfinning påbörjade sitt segertåg 

över världen under Microsofts färgglada flagg.  

 

Källa: Smith & Alexander (1990) 
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1 Inledning 
 
Vi kommer i denna inledning att se närmare på vårt valda 

ämne, och göra en redogörelse för vår uppsats valda problem-

område. I detta inledande kapitel förs således en diskussion kring d

fram till uppsatsens problemområden och syfte. Kapitlet avslut

beskriva uppsatsens avgränsning och disposition. 

 

 
1.1 Bakgrund 

 
Entreprenör, pionjär, idegenererare, föregångare, uppfinnare, banbrytare, 

nyskapare, kreativ, nydanare, ideskapare, tillväxt, teknikutveckling, produ

ling, nyföretagande, unikhet, upptäckare … 

 

Tidskrifterna är idag fyllda med artiklar kring teman som berör 

och innovation. Budskapet är enkelt, det gäller för Sverige och hela

företag och enskilda personer är tillräckligt innovativa för att kunn

det ”nya samhället”. Det gäller för de små, som för de stora att hän

skapa idéer för utveckling och att ta vara på de idéer som komm

bästa sätt. 

 

Kunskapssamhället har blivit den nya verkligheten. Tillväxt i de

benämnas som de ogripbara tillgångarna har kommit att utmana 

organisationers kunskaper. Vår förståelse kring produktion samt h

uppnås har idag förändrats, och kommer att fortsätta att förändra

son, 2002) Att all känd kunskap ökar, till och med fördubblas unde

period, leder också till en ökad förändringsbenägenhet i samhälle

1 
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kunskapssamhället har skapat nya förutsättningar när det gäller kunskap, 

kreativitet, kommunikation och kultur. (Ottosson, 1999)  

 

Vi måste inse menar Ottosson (1999), att om företag inte accepterar att stän-

diga förändringar är nödvändiga, utan håller fast vid gammal teknik, kommer 

det leda till missade affärsmöjligheter. Ett sådant beteende kan vi se i fallet 

Xerox, där företaget som en följd av företagsledningen avfärdande missade en 

stor affärsmöjlighet (Smith & Alexander, 1990).  

 

Under senare decennier har det också alltmer uppmärksammats hur viktiga 

innovationer är för företags överlevnad. Ottosson (1999) anser att den vikti-

gaste källan till förändring är framgångsrika innovationsverksamheter. Befint-

liga företag måste ständigt förnya sig för att åstadkomma den långsiktiga ef-

fektivisering som krävs för att kunna hävda sig gentemot konkurrenter och 

uppstickare. En innovationsverksamhet idag är närmast en ”livförsäkring” för 

alla produktionsbaserade företag enligt Ottosson.  

 

Det är dock inte inom alla företag självskrivet hur de ska hantera innovationer. 

Det märks inte minst av tidigare Xerox exemplet. En innovation, inom exem-

pelvis ny teknologi, i ett företag kan ibland istället ses som något som riskerar 

att störa ett företags nuvarande teknologi enligt Cravens m.fl. (2002). Chris-

tensen (1997) menar att det agerandet är att anse som innovatörers dilemma. 

Med detta avses att det finns en risk att ett företag och dess ledning väljer att 

avfärda, eller inte alls behandla, ny teknologi som annars skulle ha lett till att 

den nuvarande så småningom skulle få överges. Utifrån ett sådant resonemang 

menar Cravens m.fl (2002) att det därmed av vikt att ett företag vet hur idéer 

skall hanteras och fås fram inom organisationen.  

 

2 
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Vi menar dock att det ingen självklarhet att tillräckligt med goda idéer uppstår 

inom företagen för att tillämpliga innovationer ska finnas bland dem. Sowrey 

(1990) menar till och med att idéskapande är det mest försummade stadiet i 

utvecklingsprocesser bland företag. Vidare menar vi också att det inte heller är 

säkert att det finns tillräckligt med idéer bland individer utanför befintliga 

företag, för att idéer goda nog att bygga nya företag på ska kunna hittas. Det 

visas av det intresse som finns idag kring att skapa innovationsfrämjande 

aktiviteter i samhället. Ett intresse som väl framkommer i den statliga utred-

ningen som genomförts av Gidlund & Frankelius (2003). Såväl företag som 

kapitalägare menar vi behöver därför locka fram en mängd idéer för att hitta 

några som kan bli lönsamma. 

 

Långt ifrån alla idéer syftar också till att skapa en ny produkt. Vi kan se att 

många är lösningar på problem i till exempel kvalité, produktion, organisation, 

administration med mera, som uppstår i den organisation där problemen finns. 

Idéer som erbjuder direkta lösningar på befintliga problem inom en organisa-

tion kräver naturligtvis inte något riskvilligt kapital, eftersom organisationen så 

att säga ”vet” att en lösning kommer förbättra lönsamheten. 

 

Så är dock inte fallet med idéer till nya varor eller tjänster kan vi konstatera. 

Det går sällan att med säkerhet förutsäga huruvida en ny produkt kommer att 

vara lönsam att producera eller inte. Det finns alltid en viss risk att den inte 

kommer att gå att sälja till det pris som krävs för att producera den. För att ta 

sådana idéer till marknaden krävs därför nästan alltid riskkapital 1  i någon 

utsträckning. Ofta uppstår kapitalbehovet redan i ett mycket tidigt stadium, 

                                           
1 Med riskkapital avser vi kapital som finansierar en verksamhet eller ett projekt i ett nytt eller etablerat 
företag och som riskerar att gå förlorat. Investerarna tar medvetet den kalkylerade risken med förhoppning 
om framtida vinster. 

3 
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det så kallade såddstadiet2, vilket är mycket riskfyllt att investera i, eftersom 

det innebär en investering i en idé vars hållbarhet inte prövats. 

 

Inom en befintlig organisation finns såddkapitalet, alltså riskkapital avsett för 

de tidigaste faserna i produktutvecklingen, oftast hos särskilda avdelningar för 

forskning och utveckling. Denna internt slutna kapitalmarknad fördelar medel 

mellan olika idéer som uppstår inom organisationen. På den öppna kapital-

marknaden förvaltas såddkapitalet till största del av fonder och så kallade 

riskkapitalbolag, som vanligen är dotterbolag till större företag eller sam-

manslutningar av privata kapitalägare. 

 

För såväl utvecklingsavdelningar som riskkapitalbolag är det avgörande att de 

väljer att såddfinansiera ”rätt” idéer. En bra idé som förbigås kan förloras till 

någon konkurrent, medan en investering i en mindre bra idé kan leda till att 

allt investerat kapital förloras.  

 

 

1.2 Problemdiskussion 

 
Det har under de senaste åren flitigt uppmärksammats i både vardags- och 

affärsmedier att det för närvarande tycks råda brist på just riskkapital för tidiga 

skeden, åtminstone på den öppna kapitalmarknaden (ett exempel på detta är 

Ekonomi ekot som rapporterade om detta 2004-04-19). Vi har konstaterat att 

den vanligaste analys som görs i medierna, ofta kommer fram till att det är 

IT-kraschen i mars 2000 som förändrat synen på vilka idéer som är värda att 

satsa på. Vi menar att det också kan ses som en antydan till att de krav som 

ställs på idéerna har förändrats. 
                                           
2 Finansiering i såddstadiet innebär, enligt Isakssons (2000) definition, att kapital satsas på koncept eller idéer 
för att kunna utveckla dem innan ett företag etableras. 

4 
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Något som vi dock inte sett förekommer tillnärmelsevis lika ofta i analyserna 

är motsvarande situation på interna kapitalmarknader. Ifall etablerade företag 

inte ställer motsvarande krav skulle det kunna tänkas leda till en ökad domi-

nans för stora företag på bekostnad av de mindre. Om kraven är lika hårda, 

eller rentav hårdare, internt menar vi skulle det innebära att det idag är mycket 

svårt att i Sverige få såddkapital överhuvudtaget. 

 

Behov av idéer att investera i och främjande av innovation, inklusive såddfi-

nansiering, är således centralt. Teoretiskt har vi funnit att det idag finns ett 

fokus på hur organisationer internt kan gå till väga för att generera idéer. 

Mindre finns beskrivet hur steget efter att en ide uppkommit i en organisation 

ser ut. Det förekommer studier enligt Sowrey (1990), som genomförts under 

1960- och 1980-talet, och som konstaterat att det är få idéer som leder till nya 

produktidéer. Men vi har inte lyckats att finna studier som visar vilka de krite-

rier som de uppkomna idéerna ställs emot. Det är således svårt att finna en 

god teoretisk bild över hur organisationer internt utvärderar sina idéer.  

 

Inom idéutvärdering finns det mer utvecklat om vi istället ser på den bedöm-

ning som riskkapitalister gör på den externa kapitalmarknaden. Här har exem-

pelvis modeller så som Due Dilligence3 utvecklats och blivit tämligen allmänt 

spridd. Denna modell är dock sådan till sin karaktär att den snarare utvecklats 

för att bedöma idéer som passerat det första utvecklingsstadiet och är klara för 

senare faser (Svenska Riskkapitalföreningens hemsida, 2005-02-17). Flertalet 

studier har också genomförts av forskare när det gäller riskkapitalister och 

deras utvärderings- och bedömningskriterier när det gäller idéer. 

 

                                           
3 Begreppet innebär att riskkapitalbolaget gör en utvärdering av ett företag med hjälp av en mer formaliserad 
granskning. Hur processen ser ut kan dock variera mellan olika bolag. (Svenska Riskkapitalföreningens 
hemsida, 2005-02-17 )  
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Vidare bygger riskkapitalister sin verksamhet runt idéer och bör därmed vara 

ytterst beroende av att idéer genereras. Om ett teoretiskt fokus på hur etable-

rade företag går till väga för att skapa kreativa och innovativa organisationer 

finns, borde det också finnas förklaringar till hur riskkapitalister stödjer sin 

omgivning för att idéer ska uppstå. Situationen verkar dock vara en annan. En 

del statliga utredningar, exempelvis tidigare nämnda av Gidlund & Frankelius 

(2003), lyfter fram hur samhället kan stötta innovativa processer. Det finns 

dock ytterst lite som kretsar kring enbart riskkapitalister tillvägagångssätt, trots 

att det är just denna bransch som speciellt lever och existerar på grund av 

behovet av finansiering till nya idéer.  

 

Detta med avsaknaden av uttrycklig och klar kunskap om hur företag internt 

väljer ut idéer som är värda att utveckla, respektive saknaden av tydlig kunskap 

om hur just riskkapitalister gör för att finna en ide att satsa på, gör att vi valt 

att uppmärksamma denna problematik i vår uppsats. Vi har således en önskan 

att skapa en beskrivning och jämförelse över området för att uppnå en förstå-

else hur respektive aktörer kan agera kring detta.  

 

Intressant finner vi speciellt hur relevanta personer internt i organisationer kan 

resonera och agera kring idéutvärdering. Hur vet de vilken idé som är ”bäst” 

att välja att satsa på? Påminner det i något avseende om de krav och tillväga-

gångssätt som riskkapitalisternas agerande, eller ger de olika situationerna helt 

olika uppträdanden?  

 

Likartad reflektion gäller för förhållandet när det gäller idégenerering. De 

teorier som beskriver hur innovativa organisationer kan skapas, hur kan de 

tillämpas i större etablerade organisationer, och hur ställer sig riskkapitaliseras 

agerande i förhållande till det som sker internt i organisationer när det gäller 
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att få fram idéer? Hur väljer riskkapitalister att finna de vägar som ger bolagen 

de nödvändiga idéerna att satsa på? 

 

Våra reflektioner leder oss fram till tre intressanta problemområden som vi 

har för avsikt att studera närmare, nämligen: 

 

1. Hur riskkapitalbolag och väletablerade företag kan agera för att skapa 

och finna nya idéer att eventuellt investera i. 

 

2. Faktorer som riskkapitalbolag och etablerade företag kan ta hänsyn till 

vid utvärdering och val av idéer att utveckla. 

 

3. Skillnader mellan riskkapitalbolags och etablerade företags agerande i 

de inledande stegen av innovationsprocessen. 

 

Våra problemområden bildar en form av processinriktad strävan, då det krävs 

kunskap om hur en idé kan uppkomma, utvärderas och bedömas inför ett 

utvecklingsbeslut för att kunna finna svar inom respektive område. 

 

 

1.3 Syfte 

 

Vårt syfte är att bidra med kunskap om tre fenomen; riskkapitalbolags ageran-

de för att skapa och finna idéer, etablerade företags agerande vid val av idéer 

att utveckla samt hur etablerade företags agerande i de tidiga delarna av inno-

vationsprocessen, från idéskapande till investeringsbeslut, kan skilja sig från 

riskkapitalbolagens agerande. 
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1.4 Avgränsningar 

 

Vi har valt att fokusera på finansiering i det så kallade såddstadiet när det 

gäller idéer relaterade till nya tekniska lösningar och produkter. Det finns flera 

skäl till detta. Främst vill vi lyfta fram tre olika skäl. Ett av dessa skäl är att det 

inom andra områden, som till exempel organisation, marknadsföring, logistik 

eller finans, finns mycket få externa såddfinansiärer, vilket framgår av bland 

annat Svenska Riskkapitalföreningens hemsida (2004-02-17 ).  

 

Ett annat skäl till att vi inte valt ett annat område än tekniska lösningar som 

avgränsning, är att det inom flertalet av de branscher som riskkapitalbolagen 

lägger pengar på till stor del utgörs av mindre företag. Ett område som anses 

aktuellt när det gäller riskkapital är annars idéer inom exempelvis bioteknik 

eller läkemedel. Vi avser inte att se på företag inom denna sektor, då vi anser 

att området ännu är för ungt för att innefatta tillräckligt med företag och 

erfarna investerare. Det skulle begränsa vår studies möjlighet att uppnå det 

uppsatta syftet. Större etablerade teknikföretag är också speciellt intressanta då 

de torde mer i samma utsträckning än mindre företag har råd att finansiera 

utveckling på liknande sätt som riskkapitalbolagen. 

 

Ett ytterligare skäl vi har att inrikta oss på tekniska lösningar är den språkliga 

terminologin när det gäller innovation. Gidlund & Frankelius (2003) har kon-

staterat att termen innovation i svenska språket har en teknisk fokusering 

bland företag. Termen är således starkt förknippad med tekniska idéer, vilket 

gör att då vi talar om innovation vill vi vara försäkrade om att vi och företagen 

talar om samma saker. Vår avgränsning är därmed också anpassad till det 

språkbruk, och användningsområde som finns i Sverige när det gäller det 

aktuella området.  
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1.5 Disposition 

 

I vår uppsats första del har vi valt att ha en inledning där vi börjar med en 

övergripande bakgrund till ämnesområdet. Bakgrunden leder sedan till en 

problemdiskussion och de problemområden som vi valt att uppmärksamma. 

Det tar oss därefter slutligen till uppsatsens formulerade syfte. Till syftet har vi 

sedan satt upp avgränsningar, och vi beskriver därför avgränsningen därefter. 

Det efterföljande kapitlet Vetenskapligt förhållningssätt, är sedan skapat för att 

visa vilket vetenskapligt förhållningssätt som vi intar. I kapitlet beskrivs fakto-

rer som kan ha inverkat på vårt arbete och därmed den slutliga framställning-

en. Den första delen avslutar vi sedan med kapitlet Metod. I detta kapitel lyfter 

vi fram det praktiska tillvägagångssättet som vi använt oss av. Vi vill med 

kapitlet visa hur vi direkt arbetat för att finna svar på våra problemområden. 

 

Den andra delen innehåller enbart ett kapitel som vi kallar teoretisk referensram. 

Vi har skapat denna ram utifrån befintliga modeller och teorier. Kapitlet ska 

vara ett stöd och hjälp för att förstå det empiriskt framkomna under studiens 

arbete. Vi övergår sedan till den tredje delen av uppsatsen och beskriver där 

det empiriska underlag som vi genom valda metod funnit. I ett kapitel med 

beskrivningar låter vi dock först du som läsare närmare bekanta dig med, först 

riskkapitalbranschen, och sedan de företag samt personer som ger det efterföl-

jande kapitlet Empiri.  

 

I det avslutande fjärde delen framkommer vår uppsats kunskapsbidrag, då vi 

i analysen använder oss av det som vi funnit empiriskt och tolkar detta med 

stöd av den teoretiska referensramen. Vi lyfter fram de slutsatser som vi kan dra 

av detta i ett eget kapitel. Avslutningsvis ger vi förslag till fortsatt studie. Det 

berör sådant som vi sett under vårt arbete med uppsatsen. Figuren här intill 
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visar vår uppsats disposition, med respektive dels innehåll. Uppsatsen är såle-

des uppbyggd kring fyra delar, med varierande antal kapitel tillhörande respek-

tive del. Till höger av figuren återfinns också huvudrubrikerna, alternativt det 

huvudsakliga innehållet i kapitlet. 

 

 

. 

          Syfte/avgränsning

- Riskkapitalbolagen, Creandum, 
ITeksa venture och Startupfactory 

- Saab Venture Capital Council 
- Företagen Intentia, BT och Ericsson
- Riskkapitalisters agerande 
- De väletablerade företagens agerande 
- Jämförelse av gruppernas agerande 

Slutsatser

- Vetenskap och undersökningar 
- Vägen mot slutsatsen 
- Ontologiska frågeställningar 
- Kunskapsteoretiska frågeställningar

- Riskkapitalbranschen 
- Tre riskkapitalbolag och ett 

koncernägt riskkapitalbolag 
- Tre väletablerade teknikföretag

- Begreppet innovation 
- Teorier om innovativa organisationer, 

beslut och utvärdering av idéer 
- Summering av referensramen 

- Undersökningsdesign 
- Kvalitativ studie & intervju 
- Undersökningsmetod 
- Metodkritik & Slutsatsernas kvalitet

- Bakgrund 
- Problemdiskussion 

Förslag till fortsatt studie

Beskrivningar 

Vetenskapligt 
förhållningssätt

Metod 

Teoretisk 
referensram 

Empiri 

Analys 

Inledning 
 

Figur 1: Uppsatsens disposition 

      (Egen modell) 

Del IV;  
Studiens  
kunskapsbidrag 

Del III; 
Faktavärlden, 
det empiriska 
underlaget 

Del II;  
Modellvärlden 

Del I;  
Inledning & 
förutsättningar 
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2 Vetenskapligt förhållningssätt 
________________________________________________ 

 Ett vetenskapligt förhållningssätt har en påverkan på förut-

sättningarna för genomförande och det analysarbete som görs 

i en studie (Bryman, 2002). Det gör att vi i detta kapitel beskri-

ver det vetenskapliga förhållningssätt som vi utformat uppsat-

sen utifrån. 

 

 

2.1 Vetenskap och vetenskaplig undersökn

 

Vi menar att tala om ett vetenskapligt förhållningssätt bidrar inte

utan att först ha närmare sett på vad vetenskap egentligen kan an

inleder därför med att se på vetenskap och vetenskapliga undersö

vår hjälp att göra detta tar vi vetenskapsteoretiska resonemang

disciplin enligt nationalencyklopedin (1992) just studerar vetensk

mekanismer som inverkar på utveckling och uppkomst av veten

skap. 

 

Vetenskap kan i enlighet med vetenskapsteorin ses som en sort

form menar Allwood & Eriksson (1999). Oavsett vilken vetens

samhet det avser anser författarna att all vetenskap strävar efte

någon form av förståelse. Allwood & Erikson väljer dock att inde

olika förståelseformer, dels förklaringar och dels beskrivningar. Vi

uppsats en strävan efter att uppnå en förståelse för hur såddfinans

riskkapital som internt i större företag, agerar i de inledande stegen

tionsprocessen. Vi kan närmare utifrån Allwood & Eriksons indel

vår studie strävar efter att nå en beskrivning över området. Vi vill
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satsen uppnå en förståelse för hur de respektive gruppernas agerande ställer 

sig gentemot varandra. Sammantaget ger det också att studien därmed kom-

mer att sträva efter att nå en vetenskaplig förståelse när det gäller det fram-

komna innehållet ur ett innovationsperspektiv, genom att ställa dessa agerande 

gentemot varandra. 

 

Vetenskapsteorin omfattar dock inte enbart alla de mer grundläggande ställ-

ningstaganden som en forskare beslutar om vid en studie enligt Thurén (1991). 

Författaren hävdar att det också likväl omfattar alla andra arter av ställningsta-

gande som människor ständigt tar. Thurén menar att det därmed är av vikt att 

vi även som människor ställer oss den övergripande frågan: 

 

Kan vi överhuvudtaget veta någonting, eller är alla sanningar så kallade relativa? 

(Thurén, 1991:10) 

 

Vi kan konstatera att de vetenskapliga förhållningssätten som vi antar i denna 

uppsats på ett eller annat sätt hanterar denna problematik. Thurén (1991) 

väljer att sammanfatta detta vetenskapliga problem i vad han kallar den veten-

skapliga paradoxen. Författaren konstaterar att vetenskap går ut på att ta reda 

på hur det förhåller sig i verkligheten. Det gör således att vetenskapen söker 

sanningen, men att vetenskap dessutom alltid går framåt. Detta menar Thurén 

skapar den vetenskapliga paradoxen eftersom om vetenskapen ideligen går  

framåt kommer det resultera i att vi aldrig kan veta något med säkerhet. Vi 

kan därmed konstatera att om vi följer det ovanstående resonemanget skapas 

således enbart provisoriska sanningar vid vetenskapliga undersökningar. Det 

som vi kommer att bidra med i vår uppsats kommer därför att ge en bild över 

hur det ser ut idag, men inte med säkerhet hur det kommer att vara imorgon. 

Vi kommer således inte veta hur länge vårt resultat kan anses som sanning. 
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Det enda vi kan fastslå är hur det är under den aktuella tiden då studien 

genomförs. Detta bildar vår fortsatta tankegrund i det vidare arbete som 

genomförs. 

 

En vetenskaplig undersökning kan enligt Lundahl & Skärvad (1999) förenklat 

annars preciseras som gå ut på att ge ett teoretiskt bidrag, samtidigt som det 

finns krav på dess upplägg och genomförande. Vi följer i denna uppsats ett 

uttalat förhållningssätt och tillvägagångssätt, vilket beskrivs i detta och nästa 

kapitel. Vi avser samtidigt medverka till att vårt studerade område ytterligare 

belyses genom att bidra med våra slutsatser från den i uppsatsen studerade 

delen av verkligheten. 

 

I en undersökning måste dessutom forskare enligt Bryman (2002) ta hänsyn 

till ett antal praktiska faktorer. Det gäller i enlighet med denna författare att 

valet av forskningsstrategi, undersökningsdesign och metod anpassas efter 

frågeställning och problemformuleringen. Bryman anser att alla samhällsve-

tenskaplig undersökningar tenderar att göras i spännvidden mellan det ideala 

och det genomförbara. Det finns därför en oändlig mängd av faktorer som 

påverkar en undersöknings utformning och forskarens ställningstaganden 

menar denna författare. Vi fortsätter här därmed hur våra slutsatser är tänkta 

att uppnås, för att sedan se närmare på verklighetsanknutna och kunskapsteo-

retiska frågor. Detta för att först i nästa kapitel behandla sådant som exempel-

vis undersökningsdesign och metod. 
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2.2 Vägen mot slutsatsen 

 

Alla vetenskapliga undersökningar menar Lundahl och Skärvad (1999) omfat-

tar på något sätt analyser, tolkningar och slutsatser. Hur forskaren i en studie 

går tillväga för att dra dessa slutsatser är dock inte enkelt eftersom det finns 

olika tillväggångssätt. Vi vill därför visa de alternativ som finns för att dra 

slutsatser, för att sedan förklara vår väg mot uppsatsens slutsats. 

 

Bryman (2002), liksom Thurén (1991), beskriver två möjliga sätt att dra slut-

satser, induktion och deduktion. Thurén väljer dessutom, till skillnad från 

Bryman, att även lyfta fram den så kallade hypotetiskt -deduktiva metoden. De 

olika sätten att dra slutsatser påpekar Thurén representerar det resonemang, 

slutledning, som en forskare utgår ifrån och resultatet från denna slutledning 

ger därmed själva slutsatsen. Vidare menar denna författare att det som leder 

till slutsatsen är från början ett antal premisser. 

 

Induktion innebär att med utgångspunkt i empirisk fakta dra generella slutsatser 

menar Bryman (2002). Enligt Thurén (1991) skulle en induktiv väg mot slut-

satsen därmed innebära att genom en antagen empirisk premiss nås en slutsats.  

 

En deduktiv process bygger istället på teorier, som sedan hypoteser skapas 

utifrån enligt Bryman (2002). Dessa hypoteser testas sedan enligt författaren 

empiriskt för att uppnå slutsatser. Thurén (1991) framhåller att deduktion 

bygger på logik. Författaren menar här att vid deduktion är en slutsats gällan-

de om den kan dras utifrån det som är logiskt sammanhängande. I samband 

med deduktion kan också den, så kallade hypotetiskt-deduktiva metoden, 

användas menar Thurén. Vid ett sådant tillvägagångssätt börjar forskaren med 

att ställa ett antal hypoteser som premisser enligt författaren som sedan prövas 
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genom ett deduktivt resonemang och slutligen empiriskt. Figuren nedan illu-

strerar olika utgångspunkter och vägar för att nå slutsatser i en studie utifrån 

en hypotetiskt-deduktiv metod.  

Alvesson & Sköldberg (1994) menar dock att ä

beskrivna, induktion och deduktion är möjlig

tion författarna talar om benämner de som 

form av en tredje väg att uppnå slutsatser. A

vid abduktion utgår forskaren från empiriska 

tar inte avstånd från olika teoretiska uppfattni

vägen. Det gör att det således är möjligt att i e

med tidigare teorier eller studier. Teorierna an

tarna som en form av inspirationskälla, för 

Teorierna bildar endast en form av referens

kan bidra till att göra de framkomna empiris

begripbara.  

 

 

Deduktion Förutsägelser

V
erifiering 

     eller 
falsifiering  

Modellvärlden 
(teori) Induktion

Faktavärlden 
(empiri) 

15 
Fakta
Teorier
Fakta
 

Figur 2: Vägar mot slutsatser  

(Lundahl & Skärvad, 1999:41) 
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2.2.1 Vår väg mot slutsats 

 

Vi har i denna uppsats närmast utgått ifrån empiriska utgångspunkter, som vi 

sedan har använt oss av för att genomföra vår studie i ett försök att finna 

slutsatser kring de tidigare redovisade problemområdena. 

 

De empiriska premisserna som vi utgått ifrån bygger på våra tidigare erfaren-

heter tillsammans med den litteratur som vi i inför uppsättandet av problem-

ställningarna tog till oss. Det rör sig främst om litteratur kring innovations-

verksamhet och idéfinansiering. Tillsammans har det kommit att bilda vår 

empiriska föreställning, vilket problemen är konstruerade av och utifrån. 

 

Teoretiskt har vi dock haft svårt att finna tidigare studier eller teorier som 

visar det fenomen som vi önskar få svar på. Det har gjort att de teoretiska 

utgångspunkter som vi trots detta har satt upp berör området innovationer 

och finansiärers agerande utifrån olika aktörers perspektiv. Dels har vi använt 

oss av organisatoriska teorier, men även tidigare studier som berör såddfinan-

siering när det gäller riskkapitalverksamhet. Även mer allmänt hållna teorier 

som beslutsfattande, och agerande har vi valt att använda oss av. 

 

Om vi nu menar att vi närmast har en empirisk utgångspunkt kan vi också 

fråga oss vad vår teoretiska framställning skall syfta till. Vår tanke är att de 

teoretiska premisserna och de utgångspunkter som dessa bildar endast är till 

för att vi ska kunna ställa den empiriskt funna gentemot vad andra tidigare 

konstaterat. Detta för att ytterligare kunna uppnå en förståelse för det ur 

empirin framkomna. Teoretiska delen ska också fungera som ett stöd för oss 

när vi analyserar det som empiriskt kommit fram. De teoretiska utgångspunk-

terna beskrivs i det senare kommande kapitlet Teoretisk referensram.  
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Sammantaget kan vi utifrån det ovan förda resonemanget säga att vår väg mot 

slutsatserna bygger närmast på en abduktiv väg. Detta eftersom vi har en 

empirisk utgångspunkt, men väljer att med hjälp av teorier som inspirations-

källa vid analysen kunna uppnå kunskaper om de fenomen som vi studerar.  

 

 

2.3 Ontologiska frågeställningar 

 

Vi har redan tidigare kort berört att vetenskap går ut på att ta reda på hur det 

förhåller sig i verkligheten. Begreppet ontologi omfattar detta då det berör 

frågan om vilken syn forskaren har på vilket sätt verkligheten finns till, eller 

med andra ord, vad som finns (Bryman, 2002). Vi orienterar oss här kort 

mellan två olika ontologiska ståndpunkter i denna fråga för att sedan beskriva 

vår verkighetsuppfattning. 

 

 

2.3.1 Objektivism 

 

Sociala företeelser och deras betydelse har enligt objektivismen en verklighet 

som är oberoende av sociala aktörer i enlighet med Bryman (2002). Det ger 

således enligt författaren att objektivismen står för en ståndpunkt där sociala 

företeelser ligger utanför vårt intellekt och vår möjlighet att påverka.  

 

Resultatet blir en verklighet menar Bryman (2002)som är närmast något yttre i 

förhållande till de individer som finns i den. De aktörer som finns inom ex-

empelvis en organisation eller kultur kommer därför enligt författaren att se 

dessa som på förhand givna. De sociala aktörerna menar Bryman vidare även 
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kan uppfatta organisationen eller kulturen som en yttre verklighet som de 

själva ej kan påverka eller styra.  

 

 

2.3.2 Konstruktionism 

 

Utifrån en kontruktionistisk ståndpunkt ses istället sociala företeelser och 

deras innebörd något som ständigt skapas av de sociala aktörerna enligt Bry-

man (2002). Det rör sig snarare om att sociala företeelser ej enbart skapas av 

sociala samspel mellan aktörer menar författaren, utan också ständigt revideras. 

Individer har enligt detta synsätt en aktiv roll vid konstruktion av den sociala 

verkligheten.  

 

Vidare lyfter Bryman (2002) fram att de kategorier som vi som människor 

använder oss av för att förstå verkligheten i grunden är sociala produkter. 

Kategoriernas innehåll menar författaren konstrueras i och genom det samspel 

som sker mellan aktörerna. Innebörden blir således att kategorierna utifrån 

denna ståndpunkt ses som en social konstruktion. Men som vi ovan konstate-

rade enligt Bryman, bör dessa kategoriers innehåll ses som flyktiga med varia-

tion i både tid och rum då de ständigt revideras.  

 

Eftersom verkligheten skapas genom sociala sampel mellan aktörer, visar 

Bryman (2002) på vikten av språk eftersom det är genom detta som verklighe-

ten och de olika kategorierna beskrivs. Potter (citerad i Bryman, 2002:32) 

uttrycker det som om att: 

 

 ”världen… på ena eller andra sättet blir konstruerad då människor talar den, skri-

ver den och argumenterar den.” 
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2.3.3 Vårt ontologiska ställningstagande 

 

Skillnaden mellan de ovanstående ontologiska resonemangen och det ställ-

ningstagande vi här väljer att utgå ifrån blir viktiga för vår uppsats. Detta 

eftersom resultatet kan tolkas helt olika beroende på om sociala ting ses för de 

undersökta aktörerna som en yttre verklighet eller om de bygger på konstruk-

tioner skapade av aktörernas handlingar och uppfattningar (Bryman, 2002). 

 

Vi anser att det kan finnas sociala företeelser som skulle kunna ligga utanför 

vårt intellekt. Till viss del innebär det att vi därmed också skulle kunna betrak-

tar en del sådana företeelser på förhand givna. Ett sådant förhållningssätt 

skulle kunna hävdas ha inslag av objektivism, men vi håller oss dock inte till 

ett sådant ontologiskt ställningstagande. Detta eftersom vi samtidigt har den 

åsikten att allt i verkligheten inte har denna karaktär, och att även om det 

ligger utanför vårt intellekt kan vi fortfarande omedvetet påverka företeelsen. 

 

Vi menar således att det finns delar som kan påverkas av aktörerna. Det sena-

re är snarare en konstruktionistisk tanke, enligt det som vi tidigare beskrivit ur 

Bryman (2002). Vi anser att individer har en aktiv roll i konstruktion av verk-

ligheten, och att de som individer uppfattar endast sådant som konstrueras i 

interaktion med varandra.  

 

Det finns genom aktörernas påverkan en subjektiv del i verkligheten menar vi, 

men som vi tidigare konstaterat anser vi att det också parallellt förekommer 

inslag som vi har svårt att medvetengöra för oss själva. Vi menar dock att vi 

snarare har ett konstuktionistiskt förhållningssätt till verkligheten än ett objek-

tivistiskt, då majoriteten av vårt ställningstagande ligger inom denna uppfatt-

ning. 
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2.4 Kunskapsteoretiska frågeställningar 

 

Vi har kunnat konstatera att vetenskap går ut på att söka sanning, eller med 

andra ord skapa vetenskaplig kunskap. Tidigare i vår framställning kunde vi se 

att det enbart fanns tillfälliga sanningar enligt det resonemang hämtat från 

Thurén (1991) som vi förde. Vi har dock fortfarande inte konstaterat vad som 

ska anses som sant, det vill säga vad som kan bilda den vetenskapliga kunska-

pen (de provisoriska sanningarna). För att tydliggöra vårt förhållningssätt till 

vad som är eller kan betraktas som kunskap vill vi här gå in på mer kunskaps-

teoretiska frågeställningar.  

 

Allwood & Erikson (1999) lyfter fram olika vetenskapliga inriktningar. Dessa 

inriktningar skiljer sig enligt författarna i bland annat synen på vad som skapar 

kunskap och vad kunskap består av. De inriktningar som främst lyfts fram av 

Allwood & Erikson, men likväl av flertalet andra författare, är det positivistis-

ka och det hermeneutiska perspektiven. De båda perspektiven kan därmed ses 

som de dominerande vetenskapssynerna. Vi kommer här att kort beskriva vad 

de båda perspektivens allmänna ståndpunkter är. Detta för att om du som 

läsare inte känner till dessa snabbt skall kunna bilda dig en översiktligt och 

grundläggande förståelse för det som vi i underrubriken vår kunskapssyn talar 

om. 

 

 

2.4.1 Positivism 

 

Det positivistiska perspektivet med ursprung i naturvetenskaperna bygger på 

objektiv kunskap enligt Leino & Leino (1992). Det gör att enligt den positivis-

tiska kunskapssynen är endast sådant som är korresponderande sanning enligt 
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författarna, det vill säga enbart sådant som kan relateras till verkligheten är 

sann kunskap.  

 

Kunskap består därför enligt detta vetenskapsperspektiv menar Leino & Leino 

(1992) av direkt eller indirekt mätbara och iakttagbara objekt, även människan 

objektiviseras. Genom att sätta upp hypoteser och verifiera eller falsifiera 

dessa kan olika teser testas enligt författarna för att se tillförlitligheten i kun-

skapen. Det innebär i enlighet med Leino och Leino att det är den hypotetiskt 

- deduktiva metoden som inom perspektivet förespråkas som väg att nå slut-

satser. Allt behöver dock inte kunna verifieras idag. Med en reduktionistisk 

syn menar författarna är det också möjligt att reducera komplexa frågeställ-

ningar till delar, där delarna sedan kan empiriskt prövas.  

 

Positivismen står också för tron på en absolut kunskap, där kunskapen består 

av generella lagar uppbyggda av kausal natur. Orsaks - verkan samband ger 

också att forskningen kan skapa förutsägelser. Viktigt är dock detta med ob-

jektiv kunskap, vilket gör att alla förutsägelser, påståenden eller uppsatta hypo-

teser måste noga avskiljas från allt som kan anses komma ur värderingar eller 

åsikter. En forskare skall under undersökningsprocessen därmed enbart vara 

en neutral och osynlig faktainsamlare. (Leino & Leino, 1992) 

 

Resultaten som vid en studie uppnås enligt den positivistiska principen är inte 

bundet till enbart den studien utan blir till generaliserbara kunskapsresultat. 

Det är således möjligt enligt Leino & Leino (1992) att med hjälp av endast 

enskilda fall dra slutsatser om en hel population. 
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2.4.2 Hermeneutik 

 

Hermeneutiska perspektivet är till skillnad från naturvetenskapliga positivis-

men tydligt humanistisk till sin orientering enligt Thurén (1991). Om positi-

vismen menar att de enda möjliga kunskapskällorna är våra sinnen och ett 

logiskt analyserande, hävdar hermeneutiken att den mänskliga förmågan till 

förståelse och tolkning av denna förståelse även är en viktig källa till kunskap 

menar författaren. Kunskap kan därför fås genom att ha empati samt att 

försöka se och tolka bakomliggande innebörder. För att nå slutsatser enligt 

Thurén förespråkas närmast en induktiv väg, eftersom slutsatserna bör bygga 

på tolkningar av den empiriska verkligheten.  

 

Inom hermeneutiken lyfter Thurén (1991) fram att förförståelsen är ett cent-

ralt begrepp, vilket innebär att vi inte enbart uppfattar verkligheten med hjälp 

av våra sinnen. Hermeneutiska perspektivet menar enligt Thurén att mycket 

av det som vi människor anser vara rena sinnesintryck egentligen består till 

stor del av vår omedvetna och medvetna tolkning. Eftersom människor har 

med sig ett stort antal förutfattade åsikter ger det att det inte finns några rena 

sanningar menar författaren, utan enbart teoriimpregnerad fakta.  

 

Orsaken till att det ser ut på detta sätt enligt hermeneutiken är den hermeneu-

tiska synen på att det är omöjligt att skilja på värdeomdömen respektive fakta-

omdömen menar Lundahl & Skärvad (1999). Resultatet blir ett subjektivt 

förhållningssätt till kunskap enligt författarna. En forskare bör med intresse 

försöka tränga in i och deltaga i det som studeras menar Lundahl & Skärvad, 

eftersom känslor kan förmedla mer kunskaper än vad som kan uppnås med 

det rena förnuftet.  
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Eftersom kunskap är något subjektivt enligt Lundahl & Skärvad (1999) inne-

bär det också att den är tidsbunden och att det finns begränsade möjligheter 

att kunna genrealisera. Målet är att tolka och förstå hur andra människor 

uppfattar sin situation för att få kunskap om vilka effekter det får för beslut 

och handlingar menar författarna. Det enskilda fenomenet som studeras mås-

te därför enligt Lundahl & Skärvad sättas in i det sammanhang som det befin-

ner sig i för att fullständigt kunna tolka. Det går således inte anser författarna 

att se till enskilda delar utan en helhetssyn krävs.  

 

 

2.4.3 Vårt kunskapsteoretiska ställningstagande 

 

Vi menar att all kunskap har mer eller mindre subjektiva inslag. Det gäller 

således att vara medveten om detta så empiri och teori behandlas utifrån detta 

konstaterande. Vi inser dock att det är omöjligt för oss att ha tillgång till all 

bakomliggande kunskap när det gäller exempelvis teorier och tidigare studier 

som vi valt att lyfta fram och ta med i vår referensram.  

 

Vidare kan vi inte heller helt frigöra oss från vår egna bakomliggande förståel-

se, vilket kan inverka subjektivt på vår uppsats resultat. Detta eftersom att vi 

omedvetet kan bär med oss uppfattningar om fenomen som kan påverka hur 

vi kommer att tolka och uppfatta det insamlade materialet. Vi menar dock att 

detta är en del av vår insamling av empiri, då denna kunskap bäst uppnås 

genom våra tolkningar av materialet. Vår bakomliggande förståelse anser vi 

kan dessutom också mycket möjligt leda oss längre i våra tolkningar än vad 

som annars skulle vara möjligt. 
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Vår möjlighet att generaliserar menar vi begränsar sig till att om det finns 

skillnader, inte hur de verkligen ser ut. Vi förväntar oss inte att vårt resultat 

ska kunna gälla alla större företag i alla branscher, utan håller oss snarare till 

att dra slutsatser kring de företag som ingått i vår studie. Eventuellt menar vi 

dock skulle våra slutsatser också kunna finnas hos liknande företag med sam-

ma strategier, struktur och bransch. Dessutom menar vi att det rör sig om en 

ständig föränderlig kontext av det som vi studerar, vilket gör att fakta och våra 

slutsatser inte i oändlig tid kommer att kunna antas vara korrekta.  

 

Sammantaget skulle vi mena att vi närmast har en hermeneutisk utgångspunkt, 

dock inte en hårt hållen sådan. Detta eftersom, trots vår bakomliggande 

omedvetna förståelse, försöker vi reducera vår medvetna påverkan vid insam-

lig av materialet.  

 

Vi tar visserligen en verksamt tolkande roll vid datainsamlingen, men avhåller 

oss från att aktivt påverka situationen. Det försök att leva oss in i finansiärer-

nas beslutsprocesser och förstå deras agerande, som vi ändå gör, har vi för-

sökt hålla så objektivt och utan att påverkas av våra egna medvetna värdering-

ar. Vi har snarare önskat att uppleva individernas egen förståelse och upple-

velser kring vårt studerade fenomen, än att skapa egen medvetenhet kring 

detta.  

 

Såväl Bryman (2002), som Thurén (1991) menar att det är sällan som en studie 

är antingen hermeneutisk eller positivistisk. Författarna menar att perspekti-

ven kan återkomma växelvis i en studie, och att det därmed är möjligt att ha 

en kombination av de båda perspektiven i en och samma studie. Det kan 

också röra sig om ett mer dominerande perspektiv, men som i vårt fall, inte 

alltid i extrem tillämpad form. 
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3 Metod 

________________________________________________ 

Vi fortsätter nu med att redogör i detta kapitel för det praktis-

ka tillvägagångssätt vi valt. Metoden utgår till viss del ifrån vårt 

vetenskapliga förhållningssätt och vår strävan att finna svar 

inom de områden vi diskuterat i problemdiskussionen. Vi för lö

kritisk diskussion kring våra löpande metodval, och mot slutet dis

även större val som gjorts under arbetets gång. 

 

 

3.1 Undersökningsdesign 

 

En undersöknings uppläggning, även kallad design, handlar enlig

(2002) om olika grunder för insamling och analys av data. Författa

att undersökningsdesignen bildar en ram för själva insamlingen och

re analysen av data. Det finns fler olika möjliga undersökningsdes

går att ta ställning till vid en studie anser Bryman. Deras lämplighet 

varierar beroende på studiens syfte och övriga inriktning.  

 

En jämförande design, eller även ibland kallad komperativ desig

enligt Bryman (2002) ett studium av två eller fler, mer eller mindre 

rande fall. Då vi har tagit en utgångspunkt i denna studie som omfa

annat att ställa riskkapitalisters och etablerade företags agerande mo

kan vi därmed se att en komperativ design främst kan vara lämp

kunna uppnå till fullo det vi önskar studera.  
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Tanken är också enligt Bryman (2002) att själva jämförelsen ska kunna ge 

idéer till senare utveckling av begrepp, som kan komma att bli relevanta för att 

en teori skall kunna genereras. Detta kommer främst till uttryck i vår uppsats 

då det gäller den jämförande frågeställningen. Vår förhoppning är dock att 

även de andra frågeställningarna, kan ge en ytterligare bild av vårt studerade 

område och på så sätt bidra med kunskap om fenomenet. 

 

För att kunna göra vår jämförelse av riskkapitalisters och etablerade företags 

agerande i innovationsprocessen behöver vi också information om deras 

faktiska arbetssätt. Trots sökande efter sekundärdata i form av tidigare under-

sökningar gjorda i Sverige inom området, har vi inte lyckats hitta tillräckligt 

med befintlig empiri för att kunna skapa oss en komplett bild av investerarnas 

innovationsprocess. Vår förhoppning stärktes därför ytterligare om att kunna 

bidra med en bild över området. 

 

För att producera denna bild insåg vi att vi därför måste finna primärdata via 

personer som är väl insatta i frågan. Med hjälp av deras kunskap och erfaren-

heter har vi för avsikt att skapa oss en bild av området vi studerar. Viss se-

kundärdata använder vi oss dock av i bland annat inledningskapitlet. Materia-

let är bland annat hämtat från forskningsartiklar och litteratur inom området, 

artiklar ur tidningar samt i vissa fall från företags hemsidor. Litteratur har vi 

funnit genom att söka i exempelvis Libris, och Linköping universitetsbiblio-

teks katalog. Artiklar har i huvudsak söks via varierande databaser, dock 

främst via den ekonomiska artikeldatabasen Business Source Elite.  
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3.2 En kvalitativ studie 

 

En vanlig åtskillnad när det gäller metodologiska frågeställningar om en studi-

es utformning är enligt Bryman (2002) att skilja mellan kvantitativ och kvalita-

tiv forskning. Samma åtskillnad görs tämligen allmänt, och återkommer i 

exempelvis Starrin & Svensson (1996) som även talar om dessa två huvudty-

per av undersökningar.  

 

Vid en kvantitativ studie tenderas enligt Bryman (2002) kvantifiering betonas 

då det gäller insamling och analys av data. En sådan studie omfattar ofta också 

prövning av hypoteser och teorier som av utgångspunkt menar författaren. 

 

Detta till skillnad från den kvalitativa studien som snarare enligt Bry-

man (2002) lägger tyngdpunkt vid ord i samband med insamling av data. 

Kvalitativ forskning tenderar också anser författaren att lägga vikt vid tolk-

ningar och uppfattningar, samt ser ofta den sociala verkligheten som ständigt 

föränderlig.  

 

I vår studie är inte målet att kunna exempelvis kvantifiera vilka krav som 

riskkapitalister respektive etablerade företag använder då de skall ta ett beslut 

om idéutveckling. Detsamma gäller också när det gäller skapa och finna nya 

idéer. Inte heller finns målet att ta fram någon form av statistik över hur de 

agerar, eller ställer för krav på idéerna för att utveckla dem. I vår studie är det 

snarare aktuellt att beskriva de enskilda riskkapitalisternas syn samt, vid de 

etablerade företagen, de enskilda personernas syn på respektive företags han-

tering kring idéer. Målet är snarare enligt det formulerade syftet att uppnå 

kunskaper om hur de ser på den situation som vi i vår uppsats studerar. Studi-
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en följer på detta sätt en kvalitativ utformning, och kan därmed klassas som en 

kvalitativ studie, enligt den åtskillnad som beskrivits ovan. 

 

3.3 Undersökningsmetod 

 

Det räcker dock inte med att enbart ta ställning till undersökningsdesign, och 

kvalitativ studie, utan det krävs också att vi i studien tar även ställning till en 

vald undersökningsmetod, enligt Brymans (2002) framställning.  

 

Valet av metod är egentligen inte självklart, eftersom det enligt Bryman (2002) 

finns flera olika möjliga metoder att tillämpa i en studie. Vi har dock utifrån 

vårt vetenskapliga förhållningssätt, tillsammans med vald design och kvalitativ 

studie beslutat oss för att en kvalitativ forskningsmetodik, som i detta fall rör 

sig om kvalitativa intervjuer.  

 

 

3.3.1 Den kvalitativa intervjun 

 

Den kvantitativa och den kvalitativa intervjun skiljer sig åt menar Starrin & 

Svensson (1996) i flera grundläggande avseenden. Det, för vårt val av en 

kvalitativ studie, mest avgörande skillnaderna anser vi rör dels målsättningen 

med intervjun, dels själva intervjuförfarandet. 

 

Den kvantitativa intervjun har som målsättning att undersöka samband mellan 

på förhand definierade företeelser, egenskaper eller innebörder, medan den 

kvalitativa intervjun istället är ett medel för att identifiera eller upptäcka ännu 

okända företeelser enligt Starrin & Svensson (1996). Vidare består den kvanti-

tativa intervjun menar författarna av frågor med vidhängande alternativ, vilket 
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alltså innebär att exakt samma frågor ställs till alla intervjuobjekt, och att det 

blir svårt att få nyanserade svar. 

 

Den kvalitativa intervjun är icke-standardiserad och intervjuarens arbete bidrar 

till att utveckla svaren samt förbättra intervjuns resultat enligt Star-

rin & Svensson (1996). Den kan därför användas till att spåra nya samband 

menar författarna, i motsats till den kvantitativa som de anser är mer lämpad 

för att bestämma omfattningen av någonting på förhand definierat. Vi anser 

därför att den kvalitativa designen inte bara är mer lämpad får vårt syfte än 

den kvantitativa, utan att den rentav är nödvändig för att vi ska kunna få tag 

på den information vi behöver.   

 

I motsats till den standardiserade kvantitativa intervjun är den kvalitativa 

intervjun icke-standardiserad menar Starrin & Svensson (1996). Till följd av 

att intervjuaren inte på förhand anser sig kunna veta vilka frågor som är vikti-

ga och betydelsefulla anser författarna att den icke-standardiserade ansatsen är 

att betrakta som sonderande. Fördelen med detta är som tidigare beskrivits att 

intervjuaren kan upptäcka helt ny data och se helt nya samband. Nackdelen är 

att den kvalitativa intervjun ställer höga krav på intervjuaren. Intervjuaren 

måste under intervjuns gång utveckla och anpassa frågorna efter hur intervjun 

utvecklar sig. Dock bör förstås intervjuns syfte vara den ständiga utgångs-

punkten vid frågeformuleringen. (Starrin & Svensson, 1996) 

 

En kvalitativ forskningsintervju är vidare enligt Kvale (1997) ett samtal mellan 

två parter där kunskap utvecklas genom en dialog. Dock menar han kan inte 

forskningsintervjun betraktas som ett samspel mellan likställda parter, utan det 

är intervjuaren som styr samtalet. Detta betyder, anser författaren, att inter-

vjuns kvalitet är beroende av hur väl föreberedd forskaren är. Det är ett per-

29 



Att välja utan att veta – Metod 
 

sonligt samtal, men det är inte självklart att intervjuaren lyckas få den kontakt 

med intervjuobjekt som krävs för att få öppna, ärliga svar menar Kvale. Han 

eller hon anser författaren måste vara uppmärksam och fantasirik och hjälpa 

intervjuobjektet att bygga upp ett sammanhängande och begripligt resone-

mang.  

 

Intervjuarens personlighet kan vidare och arbetssätt påverka den som blir 

intervjuad på ett sätt som är negativt för resultatet enligt Eriks-

son & Widersheim-Pauls (2001) framställning. Risken är, menar författarna, 

att sådana intervjuareffekter leder till att intervjuobjektet ger svar som ger ett 

gott intryck. Det är därför upp till intervjuaren anser dessa författare att under 

den korta intervjun bygga upp en stämning där intervjuobjektet känner sig 

trygg att tala om upplevelser och känslor. 

 

Vi har vid intervjutillfällena försökt att beakta allt det ovanstående, och även 

förberett oss i viss grad inför intervjun. Vi ansåg det vara speciellt viktigt att 

hålla oss medvetna om i vilken situation som intervjuobjektet befann sig i och 

hur det kan ha påverkat de svar som gavs. Genom att en av oss alltid tog en 

aktiv intervjuroll kunde den andra personen också i högre grad fokusera på 

intervjuobjektet i sig. Vi gjorde vissa speciella förberedelser inför varje intervju 

och då främst genom att söka information om företaget personen arbetar 

inom. Samtidigt önskade vi inte bli för styrande vid intervjusituationen och 

därför ville vi inte heller ha hunnit skapa oss en bild i förväg om det aktuella 

företaget, vilket gjorde att vi begränsade sådan förberedelse till mer allmän 

kunskap. 
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3.3.2 Urvalet 

 

Empiriinsamlingen kommer, som tidigare nämnts, bestå nästan enbart av 

intervjuer med personer som är väl insatta i den dagliga verksamheten på de 

riskkapitalbolag och väletablerade teknikföretags utvecklingsavdelningar vi valt 

att undersöka. Det första steget i urvalet blev att finna riskkapitalister som 

sysslar med finansiering i tidiga skeden samt etablerade teknikföretag som 

utvecklar produkter som skulle kunna tänkas vara intressanta för riskkapitalis-

ter. Skälet till det sistnämnda är att vi därigenom önskar höja allmängiltigheten 

på uppsatsens slutsats. 

 

Vårt problem har inte i första hand varit att skapa ett representativt urval 

bland alla riskkapitalister och etablerade teknikföretag, utan att få tag på några 

som ställde upp på intervju överhuvudtaget. Sådana omständigheter benämns 

vanligen accessproblematik och föranleder enligt Eriksson & Wiedersheim-

Paul (1999) en något annorlunda urvalsmetod.  

 

Vårt andra steg blev till följd av detta att mejla eller ringa potentiella intervju-

personer för att sedan välja ut de mest intressanta bland dem som visade 

intresse av att ställa upp på intervju. Därmed kan vi inte veta om de data vi får 

in är de bästa möjliga eller om urvalet är helt representativt, men det är det 

bästa vi kan förvänta oss utan att erbjuda annan kompensation än möjligheten 

för de intervjuade att ta del av våra slutsatser. Vid vår kontakt med potentiella 

företag poängterade vi dock vikten av att intervjupersonen skulle ha insikt i 

såväl det löpande utvecklingsarbetet, som själva beslutsprocessen. 
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3.3.3 Antalet intervjuer 

 

Vi bestämde inte på förhand hur många intervjuer, med riskkapitalister re-

spektive företagsrepresentanter, vi skulle göra. Tumregeln för antalet intervju-

er är enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) att sluta när inget nytt av vikt 

sannolikt skulle framkomma av fler intervjuer. Redan vid andra intervjun med 

riskkapitalbolagen upplevde vi att svaren var ungefär detsamma som vid första 

intervjun. Vi genomförde en tredje intervju och mönstret var detsamma även 

denna gång. Den tredje intervjun blev på så sätt en bekräftelse av det vi upp-

levt i samband med det andra intervjutillfället. 

 

När det gäller de etablerade teknikföretagen förekom betydligt större variation 

i svaren, både på generell och mer detaljerad nivå. Om vår ambition hade varit 

att försöka hitta gemensamma nämnare i de etablerade teknikföretagens age-

rande hade vi sannolikt behövt åtskilliga ytterligare intervjuer. Vi har dock 

endast för avsikt att analysera enskilda personers syn och uppfattning som 

exempel på hur agerandet i etablerade teknikföretag kan skilja sig från riskka-

pitalisters arbetssätt. Vi upplever att vi genom att välja tre företag från vitt 

skiljda teknikbranscher har lyckats få god variation i svaren. 

 

Vi valde också att genomföra en ensam intervju ur en grupp som författaren 

Isaksson (2000) talar som om koncernägt riskkapitalbolag, även allmänt känd 

som ”Corporate Venture”. De koncernägda bolagen fungerar ungefär som 

andra riskkapitalister, fast med den avgörande skillnaden att de endast hämtar 

idéer ur ägarens organisation, som per definition alltid är ett stort väletablerat 

teknikföretag. Under IT-bubblan grundades flera koncernägda bolag i Sverige, 

av bland annat Ericsson, Volvo och Saab (Rosén, 2004-03-18). Idag är det 

dock endast Saab som fortfarande har sådan aktiv verksamhet enligt vår inter-
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vjuperson på det av Saab koncernägda riskkapitalbolaget, varför vår enda 

intervju faktiskt tycks utgöra hela den svenska gruppen av bolag. Under inter-

vjun på Ericsson fick vi även denna omständighet bekräftad av ytterligare en 

intervjuperson. 

 

 

3.3.4 Intervjuerna 

 

Intervjuer kan vara mer eller mindre strukturerade. Mindre strukturerade 

intervjuer, såsom våra, ger enligt Kvale (1997) större möjligheter att få spon-

tana och oväntade svar från intervjupersonen, medan mer strukturerade ger 

enklare, mer lättanalyserade svar. Till följd av att vårt syfte delvis är att jämföra 

två arbetssätt anser vi att har behov av att göra åtminstone till viss del struktu-

rerade intervjuer. Annars tror vi att det finns en överhängande risk att luckor 

kan uppstå i empirin så att vissa relevanta jämförelser blir svåra att göra. Till-

vägagångssättet att utgå ifrån ett antal väl genomtänkta frågor för att sedan 

följa upp svaren på dessa med följdfrågor kan enligt Kvale (1997) betraktas 

som en halvstrukturerad metod.  

 

Bryman (2002) menar också att det finns två typer av kvalitativa intervjuer, 

den ostrukturerade och den semistrukturerade intervjun. Vår tanke är att 

utforma en intervjuguide kring övergripande och aktuella teman till intervju-

tillfällena, men med stor flexibilitet. Den aktuella intervjuguiden till respoden-

terna finns med som bilaga i slutet av uppsatsen. Där finns också den version 

av densamma som vi själva använde vid intervjutillfället.  

 

Utifrån Bryman (2002) rör sig våra intervjuer om snarare semistrukturerade än 

om ostrukturerade då vi använt oss av intervjuguide. Tanken är dock att inter-
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vjupersonerna skall till viss del få fritt utrymme att berätta om sitt aktuella 

arbete, och deras syn på hur vårt studerade fenomen tar sig uttryck i de orga-

nisationer som de befinner sig inom. Intervjuguiden är enligt Kvale (1997) en 

kortfattad sammanställning av de frågeområden som kommer tas upp under 

intervjun.  

 

Vi har lagt ner mycket tid på att planera intervjuernas upplägg mycket noga 

innan det faktiska genomförandet. Vi har också försökt anpassa det mer speci-

fika området efter de intervjuades erfarenhet och position. För att i så hög 

utsträckning om möjligt undvika intervjuareffekter har vi låtit bli att ställa 

ledande frågor. Istället har vi utgått ifrån större frågeområden där vi kommer 

att låta intervjuobjekten att tala relativt fritt. Följdfrågor och kompletterande 

frågor ställs med eftertanke för att kvalitén på det insamlade materialet ska bli 

så hög som möjligt. 

 

Vi mejlade intervjuguiden till intervjupersonerna ett par dagar innan intervju-

erna, då den efterfrågades av de flesta av intervjupersonerna. Guiden gav dem 

en chans att förbereda sig inför intervjun, vilket vi i flera fall upplevde att det 

medförde en högre kvalité på intervjuerna. Såväl i samband med att vi skicka-

de ut guiden, som vid själva intervjutillfället bad vi också om att få tillstånd att 

citera det som framkom under intervjun. Vi förvarnade också intervjuperso-

nerna om att vi hade för avsikt att banda intervjuerna, vilket ingen till en 

början motsatte sig. Vår intervjuperson på ett av de etablerade företagen 

(Ericsson) lämnade dock efter uppmaning från hennes chef ett negativt be-

sked då det gällde att använda bandspelare i samband med intervjun. Vi löste 

detta genom att en av oss istället tog en mer aktiv antecknande roll, och att vi 

direkt efter intervjun satte oss ner tillsammans och skrev ner intervjun. An-

teckningarna fördes också så pass noga att citat för vissa delar skulle kunna 
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vara möjligt. Vi anser att det inte finns någon större skillnad när det gäller 

fakta mässiga innehållet mellan det som vi fick med oss från denna intervju, 

och från de andra intervjuerna.  

 

Transkriberingen av intervjuerna blev en slags detaljera råempiri, som sedan 

använts som underlag vid författandet av den slutliga empiriframställningen. 

Ett sådant arbetssätt är tidsödande, men ger enligt Kvale (1997) ett bättre 

underlag för tolkning än vad dock enbart anteckningar skulle göra, då tonfall, 

pauser, harklingar med mera i det senare fallet kan gå förlorade. Sådana in-

formationsluckor kan i värsta fall påverka tolkningen av intervjupersonens 

avsikter och egentliga avsikter, vilket i slutändan kan påverka utfallet av analy-

sen. Detta anser vi speciellt som viktigt att tänka på vid behandling och analys 

av den intervju som ej bandades. 

 

 

3.4 Metodkritik 

 

I alla studier finns det för- respektive nackdelar med de val som görs enligt 

Bryman (2002). Det viktiga menar vi därför är att hitta en balans mellan valen, 

som gör att studien blir så bra som möjligt. Naturligtvis är det dock så, att 

även i vår uppsats finns det problem kring de utgångspunkter, tillvägagångs-

sätt och synsätt med mera som antagits.  

 

Vi kommer därför att här lyfta fram en diskussion kring de delar som vi anser 

som extra viktigt att vara medveten om. Det som vi tar upp här är sådan 

metodkritik som inte tidigare vävts in, eftersom vi anser att det bör uppmärk-

sammas mer än i anslutning till våra ställningstaganden och val. En del me-

todkritik har alltså redan tidigare vävts in i den löpande texten i detta kapitel. 
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3.4.1 Intervjudjup 

 

Vi ser att vi hade kunnat gräva ännu djupare i de sju studerade företagens 

detaljerade arbetssätt. Anledningen till att vi valt att inte göra det är att den 

informationen i så fall skulle hamna på en ganska låg nivå i verksamheten. Av 

de intervjuer vi gjort har vi fått intrycket av att de beslut som fattas mellan de 

utvärderingstillfällen vi behandlar närmare främst är operativa beslut, vilket 

inte är intressant då vi behandlar framställningen av beslutsunderlag i mer 

allmänna termer. 

 

De operativa beslut som fattats under utredningsarbetet påverkar möjligtvis 

sättet på vilket beslutsunderlaget produceras, men det är knappast sannolikt 

att själva tillvägagångssättet i utredningsarbetet har någon större inverkan på 

beslutunderlagets relevans. Undantaget skulle vara om utredaren inte skulle 

vara kompetent att utreda ett investeringsprospekt.  

 

Slutligen har vi aldrig haft för avsikt att analysera huruvida riskkapitalisternas 

eller de etablerade teknikföretagen har det mest effektiva arbetssättet. Frågan 

har dock ställts till oss av våra intervjupersoner och det är en intressant aspekt 

ur både kostnads- och investeringssynpunkt, såväl för företagsekonomer som 

nationalekonomer.  

 

3.4.2 Intervjupersonerna 

 

Våra intervjupersoner när det gäller riskkapitalsidan har alla ungefär samma 

position, där samtliga själva aktivt bidrar till utvecklingen av en idé som kom-

mer till det aktuella bolaget. De har visserligen en varierande bakgrund, men 

arbetar således idag med likartade uppgifter. Dels arbetar de med att stödja de 
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idéer som kommit att utvecklas till befintliga företag, men även har de, ofta 

tillsammans med ett formellt beslut i styrelserna, en avgörande betydelse för 

vilka idéer som kommer att investeras i. Vårt insamlade material via intervjuer 

med dessa personer har också, som vi tidigare konstaterade, ett likartat utse-

ende.  

 

Det kan förstås finnas flera förklaringar till varför utfallet av de tre intervjuer-

na med riskkapitalister blev så likartat. Dels är den svenska riskkapitalbran-

schen ännu mycket ung. Detta till skillnad från den betydligt äldre amerikans-

ka branschen, som enligt den forskning vi till viss del behandlar senare i kapit-

len beskrivningar och i den teorietiska referensramen, är en mogen bransch 

med likartat arbetssätt. Vi tror att den svenska branschen tidigt kopierat det 

amerikanska arbetssättet, vilket i så fall kan vara en av orsakerna till att de 

intervjuade tycks arbeta enligt samma mall som även flera tidigare studier 

kommit fram till.  

 

När det istället gäller våra intervjupersoner bland de tre väletablerade företa-

gen finns det en liten variation i position mellan personerna. Vi har här kom-

mit att intervjua en underavdelningschef inom en av utvecklingsavdelningarna, 

samt två projektledare.  

 

Underavdelningschefen ingår i ledningsgruppen för hela utvecklingsavdel-

ningen och har därför en klar insikt i beslutsprocesser och urval av idéer att 

utveckla. Personen arbetar naturligtvis också aktivt med att bidra till utveck-

lingen av de idéer som de väljer att utveckla. Vidare är personen på denna 

position väl medveten om hur och vilka idéer kommer fram till ledningsgrup-

pen. Detta har gjort att vi funnit denna person som lämplig intervjuperson för 

vår uppsats syfte. 
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De två återstående intervjupersonerna arbetar båda som projektledare inom 

utvecklingsavdelningar/-bolag. De arbetar, precis som intervjupersonen ovan, 

med att aktivt bidra till utvecklingen av idéer som det företag som de repre-

senterar väljer att satsa på. Båda projektledarna har arbetat under en lång tid 

inom det företag som personen representerar. De arbetar också nära, och 

tillsammans med dem som tar det formella beslutet om utveckling inom orga-

nisationerna. Vidare har de i vissa fall en viktig rådgivande funktion inför 

beslut om utveckling. En av projektledarna har också tidigare arbetat på en 

avgörande position inom företaget när det gäller beslut om idéutveckling 

(produktchef), vilket vi ansåg gjorde personen väl medveten om hur beslut 

inom organisationen tas inom det av oss studerade området.  

 

Eventuellt borde vi för att, dels verifiera vårt material bättre, och dels få en 

mer varierad bild över hur de agerar, talat med både personer som innehaft 

positionerna som projektledare och chef. Vi har dock påverkats i hög grad av 

en accessproblematik, som gjort att vår urval tyvärr också begränsats. Det har 

lett till att vårt intervjumaterial har kommit att spegla mer respektive individs 

uppfattning och syn på företagets agerande. Vi menar dock att vårt syfte ändå 

kan uppfyllas, eftersom vi önskar bidra med kunskap om hur agerandet inom 

de olika etablerade teknikföretagen och riskkapitalisterna kan gå till väga.  

 

Vidare har vi redan från början inte haft en önskan om att exempelvis se på 

högre chefer och deras syn på det vi önskat studera. Vi har inte sett personer 

på en högre nivå som lämpliga intervjupersoner eftersom vi även sökt en mer 

processinriktad bild över agerandet. Samtidigt är det klart att personer på en 

något högre nivå eventuellt bättre kunnat beskriva hur agerandet kring be-

slutsfattande sker. Genom att våra intervjupersoner dock har en insikt i arbe-

tet såväl uppåt som nedåt, har vi också kunnat få den processinriktade bild 
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som vi eftersökt. Vi har kunnat följa hur en idé kan uppkomma, och dess väg 

att bli utvärderad och bedömd inför ett utvecklingsbeslut.  

 

 

3.5 Slutsatsernas kvalitet 

 

Den kvalitativa forskningsmetoden möter ofta kritik från kvantitativa forskare 

för att inte vara vetenskapligt relevanta menar Kvale (1997). Skälet till detta 

anser författaren skulle vara att kvalitativa forskare, till följd av att de endast 

studerar några få fall, inte skulle kunna anses ge resultat som kan användas till 

att i någon mån förutsäga beteendet hos andra element i den grupp som stu-

derats. Det finns kvalitativa forskare som anser att begrepp som validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet är positivistiska förtryckarbegrepp som står i 

vägen för skapande forskning och därför helt kan avfärdas enligt Kvale. 

 

Majoriteten anser dock menar Kvale (1997) att det finns ett värde i att analyse-

ra hur bra resultat en rapport kommit fram till, fast i mindre tekniska termer. 

De vill hellre använda mer vardagliga begrepp såsom trovärdighet, allmängil-

tighet och användbarhet enligt Eriksson & Wiederheim-Paul (2001). Vi tycker 

absolut att det finns ett värde i att försöka utvärdera sin rapports kvalitet, men 

eftersom vi använder den kvalitativa metodiken tycker även vi att den mer 

vardagliga begreppsapparaten är lämpligast. 

 

 

3.5.1 Trovärdighet 

 

Det i kvantitativ metodik använda begreppet reliabilitet handlar enligt Eriks-

son & Wiedersheim-Paul (2001) om ifall och i hur stor utsträckning slumpen 
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påverkat resultatet av undersökningen. I vårt kvalitativa sammanhang talar vi 

hellre istället om hur trovärdiga resultat vi har uppnått, vilket vi kan bedöma 

ur flera aspekter. Exempel på omständigheter som skulle kunna sänka trovär-

digheten är ifall intervjurespondenterna inte kan anses ha tillräckliga kunska-

per i ämnet, att de intervjuade och intervjuarna inte förstått varandra eller att 

vi som uppsatsförfattare gjort felaktiga tolkningar. 

 

För att försöka uppnå hög trovärdighet har vi ansträngt oss för att få tag på 

insatta personer att intervjua och de vi valt ut har jobbat på företag som är 

mycket aktiva i sin bransch. Vi har varit noga med att försäkra oss om att vi 

och de vi intervjuat har förstått varandra, så att risken för kommunikationsfel 

eller felaktiga tolkningar har minimerats. 

 

 

3.5.2 Allmängiltighet 

 

Validiteten i en kvantitativ undersökning sägs tala om ifall mätverktygen som 

använts verkligen mätt vad som avsetts, enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul 

(2001). Vi talar i det här sammanhanget istället om allmängiltighet, eller huru-

vida vi skulle få samma resultat om vi genomförde studien igen. Här kommer, 

menar Kvale (1997), problematiken med den subjektiva tolkning som är in-

byggd i den kvalitativa metodiken in i diskussionen. Risken finns att de perso-

ner vi intervjuat inte kunnat, vågat eller helt enkelt velat ge oss korrekt infor-

mation och att vi därför inte fått ett bra underlag. 

 

Vi tror dock inte att så är fallet. De personer vi intervjuat har alla framstått 

som mycket kompetenta, och välvilligt inställda till oss. Vi känner också att vi 

kunnat inhämta det faktaunderlag vi haft behov av för att göra vår jämförelse. 
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Det är möjligt att det finns likheter och skillnader mellan de olika kontexterna 

som inte kommit fram i vår undersökning, men vi upplever att vi fått med de 

mest centrala och tror därför att undersökningens resultat inte skulle föränd-

ras mycket ifall den inom en snar framtid gjordes om med andra lika insatta 

intervjupersoner inom riskkapitalbranschen eller på de etablerade teknikföre-

tagen. 

 

 

3.5.3 Användbarhet 

 

Det krävs mycket av en studie för att allmängiltig kunskap ska genereras, 

enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999). Användbarheten menar förfat-

tarna ligger istället i att resultaten av studien kan utgöra ett underlag för att 

skapa teorier samt fungera som en referenspunkt för befintliga teorier med 

vilka empiri kan jämföras. Den typen av generaliserande kallas enligt dessa 

författare för analytisk generaliserbarhet, och är den typ av användbarhet som 

vår studie kommer att kunna bidra med.  

 

Även om vi endast studerat tre företag ur riskkapitalbranschen har det av 

deras mycket likartade svar tydligt framgått att aktörerna inom branschen har 

mycket likartade arbetssätt. Därför är vi övertygade om att resultaten av den 

delen av vår undersökning är relativt användbara. Huruvida de hundratals 

olika aktörerna inom tekniksektorn, av vilka vi också endast intervjuat tre, 

jobbar likadant är svårare att säga. Det finns företag med mycket skiftande 

storlek, produktinriktning och inte minst företagskultur i tekniksektorn. De vi 

intervjuat är visserligen i olika delbranscher, men vi begränsar oss ändå till att 

hävda användbarhet bland mycket stora företag.  
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De slutsatser som vår uppsats bidrar med skulle också därför kunna bilda ett 

fortsatt begreppslig underlag för att, via mer utvecklad studie, leda till att 

tydligare modeller och teorier om riskkapitalisters agerande för att finna idéer, 

samt etablerade teknikföretags agerande vid val av idé att utveckla skulle kun-

na tas fram. Vidare kan vårt kunskapsbidrag också ses som en referenspunkt 

för en del av de teorier och modeller som vi i den nu kommande teoretiska 

referensrammen beskriver. 
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4 Teoretisk referensram 

Innovationer och innovationsprocesser är ett tämligen kom-

plext fenomen som därmed gör att vi anser att det bör närmare 

behandlas med hjälp av teorier för att kunna ge oss en hjälp att 

förstå det empiriskt studerade.  

 

De olika aktörernas ageranden kring hur idéer skapas och hittas 

tionen, samt hur beslut tas om vilken idé som skall utvecklas återsp

med hjälp av teorier som vi funnit lämpliga. Detta kapitel omfatta

teoretisk referensram, som kan ses som en samling av ett urval

erfarenheter inom området.  

 

 

4.1 Begreppet innovation 

 

Ett ord kan säga så mycket. Det är vanligtvis inte så att ett begre

rakt och entydigt. Vi har under arbetet med uppsatsen upplev

begreppet innovation, som vi i vår uppsats kommit att behandla 

kan ses ur många olika perspektiv. Vi önskar därför i detta kapit

vår syn på detta begrepp som kommit att bli centralt i vår komm

ställning. 

 

Vi kan efter att själva gjort en genomgång av begreppet innovati

det närmast kan beskrivas vara ett mångfacetterat och varierat beg

na känsla återfinns också i flertalet av de författare som på något 

sig på att beskriva innovationer och innovationsprocesser. Nilss

(2002) är ett av de författarpar som konstaterat detta. 
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De menat att det inte är: 

 

”… överdrift att påstå att den begreppsliga och terminologiska situationen är förvir-

rande. Termen ”innovationskluster” som man kan träffa på i olika sammanhang är 

ett bra exempel: Vad avser denna term? …..är termen ”innovationskluster” bara ett 

aningslöst och klåfingrigt försök att lägga grädde på moset genom att förena 

två ”heta” ord? ”  

(Nilsson & Uhlin, 2002:81) 

 

Intressant är också det som Nilsson & Uhlin (2002) frågar sig om termer som 

omfattar innovation enbart är ett försök att som de uttrycker det ”lägga gräd-

de på moset” genom att sätta samman olika modeord. Gidlund & Frankelius 

(2003) noterar detta författarpars fundering, och menar att de håller med när 

det gäller begrepp så som exempelvis innovativa processer. De två senare 

författarna utvecklar dock detta konstaterande genom att göra en analys över 

hur språkforskare ser på olika begreppsvariationer och för även en diskussion 

kring ordet innovation. 

 

Gidlund & Frankelius (2003) finner innovationsbegreppets rötter i latinets 

innovatio, vilket de konstaterar grundade franskans innovationsbegrepp. Det 

är också inom franskan som innovationsbegreppet först kom att användas 

enligt författarna. Den som dock kom att först föra in begreppet innovation 

inom ekonomin var Joseph Schumpeter enligt Vedin (2000). Schumpeter har i 

sina definitioner av begreppet innovation en tonvikt på nya produkter och 

framför allt ny teknik menar Gidlund & Frankelius (2003).  

 

Gidlund & Frankelius (2003) noterar annars i sin analys av varierande begrepp 

att det gemensamma för dem är betoningen på att innovation handlar främst 
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om något nytt. De ser dock en åtskillnad i vad som olika begrepp menar som 

nytt, dels finns det de som åsyftar något helt nytt, medan andra istället snarare 

talar om nyhet för ny aktör. Ett gemensamt drag i definitionerna som förfat-

tarna även kan se när det gäller begreppet innovation är att det nya måste ha 

nått en viss spridning i samhället.  

 

Ett exempel på definition av innovation återfinns i Nationalencyklopedin 

(1992). Där talas det som innovation som något som är ett : 

 

”förlopp genom vilket nya idéer, beteenden, ting och tillvägagångssätt vinner insteg i ett 

samhälle och sedan sprids där.”   

(Nationalencyklopedin, uppslagsord: innovation) 

 

Anspelningen på ett förlopp menar vi kan sättas samman med begreppet 

innovationsprocess. Det framgår även under definitionen av innovationstek-

nik i Nationalencyklopedin (1992), vilket vi ser också överrensstämmer med 

annan litteraturs definition av innovationsprocess (se exempelvis, Ottosson, 

1997 samt Gidlund & Frankelius, 2003), där det handlar om tekniken att 

åstadkomma en innovation. Det kan enligt Nationalencyklopedin (uppslags-

ord: innovationsteknik) indelas i följande steg: 

 

1. Att se och kartlägga behov 

2. Att generera eller aktualisera idéer för att möta behov 

3. Att utveckla exempelvis skydd för idéer (bland annat patent) 

4. Att utföra (tekniskt) utvecklingsarbete som resulterar i till exempel pro-

totyp 

5. Att etablera en produktionsprocess 

6. Att lansera den nya idén 
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Vår fokusering då det gäller innovation är på denna process, snarare än inno-

vation i sig. Vi ser dock, som vi beskrev i inledningen, främst på de inledande 

stegen (ett till fyra), och även vad som gör att de studerade grupperna satsar 

på utveckling av den genererade idén.  

 

Gidlund & Frankelius (2003) noterar dock att ett processperspektiv inte åter-

finns i alla definitioner som de funnit. Författarna säger sig också märka av en 

skillnad i användning av innovationsbegreppet mellan Sverige och engelsk-

språkiga språkområden. Gidlund & Frankelius menar att definitioner i svenska 

sammanhang främst har sin fokusering på teknik som något centralt då det 

gäller innovationer, medan i engelskspråkiga definitioner omfattas ”allt från nya 

riter till nya ord” (s.153).  

 

Vi ser på våra problemområden utifrån en svensk marknad och svenska före-

tag, vilket gör att detta faktum som Gidlund & Frankelius märkt av också 

kommit att återspegla sig i vår syftesavgränsning. När vi talar om innovation 

är det dock närmast utifrån det som nationalencyklopedin satt som definition. 

I denna definition finns dock inte denna teknikavgränsning. Vi menar att 

denna definition är på så sätt bättre än många andra då den inte begränsar 

möjliga innovationsområden.  

 

Vår utgångspunkt och bild av innovation utifrån ett processperspektiv och det 

som tidigare här har beskrivits blir kort uttryckt följande: 

 

• En process där, 

• en ny ide,  

• för samtliga eller någon aktör 

• accepteras eller vinner insteg i samhället. 
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När vi i vår uppsats talar om innovationsprocess eller innovation kommer 

detta vara det som således är vår utgångspunkt. Vi kommer här i den teoretis-

ka referensramen nu fortsätta med att se på olika aspekter som vi funnit skulle 

kunna inverka på innovationsprocessen, då det gäller att finna idéer och beslu-

tet att utveckla dessa idéer. Inledningsvis har referensramen också ett organi-

sationsteoretiskt fokus, för att sedan glida över mer till beslutsfattande vilket 

är en framställning byggd främst på studier kring riskkapitalister.  

 

 

4.2 Innovationsverksamhet i större företag 

 

Det är få företag som tenderar ha en uttalad princip om hur stor andel av 

deras omsättning som ska komma från nya produkter eller andra innovationer 

enligt Ottosson (1997). Författaren menar att om det finns sådana uppsatta 

principer och normer för en innovationsverksamhet hos större företag så 

tenderar det att ställa större krav på chefernas aktivitet när det gäller att upp-

muntra till innovationer.  

 

Innovationsverksamhet innebär alltid en diversifiering för företagen i förhål-

lande till vad företagen har som verksamhet menar Ottosson (1997) vidare. 

Han konstaterar att företagen mycket följer vad som kan liknas som mode-

nycker då det rört sig om satsningar på sådant som diversifiering, kärnverk-

samhet och outsourcing. 

 

En av de viktigaste uppgifterna för företagsledare och styrelser är enligt Ot-

tosson (1997) att minska sårbarheten i företag. Han menar att de viktigaste 

sätten detta kan göras långsiktigt på är genom innovationsverksamhet, samt 

produkt- och processutveckling. Författaren anser vidare att det gäller för 
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väletablerade företag ska lyckas med en säkrad ekonomisk utveckling att prin-

ciper om innovationsverksamhet tillämpas.  

 

Vi kan konstatera enligt ovan att innovationsverksamheten således kan dels 

bygga på normer eller principer, men kan dels också vara en mer modenyck i 

företag enligt författarens framställning. Detta torde, menar vi inverka på vilka 

idéer som en organisation är öppen inför att ta till sig, vilket gör det intressant 

att se på utifrån våra frågeställningar. Sättet att utforma innovationsverksam-

heten kan dock variera, därför kommer vi att under den följande rubriken se 

på hur en innovativ organisation kan och bör ta sin utformning. 

 

 

4.3 Innovativa organisationer 

 

Innovationer kräver enligt Galbraith (1982) en organisation som är speciellt 

utformad för att uppnå innovationer. Författarens åsikt är att ett antal kom-

ponenter måste sättas samman på rätt sätt för att en innovativ organisation 

ska uppkomma. Galbraith menar vidare att det gäller att få allt i en organisa-

tion att sträva efter och bygga på principen att vara utformad för att göra 

något för första gången. 

 

Detta är dock ingen självklarhet om vi även ser till andra författare. En orga-

nisation menar exempelvis Levitt (2002) tvärt om är något som i sin grund-

läggande natur istället bör vara utformad för att föra vidare order och rutiner. 

Enligt ett sådant synsätt bör organisationer istället vara organiserade för att 

vara stabila. Ett problem, menar Levitt, är att många människor är fulla av 

idéer men att de inte har den rätta förståelsen för hur en organisation måste 

agera för att få saker gjorda.   
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Galbraith (1982) å andra sidan anser att en organisation som har utformats för 

att göra något bra och effektivt i ett oändligt antal gånger, naturligtvis inte är 

lika bra på att göra något för första gången. Författaren menar därför att en 

organisation egentligen därmed behöver två organisationsutformningar, en 

operativ och en innovativ organisation. Resultatet blir på så sätt en organisa-

tion för att göra något nytt, och en organisation som utför de rutinartade 

aktiviteterna. Olson (1990) delar denna inställning och talar om skillnaden 

mellan, vad han väljer att kalla, en administrativt och en entreprenöriellt ut-

formad organisation. Olson anser bland annat att organisationsdesignen får en 

stor påverkan på hur företag svarar på eller leder förändringar i deras omgiv-

ning. Även Svensson, m.fl. (2001) menar att det kan vara lämpligt att göra 

åtskillnad mellan, vad de kallar utvecklings- och driftsorganisation. Dessa 

författare anser att det kommer att vara balansen mellan de två organisations-

delarna som avgör om organisationen blir effektiv (på kort sikt) och utveck-

lingskraftig (på lång sikt).  

 

Oavsett hur författare benämner, eller ser på de organisatoriska utformning-

arna delar de flesta, åsikten att det är ett antal design komponenter som skapar 

organisationsutformningens karaktäristiska, det vill säga graden av innovatio-

ner som sker i organisationen.  

 

En organisationsdesign omfattar enligt Galbraith (1982) en organisations 

uppgift, struktur, dess processer, belöningar och anställda. Varje designkom-

ponent menar han är sammanlänkad och måste passa ihop med de övriga 

beståndsdelarna. Figuren på nästa sida illustrerar Galbraiths fem designkom-

ponenter.  
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Figur 3: En organisations designkomponenter 

(egen översättning från Galbraith, 1982:9) 

 

Viktigt är att notera att Galbraith (1982) anser att dessa komponenter finns i 

såväl den operativa, som den innovativa organisationsutformningen. Det som 

gör att dessa skiljs åt är främst deras olika uppgifter.  

 

I fortsättningen fokuseras vår teoretiska referensram främst den senare desig-

nen, innovativ organisation. Detta för att vi, förutom hur Galbraith (1982) 

menar att en innovativ organisation bör utformas för att finna och ta hand om 

idéer värda att utveckla, också önskar se mer till varierande beståndsdelar 

kring denna utformning för att kunna ställa det mot våra studerande företags 

agerande.  

 

Vår fortsatta framställning kommer att följa Galbraiths (1982) komponenter i 

den figur som han lyfter fram. Du som läsare kan därmed använda denna 

figur som utgångspunkt för att kunna följa detta kapitels inledande struktur. 

Galbraith har på detta sätt fått en central betydelse av den inledande delen av 

den teoretiska referensramen. Vi har vidare funnit att denna författare också 
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tar upp flera centrala delar ur det som även andra författare framställer som 

viktigt för att ett företag skall kunna skapa och finna nya idéer.  

 

Vi kommer dock att inte enbart följa denna författares återgivning utan även 

lyfta fram andra författare under respektive beståndsdel som vi anser komplet-

terar honom eller tillför andra viktiga aspekter.  

 

 

4.4 Företagets verksamhet – dess innovativa uppgift 

 

Att skapa innovationer bidrar till en ökad osäkerhet och risk menar Galbraith 

(1982), och är en uppgift som sträcker sig över en längre tid än vid en operativ 

uppgift som istället bygger på att driva befintliga verksamheter. Samtidigt, som 

vi redan tidigare har konstaterat, anser exempelvis Ottosson (1997) att en 

innovationsverksamhet i själva verket på lång sikt kommer att istället bidra till 

en reducerad sårbarhet. Han menar att företagets verksamhet måste gå ut på 

att trygga den ekonomiska utvecklingen och detta kan göras genom att utveck-

la sin innovationsverksamhet. Ottosson talar dock inte emot att en sådan 

verksamhet kan leda till diversifiering och minskad fokusering på kärnverk-

samheter. En sådan tanke följer snarare det behov som Galbraith (1982) 

menar finns med att dela upp och åtskilja mellan innovations- respektive 

operativa verksamheter. 

 

Även Teece (1994) menar att osäkerhet följer med innovationer i verksamhe-

ten. Han menar att det är ett av de grundläggande karaktärsdragen som tillhör 

de underliggande faktorerna till främst tekniska innovationer. Tecce lyfter 

dock fram att det finns olika typer av osäkerhet, primär och sekundär. Båda 

formerna menar författaren dock att kritiska i innovationsverksamhet. Den 
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sekundära osäkerheten uppkommer främst vid bristande eller avsaknad kom-

munikation. Det kan enligt Teece handla om en situation då en beslutsfattare 

inte har något sätt att kunna finansiera beslut och planer som fattats av andra. 

När det istället handlar om primär osäkerhet berör det istället snarare om 

situationer som skapas av slumpmässiga och oförutspådda förändringar.  

 

I ett företag med en innovationsverksamhet får ej heller är misslyckanden i 

tidiga skeden vara något som anses som problematiskt, snarare nästan efter-

strävansvärt eftersom det skapar en mer tillåtande inställning. Det gör också 

att uppgiften påverkar den inställning som man kan ha till en organisations 

prestation. Detta visar också på behovet av att ha både en innovativ och en 

operativ organisationsutformning, då den ena designen skall skapa innovatio-

ner medan den andra designen har mer sin fokus på prestation. (Galbraith, 

1982)  

 

Vi kan se utifrån dessa författare att faktorer så som osäkerhet och riskbenä-

genhet verkar kunna inverka på agerande kring innovativa uppgiften i organi-

sationer. Även inställning till misslyckanden i tidiga skeden kan komma att 

påverka hur organisationer agerar inför att finna nya idéer, och vilka som 

kommer att utvecklas. Galbraith (1982) menar dock också att en organisations 

uppgift kommer att utformas av företagets valda strategi, liksom av dess ut-

vecklingsnivå, varför vi fortsätter på detta spår.  

 

 

4.5 Innovationsstrategi för etablerade företag 

 

Eftersom ett företags utvecklingsnivå kan inverka på strategiutformningen 

(Galbraith, 1982, Ottosson, 1997), har vi här inledningsvis valt att se närmare 
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på författare eller framförda aspekter som främst talar om innovationsstrategi-

er när det gäller etablerade företag. Senare beskriver vi också allmänt kring 

valet av innovationsstrategi, även om det främst är etablerade företag som 

tenderar att ha en tydlig och uttalad innovationsstrategi (Ottosson, 1997). 

 

Ottosson (1997:67) lyfter fram vikten av att en innovationsstrategi minst: 

 

 ”innehåller specifikationer när det gäller produktsökningsområden, krav på entre-

prenören, sättet att skapa rätt miljö, samt hur riskkapitalförsörjningen bör ske.”  

 

Han menar också att det är av oerhörd vikt att en innovationsstrategi förank-

ras hos de som omsätter strategin till verklighet, alltså hos entreprenörer. Om 

det finns en välförankrad innovationsstrategi menar Ottosson dessutom att 

företagsledningen blir mer aktivt involveras i innovationsprojekts framgång. 

Något som han menar kommer att underlätta för entreprenören och projekt-

deltagarnas arbete.  

 

Beroende på vilken syn företagets ledning har på en organisations grund-

läggande natur, att vara stabil eller ej, kommer det också påverka dess val av 

innovationsstrategi. Detta kan vi konstatera utifrån Gilberts (1994) framställ-

ning. Denna författare menar att en del företag tenderar att välja grundläggan-

de strategier som bygger på just konstanta innovationer, medan andra företag 

väljer strategier som bygger på stabilitet. Men även om företaget har den 

senare inställningen menar Gilbert att det inte får tolkas som om företaget inte 

har några innovationer alls. De flesta företag intar enligt honom snarare en 

mitten inställning. Ett sådant agerande talas dock emot av Porter (1985), som 

menar att företag som engagerar sig mer än i en vald huvudstrategi inte kom-

mer att kunna uppnå några konkurrensfördelar. Han menar att den vanligaste 
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orsaken till att företag inte väljer en strategi är företags ovilja att göra ett val. 

När Porter talar om detta så syftar han dock då snarare på en övergripande 

strategi för hela företaget, medan Gilbert mer fokuserar en speciellt utformad 

innovationsstrategi. 

  

Valet av innovationsstrategi måste övervägas nog, det är inte alltid tydligt att 

innovationer alltid är bra i alla sammanhang menar Gilbert (1994). Alla företag 

måste därför noga analysera sin situation vid val av strategi anser Gilbert. Det 

anser även Porter (1985) som vidare noterar att ett företag i vissa situationer 

kan skapa två större avskiljda affärsenheter, inom samma företag, med olika 

strategier. Kaplan (1999) menar att det främst finns fyra olika sätt att utforma 

sin strategi.  

 

Den första strategin, som Kaplan (1999) kallar radikal kannibalism (Radical 

Cannibalism), är han noga med att den inte förväxlas med produktkannibalism. 

Den radikala kannibalismstrategin menar författaren omfattar att ersätta sin 

egen framgångsrika produkt eller service med en fundamentalt ny teknologi 

eller process. När det gäller denna strategi gäller det för företaget att ständigt 

arbeta med att förnya sig själv. Författaren menar att det är viktigt att utforska 

sina möjligheter, för att kunna finna sådant som kan ersätta det som finns idag. 

Enligt Kaplan (1999:17) bör metoder att uppnå detta grunda sig i tron att: ”if 

you don’t eat your own lunch, someone else will!”. Med detta kan vi konstatera vill han 

visa vikten att se och ta tillvara på de egna möjligheterna, innan någon annan 

gör det.  

 

Även den andra strategin som Kaplan (1999) talar om, konkurrens-förskjutning 

(Competitive Displacement), har drag som påminner om den första strategin. 

Skillnaden är dock enligt författaren att istället för att ersätta de egna produk-
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terna och teknologierna kommer företaget att arbeta med att ersätta de som 

tillhör konkurrenterna. Den här typen av strategi menar han innebär att försö-

ka utnyttja de befintliga kompetenserna i företaget i en helt ny bransch eller på 

en ny marknad. Till följd av att innovationen finns på en marknad som inte 

tillhör företagets nuvarande affärsområde poängterar Kaplan att de som be-

finner sig inom det nya området inte har sett det aktuella företaget som kon-

kurrent. Resultatet blir därmed enligt honom att ett företag med denna strategi 

kommer att kunna överraska övriga konkurrenter. 

 

Det vanligaste menar dock Kaplan (1999) är att företag tillämpar en marknads-

uppfinningsstrategi (Market Inventions). Med detta åsyftar författaren en innova-

tionsstrategi som bygger på förändringar i befintlig teknologi och/eller mark-

nadsundersökningar, vilket leder till nya användnings områden och skapar nytt 

kundvärde inom en befintlig bransch. Det handlar således enligt honom att ta 

hand om det som organisationen redan är bra på, och genom logiska utvidg-

ningar skapa nytt värde.   

 

Den fjärde strategin som Kaplan (1999) behandlar är branschuppkomst (Industry 

Genesis). Denna innovationsstrategi omfattar enligt honom en strävan efter 

att skapa helt nya teknologier och kundvärden, vilket leder till en ny branschs 

uppkomst. Vidare menar Kaplan att den fjärde strategin också är den som han 

anser som mest utmanande och svårgenomförlig av de valbara strategier som 

han beskriver.  

 

Vi kan enligt framställningen ovan se att organisationers val av innovations-

strategi kan komma att påverkas av flertalet olika faktorer, och att det dessut-

om finns ett flertalet varierande inställningar till innovationer att utgå ifrån. 

Utifrån vårt studerade område är det viktigt att utifrån dessa teorier konstatera 
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att val av strategi verkar kunna vara en påverkansfaktor då det gäller var idéer 

söks, och hur rätt miljö för att finna idéer skapas.  

 

Vidare kan den valda strategin, enligt det som framkommit under denna ru-

brik, också påverka hur riskkapitalförsörjning bör ske och hur lätt det är att 

förankra en idé inom en organisation. Beståndsdelar som således skulle kunna 

påverka vilken idé som en organisation väljer att satsa på för att utveckla.  

 

I vår fortsatta framställning kommer vi närmast att även se på olika former av 

mer fysiska strukturer som Galbraith (1982) menar kan inverka på en organi-

sations innovativa förmåga. 

 

 

4.6 Innovativ organisationsstruktur 

 

Innovativa organisationsstrukturer kännetecknas av främst tre element enligt 

Galbraith (1982). Dessa menar han är anställda, differentiering och olika for-

mer av avgränsningar. När det gäller innovativa strukturer påverkar anställda, 

och hur deras roller i organisationen som helhet såväl som i samband med 

utveckling av idéer är sammansatta, enligt det som framkommer under rubri-

ken roller nedan. Strukturen kan vi därmed se påverka hur en organisation 

såväl kan finna idéer via de anställda, som hur de tas om hand för att få en 

chans att kunna utvecklas.  

 

Genom organisationsstrukturen kan vi också konstatera att en organisations 

förmåga att finna nya idéer kan påverkas såväl som genom en intern struktur, 

som genom mer externa grupperingar utanför våra aktuella organisationer. Vi 
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fortsätter nu med att utveckla dessa teoretiska konstateranden utifrån de två 

underrubrikerna nedan. 

 

 

4.6.1 Roller 

 

Innovationer skapas inte utan ansträngning från människor och är ej heller ett 

individuellt fenomen anser Galbraith (1982). Det gör att vilka roller de an-

ställda har i en organisation kommer att påverka hur innovativ en organisation 

kan anses vara. 

 

Alla innovationer kräver en idégenererande person, som oftast även kommit att 

kallas uppfinnare, entreprenör, innovatör och så vidare. Men Galbraith (1982) 

menar att det inte räcker att ha personer med denna roll i enbart de inledande 

stegen av innovationsprocessen, utan att sådana personer även måste finnas 

med längs innovationens utveckling. Med detta åsyftar Galbraith att det finns 

ett behov av engagerade medarbetare vars framgång eller misslyckande måste 

var sammankopplat med idéutvecklingens. Det räcker dock inte med en idé-

genererare, eftersom dessa personer vanligtvis inte har tillräcklig maktbefo-

genhet eller status för att ta en idé till nästa steg.  

 

En sponsor kan därför behövas som stödjer och driver idén framåt. Sponsorns 

roll blir att låna ut sin auktoritet och resurser för att föra idén lite närmare 

kommersialisering. Vanligtvis ligger sponsorsrollen på mellanchefer, som kan 

finnas var som helst i organisationer. Ibland arbetar dessa för såväl den inno-

vativa organisationen som den operativa. Är det dock så att en organisation 

har råd att skapa ”venture teams” och speciella produktutvecklingsavdelningar 
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kan det istället vara så att dessa sponsorer helt kan ägna sig åt den innovativa 

delen av organisationen. (Galbraith, 1982) 

 

Den tredje rollen som Galbraith (1982) talar om är dirigenten. Han avser här 

främst de högre cheferna, och menar att det åligger dem att utforma den 

innovativa organisationen. Eftersom en idé, och i förlängningen en innovation, 

kan verka destruktivt för många av en organisations etablerade grupper är 

risken stor att den möter motstånd. Det gäller att dirigenten legitimerar idén 

och utvecklingsprocessen, vilket gör att utan en dirigent kan ingen innovation 

i organisationen skapas. Till sin hjälp att utföra sin roll framgångsrikt har 

dirigenten de organisatoriska processerna och belöningssystemen som finns.  

 

 

4.6.2 Differentiering och avgränsning 

 

Om en organisation vill stimulera till nya idéer är det enligt Galbraith (1982) 

bättre om det finns möjlighet att skilja ur detta från de funktioner som måste 

ske inom den operativa organisationen. En sådan differentiering menar han 

sker när en organisation skiljer på idéer från de fysiska, finansiella och/eller 

organisatoriska dagliga aktiviteter som annars kan störa hur idéer kommer 

fram.  

 

Avgränsningar består av organisatoriska enheter, så som forskning och ut-

vecklingsavdelningar. Dessa enheter är avsatta för att vara totalt engagerade i 

att enbart skapa nya idéer. Målet är att uppnå en fri atmosfär där anställda kan 

testa sina idéer. (Galbraith, 1982) 
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De avgränsade enheterna tydliggör differentieringen och kan vara utformade 

på olika sätt. Avgränsningarna i organisationer kan vara såväl som interna som 

externa. En intern avgränsning kan omfatta exempelvis forskningsgrupper, 

produkt- och processutvecklingslaboratorium. Interna enheter som dessa har 

en tendens att vara dyra, vilket har gjort att externa enheter istället ofta an-

vänds för att generera idéer. Externa grupper som kan utnyttjas som avgrän-

sade enheter kan bestå av exempelvis universitet, eller olika konsultföretag. 

(Galbraith, 1982) 

 

Avgränsningarna behöver ej enbart skilja mellan internt och externt, utan kan 

även skilja mellan permanent eller tillfällig enhet. Vanlig permanent intern 

enhet är sådant som forskning och utvecklingsavdelningar. Anställda i den 

operativa delen av en organisation kan dock tillfälligt flyttas till arbetsuppgifter, 

så som utveckling av en ny produkt eller process. Efter utveckling flyttar 

personerna tillbaka, tillsammans med idén, till den operativa organisationen. 

Det innebär att de enbart under en begränsad tid arbetar differentierat från de 

operativa funktionerna och istället sysslar med att nyskapa, lära, men även ges 

möjlighet att misslyckas, för att i slutändan utveckla en ny idé. (Galbraith, 

1982) 

 

Oavsett hur en organisation utformar innovativa aktiviteter är det bättre att 

avgränsa aktiviteterna än att låta spontana processer arbeta menar Galbraith 

(1982). Inom en innovativ organisationsstruktur pågår det flertalet nyckelpro-

cesser, vilket beskrivs mer om under nästa rubrik. 
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4.7 Processer som inverkar på innovationsförmågan 

 

Det går att inom en organisation utforma en sådan design att den bidrar till att 

hjälpa idegenererare och sponsorer att finna varandra. Det går även här att tala 

om olika designprocesser som bidrar till detta. Möjligt är att förbättra proces-

ser inom områden så som finansiering och ideskapande.  (Galbraith, 1982)  

 

De processer som beskrivs nedan kan vi konstatera blir ytterst relevanta för 

att vi skall kunna se vilka kanaler som en organisation har för att finna en idé. 

Såväl som nätverksbyggande aktiviteter, som sponsorer inom en organisation 

kan ses som viktiga för att generera idéer till en organisation.  

 

Även vikten av att ha speciell budget och finansieringsprocess för innovativ 

verksamhet i organisationerna lyfts fram som viktigt när det gäller att kunna ta 

till vara på och kunna ge de idéer som kommer fram inom organisationen 

möjlighet att kunna utvecklas.  

 

Vidare visar författaren Drucker (1998), i framställningen nedan, oss att det 

finns många olika faktorer internt i en organisation, men också i dess externa 

närhet som kan inverka på att skapa eller finna nya idéer.  

 

 

4.7.1 Finansiering 

 

En nyckelprocess då det gäller att öka innovationsförmågan är en finansie-

ringsprocess som är speciellt öronmärkt för den innovativa organisationen. 

Det kan i vissa fall exempelvis vara lämpligt med budget och avsätt kapital för 

både operativa och innovativa aktiviteter. Finansieringsprocesser är ofta de 
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höga chefernas, eller som tidigare beskrivit dirigenternas, viktigaste verktyg då 

det gäller att skapa utrymme för innovation. (Galbraith, 1982) 

 

En annan viktig aspekt är att möjliggöra ett mångfaldigat sponsorsystem, 

vilket innebär att en idegenererare kan komma till vilken som helst sponsor i 

organisationen som anses som mest lämpad och som har finansiering för den 

nya iden.  Om iden blir avvisad skall idegenereraren också kunna söka sig 

vidare i organisationen, till en annan sponsor eller forskning och utvecklings-

avdelningen (om sådan finns). (Galbraith, 1982) 

 

 

4.7.2 Ideskapande- externa och interna idékällor i företag 

 

Processer som skapar idéer i en organisation förekommer ofta av en händelse, 

men kan också underlättas genom att organisationsstrukturen. En naturlig 

process kan dock skapas genom att främja så som exempelvis nätverksbyg-

gande aktiviteter liksom fysisk lokalisering kan underlätta ideskapande. Antalet 

nya idéer brukar också öka enbart genom att avsätta tid till idéer och genom 

att göra innovationer legitimt i en organisation. (Galbraith, 1982) 

 

De flesta idéer, som leder till framgångsrika innovationer, anser Drucker 

(1998) kommer ur aktiva sökningar av innovationsmöjligheter. Han menar att 

det åligger ledningen i ett företag att se till att möjligheter söks. Drucker tycker 

dock att dagens ledningar har fokus på entreprenörskap. Resultatet har blivit 

en felaktig fokusering på ålder och storlek istället för en syn på entreprenörs-

kap som nyskapande aktiviteter med innovation som dess kärnaktivitet. Vida-

re menar han att ledningar istället ska se innovationsaktivitet som arbetet att 
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skapa möjligheter och väljer därför att poängtera fyra områden internt samt 

tre områden externt där möjligheter till nya idéer kan hittas. 

 

Internt inom ett företag eller dess bransch menar Drucker (1998) att möjlighe-

ter finns genom att följande existerar eller inträffar: 

 

• oväntade händelser 

• missförhållanden 

• utvecklingsbehov, samt 

• bransch och marknadsförändringar 

 

Oväntade händelser är enligt Drucker (1998) den enklaste och lättaste källan 

till att skapa innovation. Detta medan sådant som oförenlighet eller missför-

hållande mellan exempelvis en organisations förväntningar och resultat kan i 

vissa fall också öppna innovationsmöjligheter enligt författaren. Vidare menar 

han att utvecklingsbehov och/eller förändringar är sådant som ofta plötsligt 

över en natt kan uppkomma, vilket gör att företag inte alltid hänger med i 

dessa möjligheter. Vanligt är istället enligt Drucker att: 

 

”etablerade företag, koncentrerade på att försvara vad de redan har, tenderar inte gå 

till motangrepp när en nyetablerare utmanar dem”.  

(Drucker, 1998:154, vår svenska översättning) 

 

Innovatörer menar Drucker (1998) därmed har stor chans att lämnas outma-

nade under lång tid.  
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Externt ser Drucker (1998) tre källor till möjligheter som kan skapa nya idéer. 

De tre källorna kommer ur områden som berör den sociala och den intellek-

tuella omgivningen, enligt nedan: 

 

• demografiska förändringar 

• uppfattningsförändringar, och 

• nya kunskaper. 

 

De demografiska förändringarna menar Drucker (1998) är de mest pålitliga av 

alla innovationsmöjligheter. Den demografiska informationen anser han lämna 

mycket upplysningar om hur den närmaste framtiden kommer att se ut när det 

gäller sådant som arbetskraft, med mera. Det gör att författaren har åsikten att 

den som noga vaktar på tillgängliga demografiska fakta och utnyttjar dem kan 

få stora belöningar.  

 

Liksom demografiska fakta varierar kommer enligt Drucker (1998) också 

människors uppfattningar variera. Författaren visar här på det klassiska ex-

emplet när det gäller hur människor kan se på hur ett glas vatten är antingen 

halvtomt eller halvfullt. På samma sätt menar han att uppfattningar av samma 

fenomen kan förändras och skapa nya möjligheter.  

 

Den tredje källan till hur nya möjligheter som kan ge upphov till nya idéer kan 

uppstå, berör kunskapsbaserade innovationsmöjligheter. Denna typ av inno-

vation är vad Drucker (1998) menar den typ av innovation som människor 

oftast menar när de talar om innovation. Kunskapsbaserade innovationer 

skiljer sig från övriga innovationer menar författaren eftersom de sker vanligt-

vis under en lägre tid, är mycket svårare att förutsäga och är oftast mer utma-

nade.  
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Det behöver enligt Galbraith (1982) inte nödvändigtvis ses som något själv-

klart att det ska finnas ett naturligt innovativt beteende bland personalen. 

Ibland menar författaren att det därför kan behöva utvecklas ett belöningssy-

stem, vilket gör att vi nu går över till att titta på hur ett sådant system kan 

inverka uppmuntrande för att få fram och finna idéer. 

 

 

4.8 Uppmuntran till innovation – belöningssystem 

 

En innovativ organisation, precis som en operativt inriktad organisation, 

behöver enligt Galbraith (1982) ett system för att uppmuntra till ett innovativt 

beteende. Men författaren menar vidare att ett sådant belöningssystem behövs 

utformas på ett lite annorlunda sätt än i en operativ organisation. Skillnaden 

menar han motiveras av att den innovativa uppgiften är i större grad förknip-

pat med högre risk, större svårighetsgrad och löper under en längre tidsperiod.  

 

Vid utformningen av ett belöningssystem i en innovativ organisation krävs det 

dessutom hänsyn till hur innovativ organisationen anses menar Galbraith 

(1982) och hur attraktiva andra externa alternativ är. Belöningssystemet funk-

tion kan delas in i tre delar menar han. 

 

Den första är belöningar som kan attrahera idegenererare till företaget och 

som dessutom sedan gör att de stannar kvar i organisationen. Eftersom olika 

organisationer har olika faktorer som kan attrahera och bibehålla denna attrak-

tion senare måste denna del av belöningssystemet utformas individuellt i varje 

organisation. (Galbraith, 1982) 
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Den andra delen av belöningssystemet funktion bör enligt Galbraith (1982) 

syfta till att motiver fram den extra ansträngning som kan behövas för att 

skapa innovationer. Eftersom det är vanligt, och ska vara tillåtet att misslyckas 

i en innovativ organisation är det viktig att motivera de anställda så att de inte 

ger upp utan åter igen gör nya försök menar författaren.  

 

Slutligen bör belöningssystemet också belöna de framgångsrika prestationer 

som sker i den innovativa organisationen. Denna funktion av belöningssyste-

met blir mer riktat mot idégenererare, men även sponsorer i organisationen är 

minst lika viktiga att belöna. Det gör att de tre funktionerna måste anpassas 

efter de olika rollerna i organisationen. (Galbraith, 1982) 

 

När det gäller belöningssystem visar det oss att det är av vikt för att det skall 

finnas en uppmuntran till innovativt agerande. Med hjälp av belöningssystem 

kan i vissa fall nya idéer fås fram inom en organisation enligt det som fram-

kom ovan.  

 

Men Galbraith (1982) menar också att det måste handla om en annan typ av 

belöning än vad som kanske finns inom den operativa verksamheten. Viktigt 

är därför för oss snarare om det finns belöningssystem som är utformade mer 

kring de tre delar som författaren talar om, attraktionskraft, ansträngningsnivå 

och de olika roller som finns. 

 

Det är dock så att det inte automatiskt med ett belöningssystem kan komma 

att leda till fler innovationer enligt Galbraith (1982). Författaren menar snarare 

att möjligheten hos ett företag att skapa nya idéer inom en innovativ organisa-

tion tilltar snarare om det systematiskt utvecklas och rekryteras personer som 

är bättre på innovation än andra. Vi fortsätter därför i vår teoretiska referens-
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ram kring vad som kan göra att en person kan anses som ”rätt” anställd i en 

organisation som har som mål att vara innovativ. Vår framställning nedan 

baserar sig på de roller som vi anses som mest relevanta för vår uppsats. 

 

 

4.9 Att välja ”rätt” anställda 

 

Det finns enligt Galbraith (1982) en del personer som bättre passar in i en 

innovativ organisation, medan andra personer är bättre i en operativ organisa-

tion. Det första ett företag därför bör göra är att identifiera ett antal attribut 

hos sådana personer menar författaren.  

 

Behovet av egenskaperna kan variera beroende på företag, men Galbraith 

(1982) framhåller ändå ett antal karakteristiska för idegenererare respektive 

sponsorer. Viktig psykologisk egenskap hos en idegenererare anser han är att 

ha ett stort behov att uppnå saker och att inte tveka att ta risker. Även sådant 

som att inte tveka att utmana den rådande situationen, samt inte nöja sig med 

hur saker och ting är idag är sådant som lyfts fram av Galbraith. Denna typ av 

person finns ofta bland dem som är nya i en organisation, men ändå oftast har 

sedan tidigare kunskaper i branschen menar han. Ett annat nyckelattribut när 

det gäller framgångsrika idegenerare tycker författaren är ofta varierande 

erfarenheter. Personer som är kända för att vara eller anses som kreativa är 

ofta de som har erfarenhet från tidiga uppstartsaktiviteter, exempelvis från 

inkubatorföretag eller vissa områden så som Silicon Valley.  

 

Tidigare konstaterades dock att en idegenererare inte alltid kan vara nog för 

att skapa innovationer, det krävs även personer med mer stödjande egenska-

per. Den innovativa organisationen menar Galbraith (1982) därför också 
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måste attrahera, utveckla, träna och bibehålla personal som handleder idéut-

vecklingsprocessen. Precis som en del personer har egenskaper som gör dem 

till troligare idegenererare finns det även personer som troligare passar till 

sponsorer. 

 

Det är inte detsamma som att handleda och tillse en idegenererare, som att 

göra detta med en annan person. Galbraith (1982) menar att dessa typer av 

personer ofta inte vill bli handleda, men att de precis som de flesta andra har 

ett behov att få hjälp och rådgivning. Stilen måste därför skilja från den opera-

tiva ledningens dirigerande stil. De egenskaper som Galbraith därför menar en 

sponsor behöver hänger mer samman med deras stil och erfarenheter, men 

även deras förmåga att förhandla och deras generella affärskunskaper framhål-

ler han som viktiga. Det senare eftersom i en sponsors arbete ingår det så 

snart en idé framträtt att förhandla fram frigörandet av exempelvis nyckelper-

soner, resurser, produktionstid eller kundkontakter.  

 

Utefter det som beskrivs ovan kan vi se att olika personer har olika karakteris-

tiska enligt den teoretiska framställningen. De varierande karakteristiska dra-

gen kan komma att påverka en organisations innovativa förmåga. Det gör att 

vi kan konstatera att olika roller med varierande egenskaper bör finnas i en 

organisation för att underlätta att få fram idéer och för att på bästa sätt dessa 

ska kunna utvecklas. Det skapar också enligt ovan olika framgångsrika idége-

nererare, vilket påverkar förmågan att få fram lyckosamma idéer, och sponso-

rer vilka inverkar på förmågan att lyckats bära en idé fram till utveckling.  

 

Vi kan också igen se att de anställda blir en viktig faktor, speciellt som beslut 

mycket finns hos dem. Det gör enligt Galbraith (1982) ovan det också viktigt 

att det finns ”rätt” anställda i en organisation, det vill säga att de anställda har 
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de karakteristiska och kompetenser som krävs för att kunna exempelvis hante-

ra beslut kring idéer som kommer fram. Detta för att ”rätt” anställda, ska 

kunna ta ”rätt” beslut och kunna bedöma idéer. Men som vi sett ovan varierar 

vad som är korrekt mycket utifrån varje organisation.  

 

Vi kommer nu att gå över till att mer se på själva agerandet när det gäller 

bedömning av en idé och hur beslut att vidareutveckla densamma kan tas 

utifrån. Vi tar här mer tidigare studier till hjälp än vad vi tidigare i vår teoretis-

ka referensram har gjort. Dessutom lämnar vi nu också det mer organisations-

teoretiska området, för att gå mer in på tidigare studier kring riskkapitalisters 

beslutsagerande. Detta eftersom det är det området som är mest utvecklat då 

det gäller beslut om idéutveckling på det sätt som vi valt att studera.  

 

 

4.10  Finansiärernas beslutsprocess 

 

För att kunna förstå de beslut som tas i samband med finansiärers bedömning 

av en idé är det väsentligt att även se på hur deras beslutsprocess utformar sig. 

Målet med en beslutsprocess är enligt Montgomery (ur Andersson, 2003) att 

nå ett tankemässigt tillstånd som gör att det är ett av beslutsalternativen som 

kommer att framträdda som det uppenbart bästa alternativet. Vidare menar 

författaren att detta sker genom att beslutsfattaren strukturerar upp den sökta 

informationen så att fördelar förstärks och nackdelar tonas ner.  

 

Andersson (2003) väljer att beskriva en beslutsprocess utifrån tre beståndsde-

lar. Dessa är enligt författaren: sökning av information, utvärdering samt 

bedömning och beslut.  
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Effekter av erfarenhet

Sökning av 
information 

Utvärdering av 
information 

Bedömning  
och beslut 

Mer information 
erfordras 

Information utvär-
deras igen 

 

Figur 4: Beslutsprocessens beståndsdelar 

(Andersson, 2003:96) 

 

Den ovanstående bilden av finansiärers beslutsprocess som framställs kan 

hjälpa oss att förstå hur agerandet när det gäller hur en idé bedöms innan 

beslut om utveckling tas. Vi kommer därför att ta dess beståndsdelar till hjälp 

för att gå vidare kring främst vår andra problemställning kring vilka krav som 

ställs på en idé för att beslut om vidareutveckling tas. Men denna framställning 

kan också hjälpa oss att finna områden som kan påverka vilka vägar som idéer 

kan tänkas sökas igenom, eftersom vi också här mer allmänt talar om mänsk-

ligt agerande kring beslut.  

 

Vi börjar under den närmaste rubriken med att först de på hur många olika 

sätt som ett beslut kring idéutveckling kan grunda sig stilmässigt på, men även 

egentligen i praktiken vilka idéer som en organisation kan tänkas fånga upp. 

Det senare eftersom olika beslutsstilar eller ageranden torde, sett utifrån den 

teoretiska framställningen här närmast, också kan påverka vilka idéer som kan 

tänkas tas upp av organisationen. 
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4.11  Effekter av erfarenhet och olika beslutstilar 

 

Ett av de stora, men också ifrågasatta namnen, som kommit att påverka orga-

nisationstänkande och ledarskapsforskning är enligt Ottossons (1997) fram-

ställning Carl Gustav Jung. Hans typologi anser Keegan (1985) kan visa att det 

finns fyra konflikterande sätt att lösa problem på, nämligen intuition, förnim-

melse, tänkande samt känsla. Jungs framställning har används av Keegan till 

att indela i åtta olika beslutsstilar. Keegan har klassificerat förnimmelse och 

intuition som uppfattningsfunktioner, medan tänkande och känsla karakterise-

ras snarare som värderingsfunktioner.  

 

Känsla kommer ur erfarenheter i förfluten tid menar Keegan (1985). Den 

kännande beslutsstilens beslut bygger enligt författaren således på erfarenheter, 

och de sympatier såväl som antipartier som kommer ifrån erfarenheterna. Vi 

för alla dessutom med oss våra erfarenheter in i vårt yrke anser Sjunnesson 

(2002), och menar att det bildar utgångspunkt för vår kunskap, vilket vi därför 

kan se bilda beslutsgrund för denna typ av beslutsstil. Denna senare författare 

menar också att: 

 

”…utan gårdagens erfarenheter står vi utan kunskap.” 

(Sjunnesson, 2002:4)  

 

När det dock istället handlar om intuition talar Keegan (1985) om det som är 

förknippat med framtiden. Personer med en intuitiv beslutsstil beskriver 

författaren som att de ofta tar beslut utifrån helheten, och lägger inte vikt vid 

delarna. Keegan menar att vid en intuitiv beslutsstil tas också beslut inte direkt 

underbyggda utifrån fakta, utan fokuserar snarare på möjligheter. 
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Förnimmelse hör i stället samman med nutid enligt Keegan (1985). Denna be-

slutstil menar författaren hänger snarare samman med stor respekt för fakta 

och detaljer. När det däremot gäller tänkande så sätter författaren inte samman 

det med en speciell tidsaspekt. En tänkande beslutsstil kopplar Keegan sam-

man med analytiskt och logiskt agerande. Han menar att beslut tas utifrån en 

intellektuell synvinkel, och bearbetar den information som finns.   

 

Keegan anser att det är nödvändigt med en övertygelse eller tro för att kunna 

uppfatta, eller kunna värdera inför ett beslut. Minnet är också viktigt för att 

kunna hantera tillräcklig med information, samt för att kunna se mönster och 

ta beslut. De olika beslutsstilarna visas av Keegans figur nedan. Vi här valt att 

använda Ottossons (1997) svenska översättning av figuren, istället för att 

själva återge författarens figur. Ottossons översättning och framställning av 

figuren överensstämmer dock med ursprungsförfattarens framställning. 

 

 
 

Figur 5: Beslutsstilar 

(Keegan (1985:39), ur Ottosson (1997:128)) 
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Ottosson (1997) menar att i verkligheten är det säkert få personers som skulle 

kunna vara möjliga att kunna placera in i endast en av de beslutsstilar som 

Keegan kategoriserat. Han anser att det är snarare enbart möjligt att kunna se 

en riktning i beslutsfattandet, medan utbredningen längs den andra linjen 

kommer att påverkas av individspecifika faktorer.  

 

Enligt Ottoson (1997:129) är beslutsprocessen: 

 

”en komplicerad process som i högsta grad är individuell”. 

 

Även om en individ får samma beslutsunderlag som någon annan, menar 

Ottosson att det inte är säkert att de kommer fram till samma beslut. Orsaken 

till detta anser han är de skillnader mellan individer som finns när det gäller 

deras övertygelser, minnesbilder och personligheter. Det är ju också så menar 

författaren att när det gäller ickematematiska problem så finns det inte ett 

enda korrekt beslut, utan snarare mer eller mindre bra beslut. Precis som 

också Andersson (2003) visar, vilket framgår exempelvis av den inledande 

figuren över beslutsprocessen beståndsdelar, menar Ottoson att beslutsunder-

laget (information) också granskas flera gånger.  

 

 

4.11.1 Olika övergripande teorier kring människors beslutsstilar 

 

När det gäller människors beslutsfattande, såväl som deras agerande i stort, 

finns det flera större alternativa och varierande perspektiv. Forskning har 

traditionellt utgått ifrån rationalistiskt handlande, men allt mer genomslag har 

också ett irrationellt och också ett nyinstitutionellt handlande fått. Det är dock 

inte så att teorierna kring människors agerande inte behöver ses som direkt 
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motstridande menar Targama (2002). Författaren snarare anser att det går att 

se att teorierna fångar upp beteenden som kan kännas igen hos oss själva eller 

hos andra.  

 

Grundantaganden när det gäller det rationalistiska perspektivet är enligt Sand-

berg & Targama (1998) att det finns en sann verklighet och människor kan 

komma denna sanning genom systematiska undersökningar och analyser. 

Vidare antas enligt ett sådant perspektiv menar författarna att i en given situa-

tion med bestämda förutsättningar kommer människan att välja mellan olika 

handlingsalternativ. Det alternativ som till slut väljs ses enligt Sandberg & 

Targama som det bästa alternativet utifrån medvetna mål och hur väl alterna-

tivet bidrar till de målen. Det som kan begränsa människans rationella ageran-

de menar författarna är hennes bristande kunskap om verkligheten.  

 

Grundproblemet med det rationella beslutsfattandet enligt Brunsson (1982) är 

att organisationer i de flesta fall inte enbart kan vara nöjda med att enbart ta 

beslut, utan de måste också agera. Det gör, menar Brunsson, att för under-

stödja handling måste beslutsfattandet vara irrationellt. Med detta åsyftas, enligt 

Johanssons tolkning (2002) bland annat att endast ett fåtal av alla tillgängliga 

alternativ granskas och att alla konsekvenser inte beaktas. 

 

Mest märkbar är en irrationell beslutsprocess menar Johansson (2002) vid 

stora, viktiga och omvälvande beslut i organisationer. Här finns också kopp-

ling till institutionella benämningar enligt Johansson. Den kopplingen kan ses 

exempelvis utifrån Brunsson (1982) som menar att det finns en lösning på 

problemet med den motsägande relationen mellan besluts- och handlingsra-

tionalitet. Det han menar är att detta kan lösas på olika sätt. Organisationen 

kan sätta upp fasta standardprocedurer om uppgifterna är tillräckligt enkla 
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eller rutinartade. Om de är mer komplicerade, så att de inte kan sättas under 

sådana rutiner, kan det skapa en begränsad handlingsfrihet för medlemmarna 

av organisationen (Brunsson, 1982).  

 

Handlingsbegränsning kan enligt Brunsson (1982) frambringas genom att 

exempelvis skapa roller där det finns bestämda och förväntade beteenden 

knutna till rollen. Det är även enligt Johanssons (2002) framställning möjligt 

att uppnå begränsad handlingsfrihet genom att organisationen: 

 

”påverkar hur medlemmarna uppfattar, tolkar och värderar sin om omgivning genom 

att tillhandahålla en gemensam tolkningsram, en organisatorisk ideologi.” 

 (Johansson, 2002:75) 

 

Det (ny-)institutionella perspektivet utgår också ifrån att: 

 

”människor lär sig att identifiera situationer och sedan koppla dem till ett visst lämp-

ligt handlande.” 

(Targama, 2002:5) 

 

Enligt Targama (2002) är det ofta så att människorna själva inte upplever att 

de följer bestämda regler, utan det är snarare så att hon lärt sig att uppfatta 

och förstå verkligheten på ett visst sätt. Det gör, menar Targama, att ett visst 

handlande snarare är ett naturligt och självklart val, och de eventuella över-

väganden som personen kanske ändå gör berör mer att tolka situationen och 

problemet som hon står inför.  
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4.12  Sökning av information och nya idéer 

 

Vi har redan tidigare, och då främst i den mer organisatoriskt baserade delen 

av teoretiska referensramen, tittat på hur en organisation kan organisera sig 

för att bli mer innovativ och därmed finna nya idéer.  Här väljer vi dock att 

också ha ett avsnitt som mer baseras på modeller och studier om riskkapitalis-

ters agerande kring denna fråga. Skälet är att vi i vår uppsats fokuserar på såväl 

riskkapitalisters agerande som på mer etablerade teknikföretag i varierande 

branscher. Vi upplever därför att vi också behöver skapa en bild av riskkapita-

listers agerande som ett bidrag till att kunna svara på vår första frågeställning.  

 

Det finns nämligen flera olika sätt som ett riskkapitalbolag kan söka informa-

tion och komma i kontakt med nya idéer att möjligtvis investera i enligt Tyeb-

jee & Bruno (1984). Vanligaste sättet menar författarna är för företaget att få 

kännedom om en idé genom att bolaget olika direkta kontakter ger en referen-

ser. Vidare är det oftast också den personen som har en idé som kontaktar 

bolaget. Förutom dessa kontaktvägar kan också tidigare investeringar leda till 

att riskkapitalbolag får kännedom om en ny idé.  

 

 

4.12.1 Nätverk 

 

Ett riskkapitalbolag kan även få in en idé genom att så kallat syndikera. Det 

innebär att två eller flera företag går samman och tillsammans satsar de kapital 

i ett och samma projekt. Det möjliggör en spriddning av risker och samord-

ning av kompetenser. Det gör det även möjligt att inhämta kunskaper och 

information som riskkapitalbolaget behöver för att kunna göra en fullständig 
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bedömning av en idé genom detta tillvägagångssätt. Oftast vid syndikering är 

dock ett företag huvudansvarig för förvaltningen. (Isaksson, 2000) 

 

Samverkan mellan individer och organisationer, såväl internt som externt, 

ställer höga krav då det gäller grupprocessen enligt Svensson m.fl. (2001), 

eftersom allt sådant nätverksarbete består av en social process. Författarna 

menar att intresset för nätverk vuxit kraftigt under de senaste åren, och de 

frågar sig om det inte rör sig om något som helt enkelt ligger i tiden. Men när 

det gäller nätverk som en form av utvecklingsstrategi, anser författarna att 

intresset är av ett relativt sent datum i Sverige. De konstaterar dock att idag 

ses nätverk som lösningen till flertalet problem i samhället. 

 

Ett sådant problem är behovet av företagsutveckling, vilket anses enligt 

Svensson m.fl. (2001) vara stort men inte är en förändring som sker av sig 

själv. Författarna menar att samarbete i nätverksform kan vara ett av de sätt 

som ett företag kan använda för att stödja och stimulera till utveckling.  

 

Själva begreppet nätverk är dock svårt att finna en klar definition på, då det 

oftast ses som något som är mer vagt och mångtydigt enligt Svensson m.fl. 

(2001). Det rör sig snarare om ett sätt att se på saker och ting menar författar-

na, än att det går att visa vad nätverk omfattar genom en begreppsförklaring. 

De konstaterar vidare att det dock finns många olika definitioner av begreppet. 

Svensson m.fl. lyfter fram en av dessa definitioner för att påvisa vad nätverk 

kan vara, vilket är en definition som vi instämmer i. Svensson m.fl. (2001:32) 

väljer att definiera begreppet på följande sätt:  

 

”…nätverk består av ett antal självständiga organisationer som tillsammans kan 

uppnå ett mål som de inte kan var för sig.” 
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4.13  Utvärdering av idéer hos riskkapitalister 

 

Vi fortsätter nu med mer teoretiska framställningar, som framför allt skall 

hjälpa oss att finna svar inom problemområdet kring hur de vi undersöker 

agerar då det gäller vilka krav som ställs på en idé för att den skall komma att 

utvecklas. Vi har fortfarande hämtat detta ur främst tidigare forskning då det 

gäller riskkapitalisters agerande eftersom detta område inte finns så utvecklat 

hos exempelvis andra typer av företag inom andra branscher. En förklaring till 

det är naturligtvis att en viktig del i ett riskkapitalbolag är att i sin verksamhet 

kunna välja ut de bästa idéer som är värda att investera i (Fredriksen, 1997).  

 

Fredriksen (1997) konstaterar att det rör sig flertalet olika kriterier som påver-

kar beslutet att gå vidare. Flera studier har också visat att företagen ofta har 

någon form av standardkriterier som de utgår ifrån vid ett första idéurval. 

Enligt Tyebjee & Brunos (1984) studie varierar dessa standardkriterier mellan 

företag, men att det finns ett antal kriterier som tenderar att gemensamt åter-

komma. De lät i sin studie ett antal riskkapitalister välja mellan ett antal krite-

rier, som de sedan sammanställde och analyserade.  Författarna såg på detta 

sätt främst fyra olika standardkriterier när det gäller ett första urval som åter-

kommer bland företagen: 

 

• Investeringsstorlek 

• Teknologi och marknad 

• Geografisk begränsning 

• Investeringsfas 

 

Det vanligaste är enligt Tyebjee & Bruno (1984) att riskkapitalbolag inte satsar 

på små företag och mindre investeringar. Den orsak till detta, som författarna 
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beskriver, är att riskkapitalbolagen anser att det tar lika stor tid att hantera små 

investeringar som stora och att det därmed är mindre tidskrävande att istället 

ha få stora företag samlat i sin portfölj. Hur många företag som ett riskkapi-

talbolag har utrymme att ha i sin portfölj påverkas av bolagets resurser menar 

Tyebjee & Bruno.  

 

Standardkriteriet teknologi och marknad hänger samman med att riskkapital-

bolaget naturligtvis bör ha de rätta kunskaperna för att kunna bedöma den 

aktuella teknologin och marknaden enligt Tyebjee & Bruno (1984). Det gäller 

således enligt författarna att företaget har den rätta förtrogenheten med det 

aktuella området som idén handlar om. 

 

Tyebjee & Bruno (1984) beskriver vidare att många riskkapitalbolag sätter 

också en geografisk begränsning var de kan tänka sig att investera i en idé. 

Författarna menar att detta orsakas av att bolaget har en önskan om att lätt 

kunna besöka och hålla kontakten med det företag som de investerat i.  De 

geografiska gränserna påverkas således av var riskkapitalbolag befinner sig.  

 

Standardkriteriet investeringsfas sätter gränser för i vilket skede som ett risk-

kapitalbolag kan tänka sig att investera i enligt Tyebjee & Bruno (1984). Van-

ligt menar författarna är att investeringar undviks i såddstadier, såväl som i 

mogna faser. Detta har vi valt att referera till som ”såddskräck”. 
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4.14  Bedömning och beslut hos riskkapitalister 

 

Hur själva bedömningen och beslutet tas sedan en första granskning har gjort 

är en viktig del för att vi skall kunna till fullt besvara hur agerandet framställs 

inom vårt studerade område. Vi måste därför också fortsätta vår framställning 

med ett fokus även på steget efter, det vill säga efter att en första granskning 

av en idé gjorts och nästa steg är att bedöma om det kan vara aktuellt att 

investera i den.  

 

Tyebjee & Bruno (1984) har här identifierat bedömningskriterier som omfat-

tar fem olika områden kring en tänkbar investering. De områden som förfat-

tarna identifierat i sin studie är hur attraktiv marknaden anses, graden av pro-

duktdifferentiering, om ledningen är kompetent, eventuella hot från nyetable-

rare och möjligheten att kunna avyttra investeringen.  

 

Det som enligt Tyebjee & Bruno (1984) avgör om en marknad anses som 

attraktiv är främst vilken storlek och tillväxt som finns på marknaden, liksom 

den efterfråga som råder på den. Bedömningen av graden av produktdifferen-

tiering menar de istället främst påverkas av hur unik produkten är. Gällande 

ledningens kompetens hänger den enligt författarna samman med den som 

står bakom idén, vilken vanligen är företagets grundare. En del av bedöm-

ningen handlar om huruvida ledningen anses vara tillräckligt kompetent för att 

kunna just leda företaget till framgång. 

 

Hotet från möjliga nyetablerare påverkar bedömningen utifrån vilken konkur-

rens som kan tänka uppstå, men även hur stor chans att nyetablering genom 

ny teknik kan komma att ske. Det avslutande kriteriet som Tyebjee & Bruno 
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(1984) lyfter fram är påverkat av riskkapitalbolagets önskan om att lätt kunna 

avyttra och förvandla sin investering till likvida medel.  

 

Andra studier har dock visat på andra resultat än Tyebjee & Bruno (1984). 

Fredriksen (1997) refererar till ett flertal andra studier, som han dessutom till 

viss del ställer mot varandra. En av de studier som Fredriksen lyfter fram är 

Wells studie, som genom djupintervjuer kunde konstatera ett antal kriterier. 

Wells resultat fokuserar främst på kriterier kring ledningen och andra som 

brukar ses som mer utmärkande områden för entreprenörskapsföretag. 

 

Poindexter (även i Fredriken, 1997) fokuserar snarare i sitt resultat på kriterier 

som berör mer finansiellt orienterade frågor. Fredriksen refererar också till 

MacMillian och hans kollegor. MacMillian m.fl. (1985:119) konstaterade i sin 

studie att: 

 

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

odds (financial criteria), it is the jockey (entrepreneur), who fundamentally determines 

whether the venture capitalist will place a bet at all”. 

 

MacMillian m.fl. har enligt Fredriksen (1997) genomfört ett antal studier, 

främst under senare delen av 1980-talet. Den första av dem, som vi citerar 

ifrån ovan, genomfördes 1985 och har enligt Fredriksen ofta bedömts som 

viktigast. MacMillian m.fl. (1985) menade att fem av de tio kriterier som an-

sågs som viktiga hade att göra med entreprenörens erfarenhet eller personlig-

het. Det resultat som studien, och som därmed styrker Tyebjee & Brunos 

(1984), var således speciellt vikten vid själva entreprenörens erfarenhet och 

personlighet.  
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Resultatet visade också att det fanns sex olika kategorier av risk att hantera, 

menade MacMillian m.fl. (1985). Författarna menar att bedömningen därför 

också påverkas av risken att; förlora hela investeringen, inte kunna göra en exit 

om det är nödvändigt, misslyckas med att implementera idén, ledningen miss-

lyckas, ledarskapet misslyckas, samt möta hård konkurrens. 

 

Dessa faktorer menar Fredriksen (1997) dessutom nära korrelerar med Tyeb-

jee & Brunos (1984) studie. Fredriksen har valt att göra en sammanställning 

över fyra olika studiers resultat i en figur. Detta för att underlätta en överblick 

av det som respektive studie lyfter fram. Fredriksen utgår ifrån en studie 

genomförd 1981 av Tyebee & Bruno, men vi kan känna igen en del av fakto-

rerna som de även senare talar om i sin artikel från 1984. De riskfaktorer som 

MacMillian m.fl. (1985) talar om, samlar Fredriksen delvis i förmågan att 

hantera risk, men ingår även delvis i andra punkter i hans sammanställning 

 
Wells (1974) Poindexter (1976) Tyebjee och Bruno 

(1981) 
MacMillan m.fl. 
(1985) 

Ledningens 
engagemang 

Ledningens 
kompetens 

Ledningens 
kompetens 

Upprätthållet 
engagemang 

Produkt Förväntad 
avkastning 

Vinstmöjligheten Bekant med 
marknaden 

Marknad Förväntad risk Vinstuttagsfaktorer Förväntad avkastning
Ledningens 
kunnande om 
marknaden 

Ägarandel Projektets 
genomförbarhet 

Ledarerfarenhet 

Ledningens teknis-
ka kunnande 

Ledningens finan-
siella engagemang 

Marknadsfaktorer Förmåga att hantera 
risk 

Marknadsplanen Finansiell kontroll Okontrollerbar risk Vinstuttagsfaktorer 

 

Figur 6: Utvärderingskriterier vid idébedömning 

 (egen översättning från Fredriksen, 1997:29) 

 

Om studier i slutet av 1980-talet la en stor vikt vid entreprenören, har studier 

idag snarare visat på att detta har vidgats till att omfatta hela entreprenörs-
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kapsteam. Enligt exempelvis en artikel av Gustafsson i tidningen Esbri 

(2003:2) är istället entreprenörsteam företagandets framtid.  

 

Idag ses alltmer, i enlighet med Esbiriartikeln, inte en ensam entreprenör som 

något som skapar ett företags framtid. Walshok, en professor i sociologi som 

intervjuas i artikeln, menar att företag idag byggs ofta av ett antal nyckelper-

soner där var och en har funktioner som inte företaget skulle klara sig utan. 

Detta anser Walshok resulterar i att idag finns styrkan i teamet, och inte som 

tidigare i den individuella entreprenören. 

 

 

4.15  Summering av teoretiska bidrag till vår uppsats 

 

Denna rubrik finns till för den läsare som önskar få en mer samlad bild av vår 

teoretiska framställning. Om du som läsare anser att du inte behöver detta kan 

du istället gå vidare till vår empiriska framställning. Vi rekommenderar dock 

att du också kan använda denna summering till att återgå till vid senare delar 

av uppsatsen (exempelvis i samband med analysen). Det kan då fungera som 

en påminnelse av vad som tas upp av oss i detta kapitel. 

 

Vi inleder i vår teoretiska referensram med en teoretisk framställning av be-

greppet innovation samt konstatera att vår utgångspunkt och bild av innova-

tioner utifrån den teoretiska beskrivningen är ett processperspektiv, och att 

det handlar för oss om: 

• En process där 

• en ny ide 

• för samtliga eller någon aktör 

• accepteras eller vinner insteg i samhället. 
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Det är dessa punkter som bildar utgångspunkt för hur vi valt att se på och 

använda begreppet innovation eller innovationsprocess. Den övriga teoretiska 

referensramen fokuserar på olika aspekter som teoretiskt kan inverka på inno-

vationsprocessen, då det gäller att finna idéer och beslutet att utveckla dessa 

idéer. Inledningsvis har referensramen också ett organisationsteoretiskt fokus, 

för att sedan glida över mer till beslutsfattande främst byggd på studier kring 

riskkapitalister.  

 

Vi kan konstatera att innovationsverksamhet dels kan komma att bygga på 

normer eller principer, men kan dels också vara en mer modenyck i företag 

enligt Ottossons (1997) framställning. Vi menar att sådant också kan inverka 

på vilka idéer som en organisation är öppen inför att ta till sig. Sättet att ut-

forma innovationsverksamheten kan dock variera, Galbraith (1982) menar 

exempelvis att organisationen bör utformas kring en innovativ del och en 

operativ del. Denna uppdelning är dock inte självklar för andra författare 

(exempelvis Lewitt, 2002). Vi fokuserar dock främst en mer innovativ del i vår 

teoretiska referensram. Detta för att vi, förutom hur Galbraith menar en 

innovativ organisation bör utformas för att finna och ta hand om idéer värda 

att utveckla, också önskar se mer till varierande beståndsdelar kring denna 

utformning för att kunna ställa det mot våra studerande företags agerande.  

 

Utifrån författare så Teece (1994), Ottosson (1997) m.fl. kan vi konstatera att 

faktorer så som osäkerhet och riskbenägenhet verkar kunna inverka på age-

rande kring innovationer. Även inställning till misslyckanden i tidiga skeden 

kan komma att påverka hur organisationer agerar inför att finna nya idéer, och 

vilka som kommer att utvecklas. Galbraith (1982) menar dock också att en 

organisations uppgift kommer att utformas av företagets valda strategi, liksom 

dess utvecklingsnivå. Vi har därför valt att lyfta fram strategier, dels ur per-
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spektivet med ett etablerat företags utvecklingsnivå, dels de fyra innovations-

strategier som Kaplan (1999) pratar om. 

 

Vi kan utifrån teorier om strategi, och då speciellt innovationsstrategier, se att 

val av innovationsstrategi kan komma att påverkas av flertalet olika faktorer, 

och att det dessutom finns ett flertalet varierande inställningar till innovationer 

att utgå ifrån. Utifrån vårt studerade område är det viktigt att utifrån dessa 

teorier kunna konstatera att val av strategi verkar vara en påverkansfaktor då 

det gäller var och hur idéer söks, och hur rätt miljö för att finna idéer skapas. 

Den valda strategin kan också få en inverkan på hur riskkapitalförsörjningen 

bör ske, och hur lätt det är att förankra idéer i en organisation.  

 

Vi har också sett på hur struktur kan inverka på organisationers förmåga till 

innovation. När det gäller innovativa strukturer påverkar anställda, och deras 

roller i organisationen hur en organisation såväl kan finna idéer via de anställ-

da, som hur de tas om hand för att få en chans att kunna utvecklas. Detta 

framgår ibland annat av Galbraiths (1982) framställning. En organisations 

förmåga att finna nya idéer kan också påverkas såväl som genom en intern 

struktur, som genom mer externa grupperingar utanför våra aktuella organisa-

tioner enligt det som framkommer vid underrubriken ”Differentiering och 

avgränsning”.  

 

Även de processer som beskrivs i den teoretiska referensramen kan vi konsta-

tera blir ytterst relevanta för att vi skall kunna se vilka kanaler som en organi-

sation har för att finna en idé. Såväl som nätverksbyggande aktiviteter, som 

sponsorer inom en organisation kan ses som viktiga enligt den teoretiska 

framställningen för att generera idéer till en organisation.  Även vikten av att 

ha speciell budget och finansieringsprocess för innovativ verksamhet i organi-
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sationerna lyfts fram som angeläget när det gäller att kunna ta till vara på och 

kunna ge de idéer som kommer fram inom organisationen möjlighet att kunna 

utvecklas. Författaren Drucker (1998) visar också på att det finns många olika 

faktorer internt i en organisation, men också i dess externa närhet som kan 

inverka på att skapa eller finna nya idéer.  

 

När det gäller belöningssystem visar det oss att det är av vikt för att det skall 

finnas en uppmuntran till innovativt agerande. Men via Galbraith (1982) kan 

vi också konstatera att det måste handla om en annan typ av belöning än vad 

som kanske finns inom den operativa verksamheten. Viktigt är därför för oss 

snarare om det finns belöningssystem som är utformade mer kring de tre delar 

som författaren talar om, attraktionskraft, ansträngningsnivå och de olika 

roller som finns.  

 

Vi ser också på vad som kan göra att en person kan anses som ”rätt” anställd i 

en organisation som har som mål att vara innovativ. Ett skäl till det är att 

möjligheten för ett företag att skapa nya idéer inom en innovativ organisation 

enligt Galbraith (1982) tilltar om det systematiskt utvecklas och personer som 

är bättre på innovation än andra rekryteras. Det är också han som menar att 

olika personer har olika karakteristiska, vilket kan komma att påverka en orga-

nisations innovativa förmåga. Vi konstaterar därför att olika roller med varie-

rande egenskaper bör finnas i en organisation för att underlätta att få fram 

lyckosamma idéer och förmå bära fram desamma till utveckling.  

 

Vi går även över till att mer se på själva agerandet när det gäller bedömning av 

en idé och hur beslut att vidareutveckla densamma kan tas utifrån. Vi tar här 

mer tidigare studier till hjälp än vad vi tidigare i vår teoretiska referensram har 

gjort. Dessutom lämnar vi nu också det mer organisatoriska teoriområdet, för 
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att gå mer in på tidigare studier kring riskkapitalisters beslutsagerande. Detta 

eftersom det är det området som är mest utvecklat då det gäller beslut om 

idéutveckling på det sätt som vi valt att studera.  

 

Vi utgår ifrån den bild över finansiärers beslutsprocess som Andersson (2003) 

framställer, vilken består av delarna: 

 

• sökning av information, 

• utvärdering, samt 

• bedömning och beslut.  

 

Vi menar att denna uppdelning kan hjälpa oss att förstå hur agerandet när det 

gäller hur en idé bedöms innan beslut om utveckling tas. Men denna fram-

ställning kan också hjälpa oss att finna områden som kan påverka vilka vägar 

som idéer kan tänkas sökas igenom, eftersom vi också här mer allmänt talar 

om mänskligt agerande kring beslut.  

 

När det gäller hur olika beslut kan tas ser vi bland annat på de åtta olika be-

slutsstilar som Keegan (1985) formulerat. Han bygger sin framställning på 

Carl Gustav Jung som talar intuition, förnimmelse, tänkande och känsla (Kee-

gan, 1985). Ottosson (1997) menar dock att det inte går att se en enda besluts-

stil, då det snarare kan komma att handla om flera olika. 

 

Vi ser också på mer allmänt hållna inställningar till hur det går att se på hur 

mänskligt beslutshandlande. Det handlar om perspektiv så som rationalistiskt 

agerande, men också irrationellt och nyinstitutionellt agerande, vilket bland 

annat beskrivs utifrån författare så som Sandberg & Targama (1998) samt 

Brunsson (1982). 
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Vi tar också ett mer uttalat riskkapitalistisk syn, utifrån främst Tyebjee & 

Bruno (1984), på hur just riskkapitalister söker information och idéer. Vi 

kompletterar vad de författarna kommer fram till med att också beskriva 

nätverk kort utifrån Svensson m.fl. (2001). Detta eftersom ett nätverksageran-

de, ofta exempelvis i form av vad som kallas syndikering, inom branschen är 

vanligt enligt Isaksson (2000). Detta hjälper också oss att skapa en ytterst 

teoretisk och översiktlig bild hur de kan agera kring vår frågeställning kring 

hur de agerar för att finna idéer.  

 

Vi fortsätter dock också mer med sådant som framför allt skall kunna bli ett 

bidrag för att få hjälp att finna svar på vår problemställning kring hur de vi 

undersöker agerar då det gäller vilka krav som ställs på en idé för att den skall 

komma att utvecklas. Detta görs delvis med hjälp av dem den stora studie 

som Tyebjee & Bruno (1984) genomfört. Även MacMillian m.fl. (1985), samt 

de studier Fredriksen (1997) även refererar till har konstaterat att det ofta rör 

sig om flertalet olika kriterier som inverkar på beslutet att gå vidare med en idé. 

 

De kriterier som Tyebjee & Bruno (1984) har funnit att ett första urval ofta 

sker utifrån är: 

  

• Investeringsstorlek 

• Teknologi och marknad 

• Geografisk begränsning 

• Investeringsfas 

 

Riskkapitalisters agerande inom detta område är mer studerat än då det gäller 

etablerade teknikföretag. En förklaring till detta menar författaren Fredriksen 

(1997) är naturligtvis att en viktig del i ett riskkapitalbolag är att i sin verksam-

het kunna välja ut de bästa idéer som är värda att investera i. 
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Hur själva bedömningen och beslutet sedan tas efter att en första granskning 

har gjort, menar vi också är en viktig del för att vi skall kunna se hur agerandet 

i innovationsprocessen verkar vara utformat. Vi lyfter därför också fram även 

steget efter, det vill säga då en första granskning av en idé gjorts, och den så 

långt fått klartecken. Det handlar således om själva beslutet om idén är värd 

att investera i.  

 

Tyebjee & Bruno (1984) har också sett på bedömningskriterier som omspän-

ner fem olika områden kring en tänkbar investering. Författarna har funnit i 

sin studie att områden så som hur attraktiv marknaden anses, graden av pro-

duktdifferentiering, om ledning är kompetens, hot från nyetablerare och möj-

ligheten att enkelt kunna avyttra investeringen inverkar när ett investeringsbe-

slut skall tas. 

 

Vi har dock också funnit utifrån exempelvis Fredriksens (1997) framställning, 

där han sammanställt olika studier kring detta, att andra studier har visat på 

andra resultat. Bland dessa studier märks exempelvis MacMillian m.fl. (1985), 

samt Poindexter (refererade i Fredriksen, 1997). Vi presenterar också den 

sammanställning som Fredriksen (1997) gjort av de olika studiernas resultat, 

vilket också underlättar att ställa resultaten mot varandra.  

 

Det som vi kan konstatera vidare när det gäller faktorer som påverkar själva 

utvecklings- och investeringsbeslutet enligt de olika studierna är att studier i 

slutet av 1980-talet främst la en stor vikt vid entreprenören. I den teoretiska 

referensrammen framkommer det dock också att idag har det allt mer gått 

mot att istället vidgas till att omfatta hela entreprenörskapsteam. Det senare 

konstateras av exempelvis Gustafsson (2003), som lyfter fram att det är entre-

prenörsteam som istället företagandets framtid. 
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5 Beskrivningar 

________________________________________________ 

Vi kommer här under denna rubrik beskriva, dels riskkapital-

branschen, men dels också våra studerade företag och de per-

soner som vi på respektive företag har intervjuat.  

 

Orsaken till att vi valt att beskriva riskkapitalbranschen är att vi

många inte har en tillräcklig förståelse för dess uppbyggnad och f

att kunna följa med i senare resonemang. Vi önskar också beskriv

tag och intervjupersoner för att du som läsare ska få en bild öv

företagen är, samt dels vilka de intervjuade personerna har för ba

position på det aktuella företaget. 

 

 

5.1 Riskkapitalbranchen 

 

Den svenska riskkapitalbranschen såg dagens ljus 1982, då lagändr

det enklare och säkrare att handla aktier i privata aktiebolag enligt

(1997) beskrivning. Det var dock inte förrän i början av 1990-tale

schen verkligen kom igång (Cassel, 2004-03-23). Bara några år sen

den rush på den svenska börsen som i numera är allmänt kän

bubblan” – en tid då en enorm övertro på tillväxtpotentialen i bå

stora IT-företag kom att leda till omotiverat höga företagsvärderi

IT-bubblan växte och blomstrade riskkapitalbranschen och ant

ökade snabbt när såväl förmögna privatpersoner som åtskilliga

investerade i så kallade riskkapitalbolag (Glemstedt, 2004-03-23). 
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Definitionen om vad som är riskkapital är dock inte entydig och exakt menar 

Isaksson (2000). Ibland används också amerikanska begreppet venture capital 

som synonym, vilket enligt författaren inte är helt korrekt, då detta snarare 

enbart är en del av riskkapitalbranschen. Företag (som han talat om som 

venture-capitalföretag) inom denna bransch är enligt honom 

 

”…företag som specialiserat sig på att gå in med aktivt affärsutvecklingsstöd (risk-

kapital och kompetens) till företag med utvecklingspotential.”  

(Isaksson, 2000:1) 

 

Cassel (2004-03-23) menar också att kännetecknande för ett riskkapitalbolag 

är att ett riskkapitalbolag är ett företag vars 

 

”…verksamhet är att investera pengar i onoterade bolag, alltså företag som inte note-

rats på börsen.” 

 

De företag som bolagen investerar i brukar oftast benämnas som portföljföre-

tag, eftersom bolagen inom branschen tenderar att sprida sina risker i en 

investeringsportfölj enligt Isaksson (2000). 

 

Grovt menar Isaksson (2000) att det också går att indela branschen i tre olika 

bolagsformer efter ägarstruktur. De privata som ägs av privatpersoner och 

företag, samt förvaltar pengar från externa finansiärer så som pensionsfonder, 

försäkringsbolag och storföretag. I Sverige är detta den största gruppen enligt 

Isaksson. En andra grupp är de statligt äga. Två stora aktörer inom detta är 

Industrifonden och 6:e AP-fonden som genomför, såväl direkt som indirekt 

investeringar i hel eller delägda bolag. Slutligen finns det en tredje speciell 

form som består av de koncernägda bolagen. Dessa företag ingår då i en kon-
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cern som inte har som huvudverksamhet att syssla med riskkapitalinvestering-

ar. Bolagen kan vara exempelvis dotterbolag till banker, försäkringsbolag eller 

investmentbolag till enheter eller avdelningar i en industriell koncern. Det som 

främst gör den sista gruppen annorlunda mot de andra ägarformerna är att de 

vanligen har mer ett koncernövergripande strategi i fokus. En sådan verksam-

het inom ramen för ett traditionellt industriföretag brukar också benämnas 

corporate venture capital. (Isaksson, 2000) Vi har i vårt urval företag som 

representerar samtliga tre grupper, vilket kommer att senare framgå av de 

efterföljande rubrikerna som beskriver respektive riskkapitalbolag. 

 

När det gäller den del av riskkapitalbranschen som vanligen kallas ”venture 

capital” investerar den i helt nya bolag med avsikten att mångdubbla sin inve-

stering på några få år genom att företaget ökar kraftigt i värde. För att detta 

ska vara möjligt krävs att den idé företaget bygger på är svår att kopiera. An-

nars riskerar det att utsättas för priskonkurrens varvid möjligheten till över-

vinster omedelbart utplånas. Till följd av detta investerar riskkapitalbolagen i 

princip uteslutande i idéer på hög tekniknivå, till exempel inom data, elektro-

nik, bioteknik och läkemedel. Vanligtvis är engagemanget tidsbegränsat, men i 

gengäld mycket aktivt. (Cassel, 2004-03-23) Det begränsar sig inte till att tillfö-

ra kapital, utan handlar minst lika mycket om att bidra med kompetens och 

kontakter som det unga företaget saknar (Öjefors, 2003-10-01). 

 

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv har riskkapitalisterna flera viktiga funk-

tioner. Den viktigaste är att de finansierar goda, effektiviserande idéer som 

annars kunde ha gått förlorade på grund av att entreprenören saknade egna 

medel. (Fredriksen, 1997) Under 1990-talet fungerade riskkapitalmarknaden 

bra på många sätt. Det fanns investerare för såväl de allra tidigaste skedena i 

ett företags utveckling, exempelvis sammanställning av en affärsplan, som till 
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kostsamma marknadsintroduktioner och expansioner. (Glemstedt, 2004-03-

23) Mot slutet av decenniet hann dock resultatkraven ikapp branschen och det 

vilda investerandet i alltför många dåligt analyserade idéer ledde till att stora 

mängder kapital gick förlorat (Cassel, 2004-03-23). 

 

En för samhället mycket negativ effekt av IT-kraschen är att investeringarna i 

de tidigaste skedena i idéutvecklingen idag anses vara alldeles för riskfyllda för 

att vara lönsamma att investera i (Glemstedt, 2004-03-23). Avkastningen ger 

inte investeraren betalt för risken, och därmed finns idag endast ett fåtal pri-

vatägda riskkapitalbolag som investerar i de tidiga skedena (Cassel, 2004-03-

23). Denna roll har nästan helt tagits över av offentliga stiftelser och bolag, 

som inte lever under samma lönsamhetskrav som de privata riskkapitalbola-

gen och dessutom lyder under riksdagskrav på samhällsansvar (Malmström, 

2004-03-18). Även tillgången på kapital till senare skeden har reducerats kraf-

tigt, och det finns idag ett ganska svalt intresse bland riskkapitalister för nya 

engagemang (Öjefors, 2003-10-01). 

 

Beroende på finansiell styrka och riskbenägenhet investerar riskkapitalister i 

olika skeden i företags utveckling (Cassel, 2004-03-23). Vi har i denna uppsats 

fokuserat på den tidiga utvecklingen. Investeringar i ett sådant skeende brukar, 

som vi delvis talat om tidigare, benämnas som såddfinansiering (eng. seed 

financing). Det innebär alltså att kapital satsas för att en idégenererare ska 

kunna ha en möjlighet att utvärdera eller pröva ett koncept eller en idé för att 

kunna utveckla den. Vi har kort också kommit att se på uppstartsfinansiering 

(start-up financing), vilket snarare innebär finansiering för att produktutveck-

ling. Konceptet, idén eller den delvis utvecklade produkten har fortfarande då 

oftast inte testas kommersiellt. Andra, och senare efterföljande faser som ett 

riskkapitalbolag kan komma att investera i, kan vara exempelvis  expansionsfi-
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nansiering (expansion stage financing) och buyout finansierng. (Isaksson, 

2000) Fler alternativa finansieringsformer, samt utförligare förklaring finns i 

Isakssons (2000) artikel om du som läsare som blir intresserad av att mer och 

ytterligare få begrepp inom riskkapitalbranschen beskrivna.  

 

 

5.2 Tre riskkapitalbolag 

 

Vi kommer under denna rubrik beskriva de tre riskkapitalbolag där våra inter-

vjupersoner arbetar. I anslutning till varje kort företagspresentation, beskriver 

vi också kort vår intervjuperson på det aktuella företaget. Vi vill med detta 

uppnå en redovisning av personernas position och bakgrund, för att visa deras 

anknytning till vårt studerade ämnesområde. 

 

 

5.2.1 Creandum 

 

Det endast årsgamla riskkapitalbolaget Creandum grundades på initiativ av 

och med finansiering från Sjätte AP-fonden och Skandia Liv (Creandums 

hemsida, 2004-03-24). Båda ägarföretagen är själva stora investerare i senare 

skeden i teknologiföretags livscykel och upplevde att underlaget för sådana 

investeringar minskat för mycket sedan IT-krashen (Cassel, 2004-03-23). För 

att finansiera i de tidigaste stegen grundades därför Creandum, vars målsätt-

ning är att bli Nordens ledande såddfinansiär (Creandums hemsida, 2004-03-

24). 

 

För att öka sannolikheten för framgångsrika investeringar har företaget redan 

från start samlat på sig en blandning av mer eller mindre erfarna investerare 
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och analytiker med skiftande utbildningsbakgrunder (Cassel, 2004-03-23). 

Flera av de totalt sju medarbetarna har dessutom egen erfarenhet av entrepre-

nöriella arbetsförhållanden, vilket torde ge en god förståelse för entreprenö-

rernas situation (Cassel, 2004-03-23). 

 

Vår intervjuperson vid Creandum är Fredrik Cassel. Han har en civilingen-

jörsexamen i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan och är anställd 

som analytiker. Han har även genomgått en tvåårig utbildning som manage-

ment trainee inom den norska mediekoncernen Schibsted. Sedan dess har han 

haft olika positioner inom affärsutveckling på Scandinavia Online och Eniro. 

(Cassel, 2004-03-23, samt Creandums hemsida, 2004-03-24) 

 

 

5.2.2 ITeksa Venture 

 

Den universitetsanknutna såddfinansiären Teknikbrostiftelsen i Linköping 

investerar i de allra tidigaste skedena i idéutveckling och företagssådd. För att 

investera i de efterkommande skedena bildade Teknikbrostiftelsen i november 

2002 ett, med Industrifonden och Saab, samägt riskkapitalbolag, ITeksa Ven-

ture. ITeksa är ett regionalt riskkapitalbolag som investerar i högteknologiska 

företag med bas i Linköpingsregionen. (Teknikbrostiftelsens hemsida, 2004-

03-24) 

 

I samband med grundandet lämnade Saab och Teknikbrostiftelsen över för-

valtningen av flera av sina befintliga portföljbolag till ITeksa, utöver tillföran-

det av kapital. Bolagets uppgifter är idag att dels förvalta de befintliga företa-

gen, dels hitta nya idéer att investera i. ITeksa har tre fast anställda, varav en 

dock endast är deltidsanställd. (Malmström, 2004-03-18) 
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Vår intervjuperson vid ITeksa är Fredrik Malmström. Han är civilekonom och 

jobbade från början som revisor under cirka tre år. Därefter fick han anställ-

ning som ekonomichef på Cloetta i Ljungsbro, där han stannade i knappt sju 

år. Under 1998 började han jobba på Teknikbrostiftelsen, där han under några 

år jobbade med investeringar i tidiga skeden. (Malmström, 2004-03-18) 

 

 

5.2.3 Startupfactory 

 

Under IT-boomen var Startupfactory ett riskkapitalbolag med fokus på de 

tidigaste skedena i företagslivscykeln. Bolaget gjorde omfattande investeringar 

i IT-företag, med tonvikten i kommunikationssektorn. (Glemstedt, 2004-03-

23). Idag, i kölvattnet efter IT-kraschen (Glemstedt, 2004-03-23), koncentrerar 

sig Startupfactory på att förvalta sina befintliga företag, så några nyinvester-

ingar är inte aktuella inom överskådlig tid (Startupfactorys hemsida, 2004-03-

24). 

 

Medarbetarna på Startupfactory hade gedigen erfarenhet av företagsstarter i 

den tidiga IT-branschen enligt företagets hemsida. Kompetens, kontaktnät 

och finansiell styrka var bolagets starka kort (Glemstedt, 2004-03-23). Idag 

återstår endast en anställd i Sverige, som handhar förvaltningen av de sex 

befintliga portföljföretag som återstår efter flera avyttringar de senaste åren. 

Ytterligare en anställd finns, men är positionerad i Finland. (Glemstedt, 2004-

03-23) 

 

Vår intervjuperson på Startupfactory är Hans Glemstedt. Han är civilekonom 

och har i huvudsak jobbat med strategiska frågor, bland annat som manage-

mentkonsult på McKinsey & Co. Efter det jobbade han en tid med private 
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equity4 och private banking5, där han bland annat sysselsattes med företagsfi-

nansiering, utträden (så kallade exits) ur investeringar samt börsintroduktioner. 

Idag är han ansvarig i Sverige för Startupfactorys verksamhet. (Glemstedt, 

2004-03-23) 

 

 

5.3 Ett koncernägt riskkapitalbolag 

 

Vi kommer under denna rubrik, precis som med de tre riskkapitalbolagen 

ovan, kort presentera det bolag som vi klassificerat som ett koncernägt kapi-

talbolag. I anslutning till företagspresentationen, beskriver vi också kort vår 

intervjuperson på det aktuella bolaget. Vi vill, precis som tidigare, uppnå en 

redovisning av position och bakgrund för att visa intervjupersonens anknyt-

ning till vårt studerade ämnesområde. 

 

 

5.3.1 Saab VCC 

 

Saab koncernen är en ledande leverantören av flygplan till det svenska försva-

ret och är ett av världens ledande högteknologiska företag inom försvarsindu-

strin. Saab, Svenska Aeroplan Aktiebolaget, grundades 1937 till följd av beho-

vet av en inhemsk militär flygindustri.  Saab utvecklar och producerar avance-

rade varor och tjänster för militärt bruk, men också för de civila marknader 

                                           

4 Private equity innebär enligt Sjätte AP-fondens hemsida (2004-05-25) investering i onoterade företags eget 
kapital med aktivt och tidsbegränsat ägarengagemang. Skillnaden mot venture capital är enligt Isaksson (2000) 
att private equity vanligtvis är investeringar i senare skeden. 

 
5 Private bankning innebär i huvudsak förvaltning och rådgivning kring större privatkapital, för mer exempel se 
exempelvis Nordeas hemsida (2004-05-25). 
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där företagets kompetens kan appliceras. Största delen av Saabs verksamhet är 

förlagd till Sverige, trots företagets breda internationella marknad. Sammanlagt 

har företaget cirka 13 000 anställda och omsatte 2003 över 17 miljarder kronor. 

(Saabs hemsida, 2004-04-07) Omkring 20 % av omsättningen används till 

forskning och utveckling, vilken sysselsätter cirka 3 500 ingenjörer och andra 

forskare (Rosén, 2004-03-18). 

 

Saabs kärnverksamhet är försvars-, flyg- och rymdteknologi, men den omfat-

tande forskningen leder inte sällan till spin-offs (biprodukt /sidoeffekt) för 

både militärt och civilt bruk utanför kärnverksamheten (Saabs hemsida, 2004-

04-07). För att hantera sådana idéer bildades dotterbolaget Venture Capital 

Council med uppgift att finansiera utveckling och avyttring av spin-offs (Ro-

sén, 2004-03-18). 

 

Vår intervjuperson på Saab VCC är Håkan Rosén, som innehar en examen 

som civilingenjör i väg och vatten med inriktning mot tekniska beräkningar. 

Håkan Rosén har även läst till ekonomiämnen och tagit ut en andra examen 

som civilekonom. Han började på Saab 1996 och fyra år senare började han 

jobba på nybildade VCC, där han idag har ansvar för verksamheten. (Rosén, 

2004-03-18) 

 

 

5.4 Tre etablerade företag 

 

Under denna rubrik kommer vi att presentera de tre företag som vi i uppsat-

sen kallar, etablerade (teknik)företag. Precis som tidigare kommer vi också att 

presentera våra intervjupersoner utifrån, dels vilken bakgrund de har samt dels 

vilken position de innehar.  
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5.4.1 Intentia 

 

Intentia grundades 1984, för att utveckla och leverera affärssystem för att göra 

logistik och produktion mer effektivt. Målet var att bli det mest effektiva 

utvecklingsorganisationen inom branschen. Tanken är att det skall uppnås 

genom en teknisk utvecklingsmiljö, och rekrytering av de bästa utvecklarna till 

en informell och kreativ omgivning enligt deras egen presentation på företa-

gets hemsida. Företaget har nu utvecklas till att ha en väletablerad ställning 

främst på den svenska marknaden. (Intentias hemsida, 2004-05-05) 

 

Intentia koncernens målgrupp är medelstora företag inom tillverknings-, 

underhålls-, service- och distributionsindustrin (Intentias årsredovisning, 

2003). Inom företaget sker såväl utveckling och implementering, såväl som 

underhåll av egentillverkade systemlösningar (Intentias hemsida, 2004-05-05). 

 

Intentia menar i koncernens årsredovisning (2003) att deras systemlösningar 

används av cirka 3 500 kunder, som dessutom är spridda i 40 länder. Vidare 

framgår det också att Intentia har ungefär totalt 3000 anställda.  

 

Vår intervjuperson heter Cathrine Sundberg och är projektledare på Intentia 

Research & Development AB, vilket är moderbolaget Intentia International 

AB: s utvecklingsbolag. Hon är utbildad civilingenjör i industriell ekonomi, vid 

Linköpings universitet. Cathrine Sundberg har arbetat under flera år inom 

Intentia koncernen, bland annat har hon innan projektledartjänsten också 

arbetat som en av produktcheferna inom Intentia. (Sundberg, 2004-05-10) 
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5.4.2 BT Industries 

 

Företaget AB Byggekonomi startades 1946, som ett importföretag inom bygg- 

och transportsektorn. Redan året efter startade företaget upp en egen tillverk-

ning av mekaniska lyftvagnar, som ett komplement till den försäljning av 

motviktstruckar som företaget hade. År 1948 kom företaget sedan att ändra 

namnet till AB Bygg- och Transportekonomi, vilket bidrog till dagen namn 

BT Industries som infördes 1986. (BT Industries’ hemsida, 2004-04-27) 

 

Koncernen BT Industries har en över 50-årig historia när det gäller att utveck-

la och tillverka olika slags truckar och är idag Sveriges ledande truckleverantör 

och världens ledande tillverkare av lagertruckar. Produktprogrammet är idag 

omfattande och koncernen sysselsätter idag närmare 8 000 anställda över hela 

världen. (BT Industries’ hemsida, 2004-04-27) Koncernen ingår också sedan 

år 2000 i den världsomfattande japanska koncernen Toyota Industries Corpo-

ration. (BT Industries’ hemsida, 2004-04-27) 

 

Vår intervjuperson Rune Svensson arbetar som en av cheferna på dotterbola-

get BT Products’ utvecklingsavdelning. Han är ansvarig för kraft- och styrsy-

stemutvecklingsenheten inom utvecklingsavdelningen. Rune Svensson har 

arbetat inom BT under en längre tid och har precis som de andra ansvariga för 

utvecklingsverksamheten en konstruktions- och produktionsbakgrund. 

(Svensson, 2004-05-12) 
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5.4.3 Ericsson 

 

Det gamla anrika telekommunikationsbolaget LM Ericsson grundades 1876 

och hade redan från start internationellt fokus. Idag har den svenska telefon-

tillverkaren vuxit till världens största producent av mobilsystem, med en 

marknadsandel på 40 %, samt en av de större tillverkarna av mobiltelefoner. 

Idag har företaget en världsledande position inom kommunikationssystem, för 

såväl mobil som fast telefoni. (Ericssons hemsida, 2004-04-29) 

 

Ericsson ser sig om ett kunskapsföretag med fokus på teknik och har idag en 

omfattande forskningsverksamhet inom vissa nyckelområden. Företaget me-

nar också att dagens teknik bygger på en lång tradition av visioner och innova-

tioner, men att klara av den snabba teknikutvecklingen ställer höga krav på 

utveckling enligt företagets hemsida. (Ericssons hemsida, 2004-04-29) Bland 

kunderna till företaget finns de största nätoperatörerna i världen. Inom kon-

cernen arbetar ungefär 70 000 personer och knappt hälften av dessa är an-

ställda i Sverige. (Ericssons hemsida, 2004-04-29) 

 

Vår intervjuperson på Ericsson heter Helena Melchert och är högskoleingen-

jör i elektroteknik. Hon har jobbat omkring tio år på Ericssons utvecklingsav-

delning för GSM-system. Hon är sedan några år tillbaka en av de projektledare 

som leder delprojekt i de jättelika uppdateringsprojekt, vilka återkommande 

seriellt löper mellan de stora uppdateringarna, som sker ungefär vartannat år 

världen över, av GSM- näten. (Melchert, 2004-05-14) 
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6 Empiri 

________________________________________________ 

I detta kapitel kommer vi nedan att redogöra för vår insamlade 

empiri. Vi har, med ytterst få undantag, baserat detta kapitel på 

de intervjuer vi genomfört. Undantagen består i att vi vid något 

enstaka tillfälle kompletterat informationen med det aktuella 

företagets hemsida. 

 

Vi har vidare valt att dela upp presentationen i en redogörelse 

intervjuade riskkapitalistbolagen, och sedan en redogörelse fö

företag som vi varit i kontakt med. Orsaken till att vi valt att gör

delning är för att det skall vara tydligare vad som tillhör respek

vår senare analys. Allt material kommer dock inte att analyseras.

valt att ta med detta för att skapa en bättre helhetsbild över hur de

 

Slutligen redovisar vi de intervjuer som genomfördes med intervj

Intentia Reserach & Development AB, BT Products AB, sam

GSM utvecklingsavdelning i Linköping.  Vi har, till skillnad från r

lagens sida, valt att inte lägga samman de olika intervjuerna till e

redogörelse. Detta eftersom det finns en större variation i mate

gäller de etablerade företagen. 
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6.1 Riskkapitalbolagen 

 

Nedanstående text bygger på de intervjuer som genomfördes under 

2004-03-18 samt 2004-03-23 med tre olika personer på tre varierande riskkapi-

talbolag. Endast i undantagsfall har information hämtats från annan källa, 

vilket då har tydligt angetts i texten. Vi har valt att redan här presentera de tre 

olika bolagens tillvägagångssätt gemensamt. Detta då de agerar ytterst lika. De 

små variationer som finns har dock lyfts fram i framställningen. 

 

 

6.1.1 Att finna idéer 

 

Grundstenen i riskkapitalisternas verksamhet är förstås att hitta bra idéer att 

investera i. Det finns gott om människor med idéer, men få idéer har en 

marknad och ännu färre kommer från personer lämpade att driva företag. Den 

stora utmaningen för riskkapitalisterna är därför att vaska fram de idéer och 

personer som är tillräckligt bra för att kunna bli framgångsrika företag. 

 

För att få tag på idéer behöver riskkapitalisterna ett brett nätverk av kontakter 

inom olika industrisektorer och universitet. För att åstadkomma detta väljs 

oftast personer med stora närverk och olika bakgrunder in i riskkapitalisternas 

styrelser och organisationer. På så vis kan bolaget hämta idéer ur många olika 

sammanhang. Fördelen med ett sådant arbetssätt är att de som hittar idéerna 

ofta har personlig kännedom om personen som har idén, vilket minskar risken. 

 

Det finns även andra vägar, till exempel samarbete med andra riskkapitalister 

om att dela på projekt som annars skulle bli för riskfyllda (så kallad syndike-

ring) eller att investera i idéer från framgångsrika entreprenörer som bolaget 
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redan jobbar ihop med. Det finns också en uppsjö av vetenskapliga tidsskrif-

ter, konferenser och företagsnätverk som många riskkapitalister tar del i för att 

hitta idéer som passar dem. Självklart är det även vanligt att det kommer in 

idéer per brev från för bolaget okända människor, men dessa blir nästan aldrig 

företag. 

 

Även om det förekommer att forskare och ingenjörer från större företag ger 

sig ut på riskkapitalmarknaden med sina idéer är det inget som riskkapitalis-

terna arbetar aktivt för. Dock händer det att företag som utvecklat något som 

inte passar in i deras kärnverksamhet försöker avyttra projektet. För några år 

sedan hade flera av de största börsbolagen egna riskkapitalbolag som sysslade 

med sådan verksamhet, men de flesta ligger just nu på is efter alla besparingar. 

 

Under IT-boomen inkom flera idéer om dagen till de stora riskkapitalisterna 

utan att de ens jobbade för det. Det gjordes många investeringar i mycket 

tidiga skeden i företagsutvecklingen. Exempelvis förekom det att bolag finan-

sierade doktorsavhandlingar, marknadsundersökningar och upprättande av 

affärsplaner. Mycket få av dessa idéer blev dock företag. Majoriteten av de 

medel som investerades i så tidiga skeden gick förlorade i samband med IT-

kraschen. 

 

Idag tycker de flesta riskkapitalister att de tidigaste skedena är alldeles för 

riskfyllda att investera i. Det är helt enkelt alltför många idéer som visar sig 

inte hålla måttet när de utvecklats något. Riskkapitalisterna har därför höjt 

kraven på hur långt utvecklad en idé måste vara innan de är beredda att börja 

utvärdera den. Resultatet har blivit att det idag kommer in betydligt färre idéer, 

men de är i gengäld ofta mer genomarbetade än förut. 
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Det finns dock bolag som går mot strömmen. Ett av dem är Creandum, som 

bildades på initiativ från två stora riskkapitalister, nämligen Sjätte AP-fonden 

och Skandia Liv. Anledningen var att de båda företagen börjat uppleva en 

brist på företag i senare skeden att investera i till följd av bristen på riskkapital 

till tidiga skeden. Dock kräver även Creandum mer än bara en idé för att 

tillföra medel, men de är i alla fall villiga att delta i utvecklingen redan från 

start. 

 

Vissa statligt finansierade stiftelser har av regeringen tillförts mer kapital de 

senaste åren. Skälet är förstås den uppkomna bristen på riskkapital avsett för 

utveckling av spetsteknologi. Dessa stiftelser är därför vanligen tätt knutna till 

något av de stora universiteten, till exempel Rendera, som ligger i Linköping, 

och KTH Seed i Stockholm. Tanken är att stiftelserna ska ha en högre riskto-

lerans och lägre avkastningskrav än de privata riskkapitalisterna, vilket ger dem 

möjlighet att ge kapital till de tidigaste skedena för att därigenom även ge 

forskare, studenter och andra entreprenörer utan eget kapital möjligheten att 

utveckla sina idéer. 

 

 

6.1.2 Beslutsprocessen 

 

Den första granskningen av en inkommen idé görs vanligen av endast en eller 

två personer på riskkapitalbolaget. För att idén överhuvudtaget ska vara aktu-

ell att granska närmare måste den dels passa bolagets branschinriktning och 

geografiska preferenser, dels ha en viss teknikhöjd och tydlig kundnytta. Den 

första genomläsningen kan ta allt mellan fem minuter och en timme och redan 

här förkastas 80-90 procent av idéerna för att de helt enkelt inte är av rätt typ. 
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”Om vi då såg att den idé som kommit in handlade om att bygga en PC-butik i 

Örnsköldsvik, och som skulle serva företag och kommuner där, så föll det sig natur-

ligt att det inte var något för oss.”  

(Glemstedt, 2004-03-23) 

 

Den inledande granskningen görs vanligen av endast en eller två personer. I 

de fall de väljer att undersöka idén vidare fortsätter analysen dels genom ett 

första möte med entreprenörerna, dels genom djupare utredningar av möjlig-

heterna till avkastning på den investering som krävs. En fördjupad marknads-

analys är ett viktigt inslag, och även potentiell konkurrens och inträdesbarriä-

rer bedöms. Vidare är det ett stort plus om en kontakt med en potentiell kund 

redan finns etablerad. Detta visar att det faktiskt finns ett intresse för produk-

ten och en intresserad kund kan även vara ett stöd i den vidare utvecklingen. 

 

Centralt i hela analysen är bedömningen av huruvida idén kan skapa värde för 

de potentiella kunderna. En idé med stort kundvärde går att ta betalt för, 

vilket ger idén högt marknadsvärde. Om idén vidare har god skalbarhet, alltså 

att den inte har en alltför begränsad marknad, har den en chans att kvala in 

bland den klick av idéer som klarar den djupare analysen. För att bedöma 

dessa faktorer utnyttjar riskkapitalisterna sina breda kontaktnät inom industri 

och akademi för att ta in expertis inom bland annat teknik och marknad. 

 

Något som utreds närmare, om det inte redan gjorts, är möjligheterna till att 

patentera hela eller delar av produkten. Ett patent är en svårforcerad inträdes-

barriär, som i bästa fall ger möjlighet till att ta ut ett mycket bra pris för pro-

dukten. De intervjuade anser att patent inte är nödvändigt, men att det nästan 

alltid är positivt. De är vidare överens om att ett patent påvisar att den teknik-

höjd som måste finnas för att en idé ska vara intressant finns. Dock kan ett 
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patent i vissa fall avslöja mer om uppfinningen än vad det skyddar mot kopior 

av den, och därmed är det inte alltid säkert att patentet bara är bra. 

 

Någonstans mellan en fjärdedel och hälften av de idéer som passerat den 

inledande granskningen överlever även den djupare analysen. De idéer som 

tagit sig såhär långt läggs sedan ner mycket tid på, oftast flera månader. Under 

denna tid fördjupas relationen till entreprenörerna, för att deras personliga 

egenskaper, avsikter och engagemang ska kunna bedömas närmare. Parallellt 

med detta försöker riskkapitalisten nästa alltid hitta investeringspartners att 

dela på risken med. Att dela på projekt kallas i branschen ”konsolidering”, och 

är snarare regel än undantag. Vidare bedöms det mer exakta kapitalbehovet, 

vilken avkastning som kan förväntas och hur ägarfördelningen sa se ut. 

 

Det verkar inte finnas någon mall för vilka egenskaper som gör en entrepre-

nör intressant att samarbeta med. Istället talar de intervjuade löst om egenska-

per som driftig, uthållig, mottaglig för råd och tillförande av kompetens till det 

nya företaget samt förmågan att attrahera kompetenta medarbetare och kun-

der. En egenskap som dock alltid väger tungt är om en entreprenör lyckats 

med något företag tidigare. En sådan erfarenhet reducerar genast risken för 

riskkapitalisten i och med att frågan om huruvida personen ”räcker till” är 

besvarad. En klar varningssignal är ifall entreprenören har en övertro på 

marknaden och tror att produkten kommer att ”sälja sig själv”. 

 

Branschbegreppet ”göra exit” är ett samlingsnamn för de olika vägar som 

finns för att avyttra sin ägarandel i ett portföljföretag och hämta hem den 

eventuella vinsten. Själva möjligheten att göra exit vid en lämplig tidpunkt i 

företagets levnadscykel är en tung faktor i investeringsbeslutet. De riskkapita-

lister vi talat med är huvudsakligen intresserade av att bygga upp företaget, 
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men inte alltid av att vara med och driva det vidare. Under sådana omständig-

heter är det viktigt att redan från början se en väg ut ur engagemanget. 

 

En exit kan ske genom direkt försäljning av aktieinnehavet till andra investera-

re eller större företag, till ett mellan parterna avtalat pris. Ett annat sätt är att 

börsintroducera företaget, för att därefter avyttra aktierna på den öppna 

marknaden. För att få ett bra pris bör företaget gå med vinst, eller åtminstone 

ha intäkter, men exit kan även ske ur företag som kanske har en färdig pro-

dukt, men som ännu inte lyckats slå sig in på marknaden. Ett sådant företag 

kan ändå vara intressant för en investerare som tror sig kunna lyckas på mark-

naden, eller ett befintligt företag som vill komma över tekniken. 

 

Trots all kompetens som anlitas i utredningen är det sällan möjligt att ta reda 

på precis hur stor efterfrågan kommer att bli. De nya produkterna är oftast 

sådana att det inte finns någon befintlig marknad att studera. Paralleller dras 

istället till liknande branscher och kompletteras med kvalificerade gissningar 

och ”mjuka” faktorer, som till exempel entreprenörens personlighet. Särskilt i 

början av processen spelar utredarens erfarenheter och ”känsla” en betydande 

roll. Senare, när det utförliga investeringsbeslutsunderlaget ska tas fram, läggs 

mer resurser på att samla in kvantitativa data om marknadsutsikter och kund-

nytta. 

 

Utredningen ligger till grund för det slutliga investeringsbeslutet, som tas av 

någon form av investeringskommitté. Exakt hur denna ser ut och vilka den 

består av skiljer sig åt mellan olika riskkapitalister, men vanligen är det bola-

gets styrelse som tar det formella beslutet om utifall investeringen ska göras. 

Endast ett fåtal av de idéer som kommit såhär långt blir slutligen företag. 

Genom de olika stegen i processen förkastas en förkrossande majoritet, men i 
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gengäld kan investerarna nu lägga stora resurser på att stödja de få nya företag 

de finansierat. 

 

”Det ger att man kan se att vi gjort 15 investeringar utav cirka 3 000 idéer.”  

(Glemstedt, 2004-03-23) 

 

 

6.1.3 Arbetet och resurserna 

 

”Riskkapital är inte en stödform och inte en finansbransch, utan en kompetens-

bransch.”  

(Öjefors, 2003-10-01) 

 

Samtliga riskkapitalister menar att det stöd de i slutändan ger till nyetablerade 

portföljbolag inte i första hand handlar om pengar, utan om kompetens. Det 

är framförallt inom tre områden som kompetens tillförs, nämligen företags-

strategi, finansiering och rekrytering. Inom strategiområdet bidrar de med 

kompetens inom allt ifrån själva företagsstarten till marknadsföringen. När det 

gäller den finansiella biten handlar det om hur ägarstrukturen ska se ut, precis 

hur stort kapitalbehovet är i olika skeden i företagsutvecklingen samt när och 

under vilka förutsättningar företaget bör avyttras. Slutligen hjälper riskkapita-

listerna till att rekrytera bra personer till företaget redan från början. 
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6.2 Koncernägda riskkapitalbolaget - Saab VCC 

 

Nedanstående text bygger på den intervju som genomfördes 2004-03-18 med 

Håkan Rosén, ansvarig för verksamheten inom Saab Venturing Capital Coun-

cil (VCC). 

 

 

6.2.1 Att finna idéer 

 

Dagens högteknologiskt inriktade Saab-koncern bedriver omfattande forsk-

ning och utveckling. Över 3 000 personer jobbar med att utveckla huvudsakli-

gen militära produkter. Saab är helt beroende av att ständigt ligga i den teknis-

ka frontlinjen, eftersom så gott som alla deras kunder är statliga försvarsenhe-

ter med mycket höga krav. Många av produkterna är baserade på den allra 

senaste spjutspetsteknologin och omfattas av rigorösa kvalitetskrav. 

 

De flesta idéer uppstår inom utvecklingsavdelningen, eller härstammar från 

kunders behov och i vissa fall från externa aktörer som vill sälja in idéer till 

Saab mot ersättning. Saab försöker hålla en så låg grad som möjligt av fri 

forskning, så kallade ”skunk works”, eftersom utveckling utan slutligt mål är 

dyr och lågt prioriterad i sämre tider som nu. De flesta idéer som uppstår 

avser förstås kärnverksamheten, men emellanåt dyker det upp idéer som 

hamnar utanför eller idéer till civil tillämpning av teknik som ursprungligen 

har ett militärt syfte. För att hantera sådana idéer startade Saab för några år 

sedan Venture Capital Council, ett internt riskkapitalbolag. 

 

Antalet sådana idéer är inte jättestort. När VCC startade låg enligt Håkan 

Rosén omkring 30-talet idéer och väntade. Sedan dess har det inkommit om-
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kring 15 idéer per år, vilket endast räcker till att sysselsätta omkring en heltids-

tjänst. Av de tre personer som jobbar med VCC är Håkan Rosén, som är 

anställd på 80%, den enda som jobbar mer än bara någon dag i veckan med 

verksamheten. Flera av de idéer som kommit in har dock blivit framgångsrika 

projekt och VCC är idag en mycket lönsam verksamhet för Saab. 

 

Det finns enligt Håkan Rosén fortfarande forskare som inte hört talas om att 

VCC finns. Han jobbar med att marknadsföra organisationen, så att fler ska ta 

chansen och lämna in idéer till honom. VCC hämtar endast idéer som finns 

inom Saab, vilket gör att de redan äger upphovsrätten till dem. Den forskare 

som kommer med idén kan inte förvänta sig någon ekonomisk ersättning, 

men det finns andra belöningar i form av chansen att få se sin idé förverkligas 

och en positiv merit inför den fortsatta karriären. 

 

 

6.2.2 Beslutsprocessen 

 

Enkelt uttryckt fungerar VCC mycket likt de övriga riskkapitalister vi intervju-

at, med samma form av beslutsprocess och samma sätt att tillföra kompetens. 

En idé som kommer in till VCC, vanligen från någon forskare på Saab, behö-

ver inte vara särskilt välutvecklad. Ifall Håkan Rosén eller hans deltidsanställda 

kollegor tycker att idén verkar intressant är de beredda att investera några 

tiotals tusen i en inledande utredning. Beroende av hur den faller ut beslutar 

sedan VCC-styrelsen om ytterligare utredningsresurser. 

 

Uppåt en miljon kronor är VCC beredda att satsa på varje projekt. Tidsmäs-

sigt finns ingen egentlig begränsning, men de flesta projekt löper under om-

kring ett år. En närmast vital faktor när beslut fattas om vidare finansiering är 
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huruvida det kan finnas möjlighet till patentskydd av idén. Utan patentskydd 

menar Håkan Rosén att den enda kvarvarande konkurrensfördelen är att 

kunna hålla lägsta pris, vilket han inte anser är Saabs sätt att verka. Saabs 

målsättning är inte att vara billigast, utan att vara bäst, så att ett högt pris kan 

tas ut. För att det ska vara möjligt krävs enligt honom nästan alltid patent-

skydd. 

 

 

6.2.3 Arbetet och resurserna 

 

Den huvudsakliga roll VCC tar på sig i projekten är som finansiär och rådgiva-

re till idégeneratorn. Den som kommit med idén finansieras att göra själva 

jobbet med utvecklingen. Rollen liknar entreprenörens, men skillnaden att 

någon direkt ersättning utöver vanlig lön och möjligheten att få förverkliga sin 

idé inte utgår. Stödet från VCC, och dess stora kontaktnät i industrin och på 

högskolor, ger viktiga bidrag till utvecklingen, men Håkan Rosén anser ändå 

att hans främsta bidrag är att ställa de rätta frågorna till forskaren, så att han 

eller hon genom att tvingas besvara frågorna driver utvecklingen framåt. 

 

Det har hänt att forskaren som kommit med idén inte har alla de kvalitéer 

som krävs för att fungera i en entreprenöriell situation. Till exempel bristande 

social kompetens, övertro på marknadens intresse för produkten, affärsmäs-

sighet och kostnadsmedvetenhet i det löpande arbetet. För att fortsätta med 

projektet måste VCC i sådana fall tillföra den kompetensen. Ofta tar de själva 

på sig den rollen, vilket gör projektet tyngre att driva, men förhoppningsvis 

mer lönsamt. 
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Det är inte VCC som ska ta idén till marknaden, eftersom idén ju redan från 

början inte betraktats kunna ingå i Saabs kärnverksamhet. När en idé utveck-

lats tillräckligt långt för att kunna säljas börjar VCC leta efter möjliga köpare. 

De samarbetar med andra teknikföretag, riskkapitalbolag och andra intressen-

ter för att finna någon som är intresserad av att ta den investering som krävs 

för att ta produkten till marknaden. Ersättningen till VCC varierar förstås i 

storlek, men även i form. I vissa fall behåller Saab/VCC en ägarandel i det 

företag som byggs på idén, medan de i andra fall helt överlåter idén eller teck-

nar avtal om royalty på framtida intäkter eller liknande ersättningssystem. 

Det händer även att projekt måste avbrytas. Håkan Rosén menar att det kan 

finnas flera orsaker till avbrott. Exempel på sådana kan vara att tekniken visar 

sig vara svår att få att fungera, att det inte är möjligt att ta patent eller att det 

helt enkelt inte finns tillräcklig efterfrågan på produkten. Om ett projekt bör-

jar visa tecken på att misslyckas försöker VCC avbryta det i ett så tidigt skede 

som möjligt för att minimera förlusten. Vi ett fåtal tillfällen har det då hänt att 

den forskare som kommit med idén ändå trott på den och önskat fortsätta på 

egen hand och starta eget företag. I de fallen har VCC släppt idén och istället 

hjälpt forskaren komma igång i utbyte mot ägarandel eller avtal om royalty. 
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6.3 Intentia Research & Development AB 
 

Nedanstående text bygger på den intervju som genomfördes 2004-05-10 med 

Cathrine Sundberg, projektledare på Intentia Research & Development AB. 

Viss information har också kompletterats från koncernens årsredovisning. I de 

aktuella fallen har då denna källa redovisats i framställningen. Intervjun och 

vår kommande framställning har sitt fokus kring de idéer och den utveckling 

som sker när det främst gäller Intentias produktutbud. Inom bolaget finns 

också process- och systemutveckling, vilket inte i huvudsak har fokuserats. 

 

Intentia Research & Development AB (R & D) är moderbolagets Intentia 

International AB: s utvecklingsbolag. Inom bolaget arbetar de med att ta hand 

om de idéer som ska kunna utveckla till exempelvis de produkter som den 

operativa verksamheten sedan omsätter. Den utveckling som Intentia R & D 

har bygger dels på befintliga produkter, så som deras kärnprodukt affärssy-

stemet Movex, och dels även helt nya idéer.  När det gäller utveckling av 

redan befintliga produkter byggs dessa oftast på utifrån de krav som ställs 

utifrån. Ofta kan befintliga produkter utvecklas i form av stödjande mjukvara.  

 

Intentia R & D har sin bas i Linköping och Stockholm. Förutom detta finns 

det enstaka personer inom denna verksamhet som är utlokaliserade i andra 

länder så som exempelvis, Danmark och Norge. Tidigare har de haft mer 

utlokaliserad utveckling, men har valt att ta hem den till huvudorterna. Orsa-

ken som fram till detta är att det kostade för mycket och att det krävdes för 

mycket koordinering. Idag består utvecklingsbolaget av ungefär 

320-330 personer. 
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6.3.1 Att finna idéer 

 

Idéer får Intentia R & D vanligtvis ifrån deras produktchefer som finns inom 

bolaget. Idéer hittas på så sätt exempelvis genom produktchefernas mark-

nadskontakter, men även genom deras försäljningskanaler. Om produktche-

ferna finner idén intressant kommer den att behandlas vidare.  

 

Produktchefernas arbete är att jobba utåt, såväl med att föra ut deras produk-

ter som att samla in krav, eller influenser och idéer. Till sin hjälp har de vad 

som inom Intentia R & D kallas för ett virtuellt team. Detta är en form av 

nätverk av personer ute på Intentias försäljningsenheter som oftast jobbar 

med en specifik del av produkten. Även detta virtuella nätverk blir något som 

kan fånga upp idéer. 

 

”Det virtuella nätverket är också tentaklerna ut i världen som ser till att ge oss feed-

back på det vi gjort, men även ge idéer och influenser på det som vi borde ha gjort. Det 

blir våra känselspröt ut”  

(Sundberg, 2004-05-10) 

 

Alla influenser kommer därmed också på något sätt utifrån, där det alltid är 

någon som tar in idéerna till dem. Det blir främst det virtuella teamet som 

Intentia R & D använder sig av för att föra in idéer utifrån. Personerna i detta 

team arbetar alltså kontinuerligt med försäljning, eller inplementation av In-

tentias system hos kunderna. Det gör att dessa personer har god insikt i vad 

som händer med respektive marknad. Personerna är dessutom spridda runt 

om i världen, exempelvis finns de i USA, Asien, Australien förutom runt om i 

Europa. Dessa personer har därmed insikt i och bevakar sina respektive geo-

grafiska områden. 
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Förutom detta virtuella team, finns naturligtvis också den mer traditionella 

konkurrensbevakningen som också bevakar och kan exempelvis hålla koll på 

vad likvärdiga konkurrenter kommer med för nyheter.  

 

Forskningsdelen i bolaget arbetar också med att se hur Intentia skulle kunna ta 

till vara på nya möjligheter. Sådana möjligheter kan uppkomma och ges av 

Intentias strategiska partners. Intentia har välutvecklade och nära allianser 

med bland annat IBM, Sun och Microsoft. Intentia arbetar därför aktivt med 

att utveckla dessa allianser. De framtagna systemen bygger också på de företa-

gens plattformar.  

 

Det är dock inte säkert att detta arbete leder till en verklig omsättning i prakti-

ken. Detta är något som varierar över tiden, och som det dock är ganska lite 

av idag. Arbetet med att ta vara på möjligheterna påverkas också av hur de 

upplever marknadssituationen.  

 

När det gäller att få fram idéer så finns det inget utvecklat belöningssystem. 

När det gäller detta så är synen snarare att det ingår i de normala arbetsuppgif-

terna för de som håller på med exempelvis utveckling.  

 

Cathrine Sundberg anser att de anställda inom bolaget i allmänhet känner att 

de kan få gehör för sina idéer. Det är ganska tydligt för de flesta menar hon 

hur de ska kunna göra för att få igenom sina idéer. Personalen har visserligen 

en form av ”tratt” som deras ide måste passera. Dessutom gäller det att en idé 

som hittats, måste paketeras med andra idéer om den inte är tillräckligt stort 

för att kunna drivas som ett eget projekt.  
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6.3.2 Beslutsprocessen 

 

Hur den tratt som idéerna måste passera inom Intentia R & D ser ut framgår 

av beskrivningen av den beslutsprocess som sker. Eftersom idéer fås i huvud-

sak från Intentia R & D: s produktchefer är det också hos dem som det första 

urvalet och bedömningen sker. Det är deras (seniora) produktchefer som äger 

bolagets produktstrategi och produktportfölj.  

 

För att en idé därmed skall kunna gå vidare måste den, av exempelvis en 

anställd med en ide, säljas in till någon av produktcheferna. Inom Intentia R & 

D finns det idag mellan åtta till tio produktchefer.  

 

”Det är väl sedan som alltid att det är vissa personer som har lättare att sälja in sig, 

det är ju så, även om det kanske inte borde vara så.”  

(Sundberg, 2004-05-10) 

 

Samtidigt anser Cathrine Sundberg att de starkaste personerna, och de dukti-

gaste individerna bland personalen kanske sitter på de viktigaste områdena. 

Det gör det svårt att ibland avgöra om det handlar om personlighet eller vilket 

område som denna person arbetar med som kan göra att det kan vara lättare 

att sälja in sin idé. 

 

Cathrine Sundberg menar dock att det inte är omöjligt att få igenom ett idé-

förslag. Alla de idéer som produktcheferna anses vara intressanta hamnar i en 

idédatabas, där idén beskrivs samt vad och hur den önskas genomföras. Idag 

finns det 350 olika idéer i denna databas. Dessa sträcker sig från april 2002, 

fram till intervjutillfället. Det rör sig dessutom om idéer som ännu inte beslu-

tats om att vidare utvecklas på ett eller annat sätt, utan endast bedömts intres-
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santa av (senior) produktcheferna. För att en idé ska bli till ett projektförslag i 

idédatabasen måste den dock först passera ett antal kriterier. På det sättet så är 

det inte så att idédatabasen kan ses som en form av allmän idélåda eller för-

slagslåda heller. Det är så att idéer inte hamnar där förrän de har ställts mot 

bland annat någon form av rimlighetsanalys. 

 

Vilka idéer som kan bli aktuella att tas upp samt anses potentiella och rimliga 

styrs mycket av de kravbilder som kommer utifrån marknaden. Funktionellt 

sett lyssnat bolaget mycket på deras försäljningskanaler då de avgör vad de kan 

vara intressanta att satsa på. När det däremot gäller teknologisidan, rör det sig 

om att lyssna mindre på marknaden och utgå mer från den egna kompetensen. 

Detta eftersom personalen inom Intentia R & D oftast har betydligt större 

kompetens, men även bättre kontakter, än de som finna på marknaden då det 

gäller teknologin. Men vad som ska komma att senare utvecklas styrs mycket 

av marknaden och det som kommer fram från deras försäljningskanaler.  

 

Idéerna värderas vidare utifrån om de ligger inom ramarna för Intentias stra-

tegi. Det blir ytterst strategierna som sätter spelreglerna vid utvärderingen, och 

det skall till ganska mycket om det ska kunna komma fram något som är 

verkligen vid sidan av strategierna. Cathrine Sundberg beskriver strategierna 

som att de utgår ifrån dels bolagets prioriterade branscher och marknader, 

samt de tekniska områden, när det gäller plattformar med mera, som de öns-

kar befinna sig inom. 
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I Intentias koncernredovisning (2003) framställs bolagets mål och strategier 

också bygga på bland annat tydligt definierade målgrupper. Strävan är exem-

pelvis också enligt årsredovisningen att uppnå 

 

• marknadens bästa avkastning på investeringen (ROI) med lägsta risk, 

• fortsatt koncentration på kundtillfredsställelse och –lojalitet,  

• användning av styrkan och omfattningen i deras globala organisation, 

• kompletterad organisk tillväxt genom förvärv, 

•  hög säkerhet för ge kunder och aktieägare genom att balansera rörelse-

risk med en solid finansiell ställning. 

(Intentias årsredovisning, 2003) 

 

När det gäller marknad finns det viss geografisk avgränsning, vilket påverkas 

till viss del av var bolaget befinner sig i världen och ländernas tekniska utveck-

ling. Intentia har exempelvis inte speciellt mycket i det gamla östblocket. Det 

finns dessutom en hel del tekniska problem förknippade med en del markna-

der. Språk kan vara en sådan faktor som begränsar. 

 

”Hebreiska är ju ett mindre h-vete till exempel, man skriver åt fel håll och allting.”  

(Sundberg, 2004-05-10) 

 

Det kan dock också vara så att de värderar utifrån vad för potential det finns i 

de olika länderna helt enkelt. Intentia måste vara tillräckligt vidsträckta, men 

kan naturligtvis inte vara överallt då det skulle kosta för mycket.  

 

För att en ide överhuvudtaget skall vara aktuell att fortsätta att utveckla måste 

den dels först ha utvärderas mot strategierna, men även ska en bedömning ur 

ett lönsamhetsperspektiv ha genomförts. Det är viktigt att de kan se att idén 
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verkligen anses kunna ge något, vilket dock kan vara ganska svårt att bedöma. 

Det gäller på sätt och viss att inte investera allt för mycket, i något som skulle 

kunna dra iväg och bli för stort. 

 

När detta har gjorts kan dock ett nästa steg i beslutsfattandet göras. Oftast 

beslutar inte produktcheferna, tillsammans med VD: n för Intentia R & D, 

om att direkt satsa på ett så kallat produktionsprojekt. Ett sådant projekt 

omfattar en direkt och faktisk utveckling av idén. Det vanliga är istället att de 

istället beslutar om vad som inom Intentia R & D kallas för ”preparation 

project”. Det rör sig således om en slags förprojekt, där de kan analysera 

vidare, försöka eliminera risker och få undan frågetecken. En viktig del i be-

slutet om att starta ett förprojekt, eller produktionsprojekt, är också beman-

ningsfrågan.  

 

”Det är inte alltid så att det går att starta någonting”, menar Sundberg 

(2004-05-10) angående bemanningen till projekten.  

 

Förprojekten ger dem också en möjlighet att utvärdera om det finns olika 

alternativa lösningar kring den aktuella idén. Resultatet blir även att de vid ett 

senare beslut om att gå vidare eller ej också får ett bättre beslutsunderlag. 

 

”Genom förprojekten har man på det viset ganska mycket på fötterna, när man väl 

utifrån resultatet därifrån har ett beslutsunderlag om att verkligen starta upp.”  

(Sundberg, 2004-05-10)  

 

Ett förprojekt ger oftast bättre information om vad det kommer att kosta att 

ta fram idén, vilket sedan kan vägas mot den nytta eller fördel som Intentia 

kan komma att få ur idén.  
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När det sedan skall fattas beslut om upp start eller ej, går förprojektets resultat 

egentligen samma väg tillbaka. Alltså till produktcheferna, vilka oftast var de 

som först mottog det ursprungliga förslaget. Det är sedan de, tillsammans 

med VD: n för Intentia R & D, som tar beslut om ett produktionsprojekt ska 

dras igång. 

 

Alla förprojekt går naturligtvis inte vidare, ”då hade det inte varit någon ide at 

köra dem”, menar Cathrine Sundberg. Uppskattningsvis så går Intentia R & D 

vidare till produktionsprojekt med 2/3 delar av de projekt som genomförts 

som förprojekt.  

 

Intentia R & D har dessutom en gemensamt satt budget för varje år, och de 

får i princip enbart personalkostnader. Detta gör att det råder en viss konkur-

rens mellan idéer då beslut om utveckling skall tas. Det finns även variation 

över tiden hur lätt det är att få ett beslut om upp start av ett produktionspro-

jekt. Tidigare kunde problem lösas genom att de exempelvis rekryterade fler 

anställda, vilket inte de kan idag eftersom det råder hårdare krav på var de 

lägger pengarna. Ett faktum som också märks i hårdare krav på idéerna. Idag 

ser de inte på de individuella kraven i lika hög utsträckning som tidigare, utan 

fokuserar snarare en helhet i sina bedömningar.  

 

”Jag menar att det kan handla om att utveckla någonting som stödjer ekonomifunk-

tionerna i Kina, eller om vi ska göra någon grej som funkar för slakterier i Sverige. 

Det har aldrig riktigt vägts mot varandra tidigare, men det gör det nu. Det är mer det 

totala som man ser på.”  

(Sundberg, 2004-05-10) 
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6.3.3 Idéer som ej utvecklas 

 

Om en idé som bedöms som bra dyker upp, men är egentligen inte inom 

strategierna, finns idag inget jättebra forum för att hantera detta. Ibland kan 

det inträffa att vissa idéer kommit fram på en marknad, där de kanske ser att 

det skulle kunna finnas en väldigt stark försäljningspotential inom en viss 

bransch. Då kan det ibland göras en satsning lokalt, då de enbart utnyttjar det 

som Intentia R & D kan leverera. Egna lösningar kan byggas på så sätt vid 

sidan om Intentias R & D verksamhet. Men Cathrine Sundberg (2004-05-10) 

menar också att det är dessutom så att: 

 

”… en strategi lever ju också över tiden, även om den är långsiktig så måste man 

omvärdera den hela tiden. Om det är så att det kommer väldigt mycket inputs som 

gör att vi vill ändra oss åt ett visst håll kan det eventuellt ske.” 

 

Intentia R & D försöker också inte sätta sig en situation där bolaget är alldeles 

för personberoende. Att skapa denna situation är dock inte så lätt, även om 

det är det eftersträvade målet. Om en idé inte tas upp och den anställde som 

exempelvis fått idén vill lämna företaget skall inte det på så sätt komma att 

påverka bolagets verksamhet. Fast om en sådan situation har förekommit kan 

inte Cathrine Sundberg säga. Det finns inte heller något vedertaget sätt att 

agera om en sådan situation skulle uppkomma. Genom idédatabasen samlas 

också alla idéer som kommit in någon gång, och där finns de alltid kvar. Men 

samtidigt menar Cathrine Sundberg att det finns en mängd intressanta kun-

skaper som också aldrig skrivs in i denna databas. 
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6.3.4 Arbetet och resurserna 

 

Intentia R & D håller precis på att omorganiseras, där de nu ser organisatio-

nen i olika delar: 

 

• Ledning med alla beslutsfattare (inkl. VD) i toppen,  

därefter fyra olika forum; 

 Project management (projektledning) 

 Product management (inkl. produktchefer)  

 Architect management (arkitekter) 

 Operations 

 

Projektgrupper skapas för varje projekt utifrån en viss kompetens-

grund. ”Operations” kan ses som Intentia R & D: s resurspool. Det är där-

ifrån som projekten bemannas med exempelvis utvecklare. Större delen av 

deras verksamhet bedrivs också i projektformen. Som det tidigare beskrivits 

har det skett en förändring i hur lätt projekten kan bemannas av ny personal. 

Efter att en idé passerat ovanstående kriterier, ska bemanning sättas till pro-

jektet utifrån den resurssituation som Intentia R & D har för tillfället. Perso-

ner kan idag arbeta med flera projekt samtidigt, vilket kan ses som problema-

tiskt.  

 

”Det är ett av våra problem. Det är jättesvårt att driva projekt på det sättet. Vi för-

söker mer och mer fokusera folk för att slippa det.”  

(Sundberg, 2004-05-10) 
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I varje projekt finns det dessutom alltid tre fasta roller som alltid ingår i alla 

projekt. De tre rollerna är: 

 

• Projektledare 

• Projektkund 

• Projektarkitekt 

 

Projektledaren från projektledningsforumet (se ovan), och har ansvaret att 

driva projektet framåt. Det finns totalt åtta personer som enbart arbetar med 

projektledning under titeln ”senior project manager”.  Förutom dessa finns 

också ungefär 25 personer som kan hoppa in som projektledare i mindre 

projekt, och parallellt med då med någon annan.  

 

Projektledaren är egentligen med från det att uppdraget försöker konkretiseras 

och bemannas, fram till att projektet verkligen skall sättas igång och framåt. 

Detta till skillnad från den processägare som också finns. Processägaren sätter 

snarare enbart själva processen för hur projektet skall flyta under den tid det 

drivs. Då länge som inte det ska ske förändringar i detta eller problem uppstår 

så finns inte en processägare med som aktiv roll. Enbart om projektflödet 

behöver ändras kommer en processägare att kliva in. 

 

Projektkunden är den roll i projektet som ansvarar för kravbilden, och att det 

som projektet kommer att leverera möter de krav som ställdes från början. 

Denna roll i projekten har Intentia R & D: s produktchefer, vilka därmed 

fungerar som kravställare på lösningarna. I och med att det dessutom är oftast 

produktcheferna som fångat upp idén någonstans menar de på Intentia R & D 

att det idealiska är att de sedan är med i hela projektflödet. Projektkunden 

fungerar också som mottagare av det som projektet levererar. 
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Projektarkitekten, som hämtas från forumet ”architect management”, är den 

roll som ansvarar för hur lösningen skall se ut. Det är denna roll i projektet 

som avgör hur deras mjukvara ska se ut, och fingera övergripande. 

 

Hur mycket resurser som läggs på en idés utveckling i ett projekt är väldigt 

varierande. Det kan röra sig ifrån ganska lite till väldigt mycket. Mycket avgörs 

av projektets syfte. 

 

”Handlar det om att skapa en helt ny plattform till exempel, så lägger man ner väl-

digt mycket jobb på att bana väg. Handlar det om att bara kanske undersöka ett 

kravområde, en ny bransch som vi kanske kan rikta sig mot kan det vara mindre. 

Alltså det kan vara väldigt varierande.”  

(Sundberg, 2004-05-10) 

 

Intentia R & D försöker inte heller att ha projekt som löper längre än ungefär 

nio månader, upp till ett år. Det är dock så att större projekt kan komma att 

delas upp i flera delprojekt istället om de anser att projektet annars kan dra ut 

på tiden. Detta för att få verksamheten mer praktiskt hanterbart. Det möjlig-

gör också mer uppsatta mål, som går att utvärdera mot. 

 

Inom koncernen Intentia läggs även resurser på utbildning av personal. De 

har en egen utbildningsverksamhet. Utbildningen är dock mer till för nyan-

ställda, eller om det är någon i personalen som ska byta inriktning i arbetet. 

När det gäller de kompetenser som krävs inom Intentia R & D för att kunna 

arbeta med utveckling handlar det oftast dock om annan typ av kunskap än 

vad utbildningsverksamheten kan ge. Oftast kan den enbart ge mer ytkunska-

per som eventuellt kan behövas. 

124 



Att välja utan att veta – Empiri 
 

6.4 BT Products AB 

 

Framställningen här är baserad på den intervju som genomförts med Rune 

Svensson, chef Kraft & Styrsystenutveckling inom BT Products AB (i fortsat-

ta framställningen kommer vi enbart att använda oss av BT Products). Infor-

mation har dock också hämtas från koncernens årsredovisning eller dess 

hemsida, vilket då anges i texten. Inom BT Produkts finns varierande utveck-

ling, vi har dock i vår intervju främst fokuserat den tekniska utveckling kring 

produkterna som sker inom bolaget.  

 

Vid BT Products i Mjölby arbetar idag cirka 1000 personer. Inom BT pro-

ducts finns produktion, marknadsstöd, konstruktion och utveckling. (BT 

Industries: s hemsida, 2004-04-27) 

 

Utvecklingsverksamheten är uppdelad på fyra utvecklingsavdelningar. Inom 

dessa arbetar de med att skapa och utveckla idéer främst då det gäller till ny 

produktutveckling. Tillsammans består avdelningarnas arbete i att utveckla allt 

från färger och förarplats till att även ta fram utveckling för elektronik och 

motorer. De fyra olika utvecklingsavdelningarna är: 

 

• Mekanik, som utvecklar allt som ses utvändigt på en truck så som ex-

empelvis färg, stativ, förarplats. 

• Kraft och systemutveckling, som utvecklar allt inkråm i truckarna så 

som motorer, växlar, bromsar, hydralik, el och elektronik. 

• Prototyp- och testlab, som ta fram prototyper och genomför diverse 

provningar. 

• Kvalitetsavdelning, som hanterar utvecklingskvalitet och kontakter 

mot bolagen när det gäller produktkvalitet på truckar. 
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Inom koncernen finns dock också viss utveckling inom andra delar av organi-

sationerna. I Mjölby arbetar dock idag ungefär 100 personer med utveckling, 

fördelat lite olika mellan de olika avdelningarna. 

 

 

6.4.1 Att finna idéer 

 

Idéer kan BT Products utvecklingsavdelningar få i princip från såväl internt 

som externt. Internt är det så att de flesta gångerna är det någon konstruktör 

som arbetar inom utvecklingsavdelningarna som kommer med en ny ide.  

 

Inom företaget har de också en utvecklad förslagsverksamhet där exempelvis 

de som arbetar med montering av truckarna kan lämna uppkomna idéer. 

Personal som har möjlighet att lämna idéer denna väg, kan också få belöning 

för dessa idéer. Inom utvecklingsavdelningen finns dock inte sådana monetära 

belöningar. Idéförslag ligger snarare inom avdelningens verksamhet. 

 

Det har dock inte förekommit att idéer direkt har nått utvecklingsavdelningen 

via förslagsverksamheten. De anställda på denna nivå är nog inte heller direkt 

medvetna att om de får exempelvis en patenterbar idé skulle de i praktiken 

kunna vända sig till den patentingenjör som finns inom BT Products och på 

så sätt möjligtvis få sin idé förverkligad. 

 

”Det är väl inte så där väldigt uttalat, så att vi har exempelvis hängt ut det på det 

interna nätet vem som är patentingenjör, och kom till honom med dina brillianta idéer 

och så vidare.”  

(Svensson, 2004-05-12) 
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Samtidigt tror dock Rune Svensson om att en sådan idé skulle dyka upp via 

förslagsverksamheten att de som arbetar med denna skulle veta hur de skulle 

kunna föra idén vidare. Internt kan också idéer komma fram under utveckling 

av något annat. Det kan ibland då röra sig om utveckling av en truck som 

leder till att en innovativ idé om exempelvis en ny tekniklösning kommer fram. 

Den typen av infall kommer i så fall från de interna teknikerna. 

 

BT Producs arbetar också på olika nivåer med universitet för att skapa idéer. 

En del av samarbeten med universitet rör sig främst om olika examensarbeten 

och projektarbeten. De har också en del mer nära samarbeten, till exempel när 

det gäller systemteknik med Linköpings universitet. Sedan finns det olika 

projekt som kan drivas med hjälp av VINNOVA6. 

 

”Det som är eländet med det där (projekt med VINNOVA) är ju att det tar så 

lång tid att bedöma om det kommer fram några pengar till projekt eller liknande. Jag 

vet att vi har gjort en del ansökningar som vi genomfört, men som det inte gått så bra 

för.”  

(Svensson, 2004-05-12) 

 

Det finns en del ansökningar med idéer som BT Products har på gång till 

sådana projekt idag. Det rör sig dock inte om projekt som varar över flera år. 

Mycket sådan sorts utveckling försöker de också hålla mer till examensarbeten 

och projektarbeten. 

 

När det istället gäller mer rena externa källor till idéer är det också varierande 

på vilka typer av idéer som kan tänkas komma den vägen. Oftast sker inte 

                                           
6 VINNOVA (Verket för innovationssystem) är en statlig myndighet som bildades den 1 januari 2001. 
Myndighetens uppgift är att stödja hållbar tillväxt genom utveckling av effektiva innovationssystem, samt 
finansiering av behovsmotiverad forskning. (VINNOVAS hemsida, 2004-05-13) 
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heller något radikalt eller dramatisk förändring på marknaden för truckar. 

Speciellt inte då det gäller heltruckskoncept, som för in en helt ny typ av truck 

på marknaden. De innovationer som oftare sker är på en lägre nivå, som till 

exempel en ny tekniklösning.  

 

Nya infall kan komma från någon kund eller marknaden. Produktplaneringen 

kan få en ny idé genom exempelvis research hos kunder. Det är dock sällan 

som det går att se att de mer radikala idéerna kommer från någon kund. Det 

finns exempelvis truckar som funnits från 1970-talet på marknaden idag. Det 

hela handlar dock om vem som anses driva idéerna, menar Rune Svensson 

(2004-05-12) och säger: 

 

”Det är väldigt sällan att det kommer fram något radikalt från marknaden. Det 

finns några stycken där det dykt upp ett behov, men många gånger behöver vi tolka 

det behovet, och lyssna på vad de (kunderna) säger, och beroende på om det är någon 

teknikförändring på gång, eller så, kan vi omsätta det till en idé.” 

 

Samtidigt visar det att det också kan finnas kunder som har ett mer specifikt 

problem att hantera som kan leda till en ny idé. Men oftast leder inte dessa 

idéer till några volymmaskiner. Det är mer maskiner till enskilda kunder, ut-

ifrån deras enskilda behov och hanteringssituation.  

 

Det finns dock exempel inom truckmarknaden där några mindre trucktillver-

kare tog tillvara på ett marknadsbehov och utvecklade en ny typ av truck. 

Under 1980-talet så konstaterade de mindre trucktillverkarna att det inte var 

speciellt ergonomiskt att personer satt och plockade varor nere vid golvet, 

först efter att varorna fått tas ner från högre hyllor. Den nya idén som de såg 

behövdes på marknaden, var att varför inte personen kunde lyftas upp istället 
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och därmed plocka uppe på hyllan. Det ledde fram till en ny typ av truck, som 

idag kallas plocktruckar och finns i alla trucktillverkares program. 

 

Det ovan är ett exempel på en typ av truck som BT tog efter andra tillverkare 

utifrån en marknadsanpassning. Det finns dock också omvända exempel där 

BT Products utvecklingsavdelningar har tagit fram en helt ny idé på markna-

den. Exempelvis var BT Products först med att ta fram truckar med ett 48 

volt system, istället för 24 volts, vilket möjliggjorde tunnare kablar och att 

egentligen bygga större truckar. Men är det någonting bra som kommer från 

någon konkurrent är det naturligtvis också bra för BT Product att även kunna 

utveckla det.   

 

Det händer dessutom att de ibland blir utifrån erbjudna patent, att köpa det 

för en summa för att ta över och ibland utveckla en produktion kring. Vid 

sådana tillfällen görs alltid en bedömning av hur stor nytta företaget kan ha av 

det erbjudna patentet. Idéerna, som då redan patenteras, kan komma från 

olika håll. 

 

”Ifrån privatpersoner i vissa lägen, eller från några andra mindre firmor som är kan-

ske i en något lite annorlunda bransch men tycker att de kommit på någonting som de 

vill kunna erbjuda oss. Precis som våra anställda kan komma på någonting som be-

rör en annan bransch, då vi kan sälja det. Men det ska alltså vara färdiga patent 

som man kan sälja så.”  

(Svensson, 2004-05-12) 
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6.4.2 Beslutsprocessen 

 

När det gäller just idéer som kan utvecklas till patent så har de inom BT Pro-

ducts ett formellt sätt att hantera dem. Internt är det som framkom tidigare 

oftast interna tekniker, eller konstruktörer som kommer på en idé. Den per-

sonen skriver då en uppfinningsanmälan, och lämnar då denna till (den tidiga-

re nämnda) patentingenjören.  

 

Det är sedan patentingenjören som gör en första bedömning av idén genom 

att ingenjören gör en nyhetsgranskning av det som framkommer av uppfin-

ningsanmälan. Idéer skulle därmed kunna sägas först samlas upp hos patent-

ingenjören, som sedan för den vidare till utvecklingsavdelningens lednings-

grupp. 

 

Där görs en bedömning om idén är patenterbar eller ej, och då agerar patent-

ingenjören föredragande inför ledningsgruppen. I ledningsgruppen sitter det 

sex personer, en från varje utvecklingsavdelning samt representant från pro-

jektledare och ytterligare en person som inte har underställd personal. Perso-

nerna i ledningsgruppen har en lite blandad bakgrund när det gäller utbildning 

och erfarenheter. I allmänhet har de en konstruktions- eller en produktions-

bakgrund. 

 

Att en idé är patenterbar för att den ska utvecklas är dock inte ett övergripan-

de krav. Mycket mer primärt är att den nya idén kan komma att ge dem en 

marknadsfördel och att det finns möjlighet till ökad försäljning. De är väldigt 

noggranna i sina marknadsbedömningar. Patent kan ofta dock vara en väg att 

vinna marknadsfördelar, vilket gör att det alltid är intressant om en idé är 

möjlig att patentera eller inte. Idag har BT koncernen flera olik patent, där de 
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på så sätt stänger ute konkurrenter från att kunna göra samma sak. Ett första 

grundläggande krav är naturligtvis att idén kommer att passa in i BT koncer-

nens strategi, vilken bygger på bland annat tillväxt som en av hörnpelarna (BT 

Industries årsredovisning, 2003). Totalt framgår det av koncernens årsredo-

visning, som de formulerar det, att strategin bygger på totalt fem hörnpelare, 

nämligen: 

 

1. Organisk tillväxt 

Vilket de inom BT anser ska vara möjlig att uppnå genom att världs-

marknaden för truckar, enligt vad de menar, befinner sig en en långsik-

tig tillväxt. Målet är att BT Industries ska öka sina marknadsandelar. 

2. Fokus på kundsegment 

Tanken är att BT ska ha ett komplett program med produkter och 

tjänster när det gäller i huvudsak eldrivna truckar. Programmet skall 

också kontinuerligt vidareutvecklas och kravanpassas. 

3. Modulanpassad produktutveckling 

Genom moduluppbyggda produkter och koncerngemensamma lös-

ningar är det meningen att BT Industries skall kunna korta tiden från 

produktidé till marknadslanseringen av produkter. 

4. Kvalitetsmedvetenhet 

De menar att kvalitet är en viktig konkurrensfaktor som också ska åter-

komma i såväl produkter och tjänster, som de interna processerna. 

5. Utnyttja synergier 

BT Industries skall försöka att använda sin storlek till att finna synergier, 

såväl inom koncernen som med ägaren Toyota. Företaget menar att de 

kan uppnå synergieffekter inom exempelvis, teknikutveckling, produk-

tion och administration. 

(BT Industries årsredovisning, 2003)  
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Ibland händer det att ledningsgruppen också ser patenterbara idéer som inte 

anses som tillräckligt intressanta ut marknadssynpunkt att betala de pengar det 

kostar att patentera en idé och stänga ute konkurrenter. Eftersom BT Pro-

ducts ingår i affärsområdet BT Europa är också det Europa som ses som 

deras hemmamarknad. Det gör att idéer alltså ska passa främst den europeiska 

marknaden. De idéer som dessutom patenteras måste specifika länder anges 

för var patentet skall gälla.  

 

”Även om det ska vara så kallat Europa patent så måste du ändå peka, och då pe-

kar vi på i allmänhet ett antal tunga länder ur försäljnings- och tillverkningssyn-

punkt. Det brukar vara en fyra, fem länder och ibland USA.”  

(Svensson, 2004-05-12) 

 

Om en idé bedöms som patenterbar brukar de dock i allmänhet försöka söka 

patent i Sverige först, vilket ger en mer allmän patenterbarhetsbedömning. 

Utifrån det kan de sedan söka vidare med idén. 

 

Efter en idé för första gången behandlats i ledningsgruppen följer beslutspro-

cessen också BT Products utvecklingsprocess. Denna utvecklingsprocess 

består egentligen av fem olika faser: 

 

• Ideberedningsfas, 

• Förstudiefas, 

• Utvecklingsfas, 

• Förseriefas, och 

• Seriefas. 
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En ide som bedömts vara något att satsa på kommer att hamna i det som BT 

Products talar om som en ideberedningsfas. En idé som tagits upp i utveck-

lingsavdelningarnas ledningsgrupp behöver dock inte alltid genomgå utveck-

lingsprocessen, eftersom det kan röra sig om en sådan typ av idé att det går att 

mer eller mindre direkt införa den på de befintliga truckarna. Om idén skall gå 

vidare till den så kallade ideberedningsfasen beror det således mycket på om 

det rör sig om en truck, en komponent eller en teknisk lösning. Främst går 

idéer som handlar om nya truckprojekt igenom utvecklingsprocessen. 

 

Det är dock inte heller alltid att en idé har varit uppe hos utvecklingsavdel-

ningarnas ledningsgrupp innan ideberedningsfasen. En ide som hamnar hos 

ideberedningsfasen har BTs produktplanering ansvar för att driva. Den idén 

har därför företagets produktchefer, som ingår i produktplaneringsavdelning, 

ansvaret för. Ofta kan en patentidé också dyka upp i samband med idébered-

ningarna. 

 

Det är först när ett beslut tas om förstudie som det formella ansvaret övergår 

till utvecklingsavdelningen. Det är också först då som en projektledare tillsätts. 

Vid utvecklingsfasen tar exempelvis labbavdelningen fram prototyperna och 

prövar dessa i labbet. Senare kan också fältprover hos kunderna genomföras. 

Sådana prover blir ett naturligt sätt att utvärdera om en idé är fungerande. 

 

I förseriefasen sker en verifiering av själva tillverkningsprocessen för att sena-

re kunna öka volymen. Det handlar mer om att skapa en chans att räta till de 

sista sakerna, för att undvika småproblem. Den sista fasen är när utvecklingen 

gått så långt att det är dags att börja tillverka i större skala. Mellan varje fas tas 

ett beslut av ledningsgruppen om att gå över till nästa fas i utvecklingen. 
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Vem som kommer med idén spela ingen roll för dess utveckling. Detta efter-

som det normalt sett är konstruktörer som i huvudsak för fram idéer, och det 

är de som sedan också arbetar med den specifika idén. Även om idén inte 

skulle komma från en konstruktör skulle den senare ändå hamna hos en sådan 

person.  

 

”Idén kan komma någon annanstans ifrån, men den hamnar i knäet på en kon-

struktör senare, som sedan vidareutvecklar den och ser till att den är användbar.”  

(Svensson, 2004-05-12) 

 

Idéer, såväl större som mindre, kan komma att utvecklas av en eller flera 

konstruktörer. Inom utvecklingsavdelningen skall det ges möjlighet, så länge 

det går inom den budget som finns, besluta om att avsätta särskild tid till även 

mindre omfattande projekt. 

 

Av de idéer som de beslutar sig för att gå vidare med på något sätt kan Rune 

Svensson inte påminna sig om att det varit någon som de inte har lyckats föra 

ut på marknaden. Utifrån en noggrann marknadsbedömning, tillsammans med 

prover i exempelvis labbet, samt olika applikationsstudier och applikations-

fältprover brukar det gå bra att föra in en uppfinning på marknaden. Det 

gäller att ge den ursprungliga idén en chans att sälja in sig. Hur många idéer 

som de varje år behandlar är dock svårare att uppskatta. Lite risk finns det 

naturligtvis inblandad vid all utveckling och bedömningar, men är inget som 

går att kvantifiera enligt Rune Svensson. Han menar att: ”det hela baserar sig 

egentligen på att de ska sälja ett visst antal truckar naturligtvis.” 
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6.4.3 Idéer som ej utvecklas 

 

Ibland kan det komma fram idéer som är väldigt lokalt anknytna. Sådana idéer 

brukar de inom utvecklingsverksamheten inte direkt ta sig an. Det har väl i 

vissa fall hänt att dotterbolagen själva tagit upp idéerna.  

 

Skulle det komma fram en (patenterbar) idé inom BR Products utvecklingsav-

delning måste de anställda erbjuda denna till arbetsgivaren enligt den befintliga 

lagstiftningen. Men som tidigare konstaterat så är det inte alltid som de är 

intresserad av att utveckla en idé, såvida den inte anses som tillräckligt intres-

sant ur marknadssynpunkt. I de fall som företaget formellt har tackat nej, blir 

idén idegenererarens privata egendom. Det inte är speciellt billigt att söka 

patent, men den som kan tänka sig att satsa lite pengar på sin idé och tror 

tillräckligt mycket på idén skulle därmed kunna söka patent.  

 

”När det gäller att löpa linan ut, så pratar vi om ett antal hundra tusen. För en en-

skild person gör du det inte det så många gånger i livet.”  

(Svensson, 2004-05-12) 

 

Sätter personen idén sedan på marknaden, skulle den nya idén också bli till-

gänglig för företagets konkurrenter. Det skulle även kunna ge komplikationer 

om personen gick direkt till deras konkurrenter och om idén på något sätt låg 

inom deras verksamhetsområde. Detta trots att personen egentligen från 

början har gjort den innovationen på arbetstid. I det senare fallet är det myck-

et troligt att BT Products skulle kunna vara medveten om att personen skulle 

kunna gå till en konkurrent om företaget själva tackade nej till idén. Idag har 

företaget dock inte haft några fall där de har tackat nej, så som Rune Svensson 

ser det blir hela resonemanget därför teoretiskt. 
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6.4.4 Arbetet och resurserna 

 

Projektledaren tillsätts efter beslut om förstudie tagits ur den projektlednings-

grupp som är placerad direkt under utvecklingschefen. Projektledarna hanterar 

dock bara produktutvecklingsprojekt. I denna gruppledningsgrupp finns det 

fyra projektledare anställda på heltid.  

 

Det är de olika avdelningarna som sätter in resurser till projekten. Det gör att 

projektledaren inte har ett personalansvar, utan snarare enbart ett antal tillde-

lade resurser. En del personer kan sättas in på heltid i ett projekt, medan andra 

enbart på deltid. I varje projekt finns det dock alltid ett visst antal kompeten-

ser som samlas. Personerna som arbetar inom utvecklingsavdelningarna är en 

blandning av olika utbildningsnivåer, allt från gymnasieingenjörer och högsko-

leingenjörer, till civilingenjörer. De har också under en längre tid, under de 

senaste två åren, anställt kontinuerligt nya kompetenser.  

 

I varje projektgrupp tillkommer det personal också från produktion, till exem-

pel framförallt produktionsteknik, och också från kvalitetsavdelningen. Senare 

i utvecklingsprocessen skapas också delprojekt där även nya människor från 

produktion deltar. Det ingår även människor från inköp, produktplaneringen 

och ekonomi. Dessa personer är, som tidigare nämnt, inte underställda pro-

jektledaren utan snarare utvecklingschefen. 

 

Det finns egentligen inte några ramar för hur lång tid ett projekt får ta. När 

det gäller produktutvecklingsprojekt kan det egentligen röra sig om allt från 

något år till två, tre år. Det avgörande är naturligtvis beroende på hur omfat-

tande, och genomgripande projektet är.  
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När det gäller hur mycket tid och pengar som de kan lägga ner på ett projekt 

så varierar det också naturligtvis utefter dess omfattning. Rör det sig dessutom 

om en idé som kan patenteras, kan det dessutom vara så att de måste lägga ner 

en hel del resurser på prov i labbet för att se om patentet kan bära. Här kan ett 

kostnadsalternativ vara att använda sig av examensarbeten för att få fram en 

fungerande prototyp. Det ger att det kan handla om allt från några tusenlappar 

till, med mantimmar med mera, något antal hundra tusen enbart för att se om 

en patentidé kan tänkas bära. Även om det inte handlar om en sådan typ av 

idé krävs det många gånger såväl prov i deras eget labb, som prover ute hos 

kunder.  

 

Skulle det inträffa att de bedömt marknadspotentialen på ett felaktigt sätt, och 

det finns ett patent knutet till det utvecklade, så skulle det också kunna hända 

att de istället för att årligen betala för patentet skulle de kunna helt släppa det. 

Det gäller, menar Rune Svensson, att ta en ordentlig företagsekonomisk hän-

syn. Släpper de ett patent innebär det att vem som helst kan starta en tillverk-

ning enligt det som varit patenterat.  

 

Förutom de idéer som de bedriver utveckling av själva, har de också ibland 

skrivna utvecklingsavtal med några av underleverantörerna. Oftast handlar det 

om utveckling av någon komponent eller modul som ska passa in i en truck. 

Ibland reglerar BT då hur fritt underleverantören kan sälja det som utvecklas, 

eller om BT ska ha ensamrätt till det som tas fram. Flertalet fall rör det sig 

dock om en begränsad ensamrätt i ett till två år.  

 

När de genomför sådana typer av projekt samfinansieras det tillsammans med 

underleverantören. Samtidigt förbinder de sig att handla under en viss tid, och 

då också att betala en viss del av leverantörens utvecklingskostnad. Även om 
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BT har rätt på det som tagits fram kan de ibland vilja att underleverantören 

skall hitta fler kunder inom branschen. På det sättet kan de få ner kostnaderna 

genom att det skapas en högre volym totalt sett hos den aktuella leverantören. 
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6.5 Ericssons utvecklingsavdelning i Linköping 

 

Det som nedan är beskrivet är baserat på den intervju som genomfördes den 

2004-05-14 med Helena Melchert, systemprojektledare på Ericssons GSM 

(Global System for Mobile Communications) utvecklingsavdelning i Linkö-

ping. Till viss del har också informationen kompletterats med information 

från andra källor. Vid dessa tillfällen är dock informationen kompletterad med 

källan redovisad vid den aktuella texten. Det som fokuserats i framställningen 

är just den aktuella avdelningens arbete, som dock i till viss del följer över-

gripande struktur för hela Ericsson. Detta då det exempelvis gäller den pro-

jektmodell som tillämpas inom Ericsson koncernen.  

 

Ericssons GSM utvecklingsavdelning i Linköping har klassiskt arbetat med 

utveckling av det som kallas för BSC, vilket står för Bas System Controller. 

Det är BSC som styr de basstationerna, vilka skickar och mottar signaler från 

mobiltelefoner. Utveckling när det gäller det som stödjer BSC systemen, vilket 

kallas OSS (Operate Support System) har de mer enbart haft ett delansvar för.  

 

Idag har avdelningen ett helhetsansvar för att se till och utveckla allt när det 

gäller att GSM nätet fungerar tillsammans. De ansvarar därför också för det 

som kallas BSS (Bas Sub System). Deras arbete består i att se till att koordine-

ra alla de olika delarna (noderna) som ingår i GSM nätet.  

 

Det är främst den tekniska utvecklingen när det gäller mjukvara för BSC som 

avdelningen i Linköping sköter. När det istället handlar om hårdvaran för 

detta så sker den i Älvsjö, Stockholm. Där sker också en stor del av Ericssons 

övriga utveckling. Linköping kan dock när det handlar om denna hårdvaras 
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utveckling ställa krav på hårdvaran, eftersom de formellt är de som äger själ-

va ”problemet” (utvecklingen).  

 

Utvecklingsavdelningen i Linköping består av: 

• En övergripande chef med följande avdelningar under sig,  

o System, vilka arbetar med själva systemet 

o BSC design, vilka utformar utvecklingen när det gäller BSC 

o OSS design, vilka utformar utvecklingen när det gäller OSS 

o I & V, vilket står för Integrering och Verifiering  

o PI, vilket står för Product Introduction  

o Projektkontoret 

 

När det gäller I & V är det de som ansvarar för att alla delarna fungerar ihop, 

även efter utveckling av en del av GSM nätet. PI är den del av utvecklingsav-

delningen som sköter alla kontakter utåt med kunderna. Det är också de som 

kan genomföra diverse olika tester hos kunderna. De har även ett ansvar för 

att paketera färdigutvecklade idéer i vad Helena Melchert (2004-05-14) kallar 

för ”försäljningsbara paket”. Projektkontoret är den del av organisationen 

som alla projektledare är anställda. (Vår intervjuperson avviker dock ifrån 

detta då hon är anställd direkt under system.) 
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6.5.1 Att finna idéer 

 

Ericssons utvecklingsavdelning i Linköping får många idéer under utveckling 

av andra arbeten i de projekt som genomförs. Dessa idéer samlas då upp, 

eftersom det är väldigt sällan som en sådan uppkommen idé direkt tas om-

hand i det aktuella projektet.  

 

”Idéer som uppstår under andra projekt får vänta till senare.”  

(Melchert, 2004-05-14) 

 

Det finns inte en tydligt process för att ta hand om de idéer som inte är inom 

just det aktuella system som man personen som får idén arbetar inom. Där-

emot menar Helena Melchert att de flesta inom Ericssons utvecklingavdelning 

i Linköping vet vilka som arbetar inom vilket område. Det gör, menar hon, att 

de inte är så många att en sådan person ej vet vilken som den kan prata med 

för att föra idén vidare.  

 

Det finns inte heller ett tydligt belöningssystem då det gäller personer som får 

nya idéer som senare utvecklas. När det gäller idéer som utvecklas till patent 

finns det dock ett mer direkt ersättning utarbetad. Tidigare fanns ett större 

fokus på patent inom Ericsson, och då var företager mer generöst med mer 

billiga uppmuntran. Den anställde kunde då, om personen fick en idé, skriva 

en kort beskrivning om idén, och få en biobiljett för den nedskrivna idén. 

Denna idé följdes sedan upp om den var något som gick att patentera. Gick 

idén vidare kunde personen som gett upphov till idén dessutom få ytterligare 

mindre belöningar, så som middagar med mera. Samtidigt är monetära eller 

andra typer av belöningar inte alltid något som krävs för att anställda skall 

komma på idéer.  
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”För många kan det också vara belöning nog att en idé blir av, det rör sig nog också 

ofta om idéer som underlättar deras arbete.”  

(Melchert, 2004-05-14) 

 

Internt arbetar de aktivt med att finna idéer under den så kallade förstudie 

som görs i den inledande projektprocessen. Innan förstudien sättas det upp 

vad projektet ska innehålla, men under arbetet med själva kravprocessen gäller 

det oftast att skriva ner alla innovationer som de kan komma att tänka på. Det 

som kommer fram vid sådana tillfällen är dock inte alltid så mycket. 

 

”Ska erkänna att det inte kommer fram så mycket. Det är mer problemlösning vi 

håller på med.”  

(Melchert, 2004-05-14) 

 

Det finns också olika nivåer på som idéer kan skapas. Dels så finns det de mer 

övergripande idéerna som kan komma att påverka hela systemet, och dels så 

finns de idéer som snarare exempelvis påverkar en del av hela systemet (en 

nod). Till varje del skapas inom Ericssons utvecklingsavdelning i Linköping en 

lista med idéer som exempelvis kan beröra hur den delen av systemet kan 

förbättras. Sådana typer av idéer kan vara allt från mera interna förbättringar, 

och förslag som rensar systemet, till sådant som berör saker som ger ökad 

nytta för kunder. 

 

Utvecklingsarbetet inom Ericsson sker till största delen genom olika projekt. 

De i Linköping försöker ta till vara detta genom att också se till att blanda 

olika kompetenser och bakgrunder i projekten för att skapa en sådan bland-

ning att nya idéer lättare skall kunna uppstå.  

142 



Att välja utan att veta – Empiri 
 

Det är mindre vanligt att riktigt innovativa eller revolutionerande idéer kom-

mer via externa kanalerna. Kontinuerligt kommunicerar dock produktledning-

en, vilken är placerad i Kista, Stockholm, med marknad och kunder. De an-

svarar för att ta reda på hur kunder värderar olika detaljer. Detta får de besked 

om genom att de skickar ut frågor till kunder, vilket de sedan får tillbaka bland 

annat grafer som beskriver hur högt kunderna värderar de olika delarna.  

 

Det är dock få idéer som kommer spontant från kunderna. Den utveckling 

som sker vid Ericsson i Linköping tar ganska lång tid från att en lös idé hittas 

och till att den slutligt kan förverkligas. Det gör att det hela tiden finns ett 

behov av att tänka steget innan vad kunderna kan tänkas vilja ha i framtiden.  

 

”En stor del är att komma på, innan kunderna kommer på, vad de vill ha.”  

(Melchert, 2004-05-14) 

 

Det förekommer dock att förändringar i omgivningen påverkar det utveck-

lingsarbete som fokuseras. Ibland kan, via projektledningen, komma kravänd-

ringar om vilken utvecklings om projekt skall hantera. Vid sådana tillfällen kan 

nya utvecklingsidéer snabbt bli tvungna att tas om hand och hanteras av ut-

vecklingsavdelningen i Linköping. Projektledningen skriver vid de tillfällen 

som innebär kravändringar något som kallas för change request (CR). Helena 

Melchert beskriver ett sådant tillfälle när det kom ny lag i USA, som lagstad-

gade om att personer skulle kunna med hjälp av mobiltelefonen positioneras 

vid larmsamtal. 
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6.5.2 Beslutsprocessen 

 

Alla de idéer som kommer upp i samband med att projekt genomförs samlas 

på listor, dessa idéer ligger sedan till grund för de förslag på utveckling som 

skickas från systemavdelningen till Ericssons produktledning. Det är dock 

produktledningen som alltid fäller det slutliga avgörandet om vad som skall 

komma att utvecklas vidare. Produktledningen hämtar också influenser till 

idéer som de också kan välja att satsa på från företagets marknad. De typer av 

idé som de främst lyckas bäst med, när de satsar på utveckling, är ofta de 

mindre innovationerna menar vår intervjuperson. 

 

”Vi är nästan bättre på att få fram de små innovationerna, de här verktygen som 

behövs runt omkring.”  

(Melchert, 2004-05-14) 

 

I det förslag på utveckling som exempelvis systemavdelningen kan skicka till 

produktledningen beskrivs fördelar respektive nackdelar med idén. Inom 

Ericsson sker mycket dokumentation, och denna typ av beskrivning kring 

idéer är en del av denna dokumentation. Till de beskrivna fördelarna och 

nackdelarna i den dokumentation som ledningen tar del av läggs också en 

kostnadsuppskattning. 

 

Själva bedömningen av idéer som produktledningen betonar är främst ur ett 

strategiskt och ett marknadsperspektiv. Enligt koncernens årsredovisning 

(2003) består strategin och målen i att: 

 

• Vara främsta affärspartnern för ledande nätoperatörer 

• Vara marknads- och teknikledande 
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• Skapa uthållig och konkurrenskraftig lönsamhet 

• Utnyttja de skalfördelar som följer att de är marknadsledande 

• Utveckla överlägsna produkter och tjänster, och på så sätt ge kunderna 

konkurrensfördelar 

(Ericssons årsredovisning, 2003) 

 

Viktigt är också att idéerna finns inom företagets verksamhetsområde för att 

de överhuvudtaget skall vara intressanta. Viktigt för beslutet blir också enligt 

Helena Melchers beskrivning: 

 

• vad de får inkomst på, 

• kundernas prioritet, 

• vilka noder (delar) som skall utvecklas. 

 

Personerna i produktledningen vänder sig också ofta när det gäller mer tek-

niska frågor till de tekniska experter i form av ”seniora tekniker” som finns 

såväl som i Linköping som i Kista. Detta eftersom de i produktledningen kan 

behöva komplettera sin kunskap då det gäller mer tekniska detaljer. I och med 

detta så kan också systemavdelningen ha en stor inverkan på beslutet om att 

utveckla en specifik idé.  

 

Beslutet om utveckling av en idé påverkas idag inte i så stor utsträckning av 

om den är patenterbar eller inte. Orsaken till detta var att Ericsson upplevde 

det svårt att konkurrera med andra företag, till exempelvis Mortorola, som 

hade mycket patent. Tidigare fanns det dock ett sådant stort fokus, vilket 

också märktes av i utvecklingsbesluten. Idag har Ericsson fler patent än vad 

företaget hade under den period som de fokuserade patentbarhet. Det är dock 

naturligtvis inte orelevant om en idé går att patentera eller ej. 
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”Nu har vi fått upp en bra patentbas, så nu är det inte lika stort fokus. Men fortfa-

rande är det intressant att hitta patent.”  

(Melchert, 2004-05-14) 

 

Idag har Ericsson, och exempelvis konkurrenten Nokia ungefär lika mycket 

patent. Det gör, menar Helena Melchert (2004-05-14), att det råder närmast 

mellan organisationerna en syn som hon beskriver som:  

 

”om vi använder era (Nokia), så får ni använda våra, så är vi kvitt”. 

 

Om patent kan vara viktig del i ett beslut kan dock påverkas av om företagen 

kan marknadsföra en utvecklad och patenterad idé till det standardiseringsor-

gan som finns inom branschen. Om ett företag lyckas finna en unik idé som 

de utvecklar och tar patent på, samt får denna patenterade idé till att bli till 

standard, så kommer övriga i samma bransch bli tvungna att betala för att 

använda deras idé. Det är dock inte alltid att en idé som utvecklas från början 

är tänkt att patenteras, eller att en patenterbar idé tas patent på. 

 

”Ibland kan det efteråt tänkas, men kanske det här kan ha patenthöjd. Det är dock 

inte alltid som vi tar patent eftersom det är kostsamt.”  

(Melchert, 2004-05-14) 

 

Den projektprocess som följs inom Ericsson innehåller också ett antal ”por-

tar” (gates) där ett nytt formellt beslut tas om att fortsätta vid varje port. 

Längs hela projektprocessen utvärderar de dessutom vid varje port om vill ta 

bort någon del eller lägga till något till utvecklingen. Beslut om att skära i 

projekten ansvarar såväl produktionsledningen, som ledningen i Linköping för. 

Det som kan påverka sådana ändrings beslut är inte enbart lönsamhet, utan 
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även de tidiga nämnda faktorerna så som exempelvis att det är strategiskt 

viktigt eller påverkar deras marknadsandel. 

 

Att på det sättet till och med kanske avbryta ett projekt, eller att låta en ut-

veckling avvakta råder det en stor tolerans emot inom Ericsson i Linköping. 

Ofta kan också en sådan utveckling ibland också återkomma i ett senare ut-

vecklingsprojekt. Samtidigt händer det att den genomförda utvecklingen av en 

idé som gjort blir förgäves eftersom exempelvis produkter eller marknaden 

förändrats. Toleransen gäller såväl på högre nivå som bland de personer som 

arbetar med idéutvecklingen. Många gånger så har dock de på högre nivå 

bättre insyn och information som gör att ett avbrutet projekt inte blir lika 

förvånande som de som utför utvecklingsarbetet. 

 

”Organisationen är så pass van vid att det stryks mycket i projekt, men visst kan det 

bli en del mutter.”  

(Melchert, 2004-05-14) 

 

Det finns också möjlighet när beslut om att starta upp en utveckling av en idé 

skall tas, att få ett tidigt besked innan det formella beslutet är riktigt taget om 

de kan starta upp med viss utveckling. Dessa beslut, som Helena Melchert 

kallar ”go-beslut”, tas tidigt vid situationer då det kan i utvecklingen finnas 

delar som kan ta lång tid att utveckla. Go-beslutet möjliggör då att de kan 

börja snabbare med att utveckla idén, än om de skulle avvakta det formella 

beslutet. Oftast ges också ett sådant beslut vid en mer inkrementell utveckling, 

då slutprodukten successivt byggs upp.  
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6.5.3 Idéer som ej utvecklas 

 

De idéer som de hanterar inom Ericsson i Linköping är sådana att de i huvud-

sak är knutna till den verksamhet som är aktuell inom företaget. Det gör att 

det är ytterst sällan som de agerar kring en bra idé som inte passar inom Erics-

sons verksamhet.  

 

Det händer dock att idéer passar andra delar av Ericsson än där den uppstår. 

Sådana idéer överförs informellt mellan avdelningarna. Det händer också att 

en del av ett projekt får läggas åt sidan, alltså att idéer som påbörjats att ut-

vecklas men där utvecklingen avbryts. Sådana situationer kan uppstå exempel-

vis då de får kravändringar från produktledningen. Dessa idéer är det då inte 

alltid att de inom utvecklingsavdelningen i Linköping utvecklar vid ett senare 

tillfälle. 

 

 

6.5.4 Arbetet och resurserna 

 

En viktig del i hur de inom Ericsson agerar kring utvecklingen av en idé är 

den projektprocess som de inom företaget arbetar efter. Projektstyrningsmo-

dellen som processen är uppbyggd kring kallas för PROPS, och använd inom 

Ericsson koncernen. Det är dock så att även om modellen är fast för hur 

projekt skall bedrivas så innebär utvecklingen av idéer att de ständigt måste 

finna nya vägar för vad som ska lösas kring den aktuella utvecklingen. 

 

”Varje dag är ett nytt sätt att lösa problem i projekten.”  

(Melchert, 2004-05-14) 
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PROPS (vilket ibland uttolkas som PRoject Operation and Planning System) 

är en generell modell som använts sedan slutet av 1980-talet inom Ericsson 

(Ericsson infocom, 1997).7 I denna modell, som även utvecklingsavdelningen i 

Linköping använder sig av, finns de olika portarna eller tullgates (TG) som de 

fullständigt benämns som. Hela projektprocessen finns uppsatt i en form av 

processkarta som beskriver de olika stegen och portarna. 

 

Innan TG0 sker en översyn om vad som ska utvecklas, och därmed vad pro-

jektet skall komma att innehålla. Arbetet inleds således med en form av sonde-

ring kring vad som produktledningen vill ha utfört. Nästa steg hamnar mellan 

det som kallas TG0 och TG1, och omfattar projektets förstudie.  

 

Vid TG1 börjar de två designenheterna för de olika noderna (delarna) vid 

utvecklingsavdelningen i Linköping att mixas för att påbörja utvecklingen. I 

samband med detta skrivs också hur det aktuella projektet är tänkt att imple-

menteras. Såväl vid TG1 som TG 2 kan det många gånger vara aktuellt att 

förändra projektet, genom att exempelvis ta bort bitar.  

 

Vid TG3 gör den samansatta designgruppen tester och skapar moduler, samt 

bygger hela tiden på verifieringen som då sker. Arbetet kan ske mycket med 

hjälp av stimulatorer som hjälp vid test av de olika delarna. I Linköping kan de 

sedan genomföra ett slutligt test med hela BSS. När den sista porten nåtts, och 

utvecklingen befinner sig vid TG4 vänder de sig ut till kund, och de får då 

provköra i kundens nät. 

 

                                           
7 Om du som läsare vill veta mer om denna projektstyrningsmodell rekommenderar vi dig att läsa exempel-
vis ”Historien om PROPS” (Ericsson infocom, 1997), då historien om denna modell finns beskriven där. 
Även annan litteratur om denna modell finns dock. 
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De har också ofta vad de kallar för olika delreleaser, vanligtvis för-, mellan- 

och efterreleaser. Det ger dem också en möjlighet att avlämna delar längs 

själva utvecklingsprocessen. Ibland kan snarare ”för-förprojekt” skapas för att 

ta hand om alla lösa idéer som kommer ur exempelvis andra projekt. Dessa 

för-förprojekt syftar då till att fånga upp idéerna och dokumentera dem, för 

att senare eventuellt kunna skapa ett utvecklingsprojekt kring idéerna.  

 

En möjlighet är även att en eller två personer får genomföra en förstudie kring 

det som vid en kravändring önskas lägga till redan pågående utvecklingspro-

jekten. Vid en sådan förstudie genomförs samma processer som annars, den 

enda skillnaden är att de genomförs snabbare. Vid dessa tillfällen, men även 

vid behov i vanliga fall, kan de använda experter som gör att arbetet kan på-

skyndas.  

 

Tidigare var det också vanligt att även ta in konsulter till hjälp för att utveckla 

idéer. Idag är dock inte detta agerande lika vanligt. I utvecklingsprojekten kan 

de vid utvecklingsavdelningen i Linköping också ta in kompetens via samar-

betspartners som de har.  

 

Tidsmässigt måste oftast TG0 startas upp ungefär i november två år innan de 

kan tänka sig ett avslutad utveckling. Detta eftersom de större GSM idéerna 

som leder till projekt ofta kan ta cirka ett och halv till två år att utveckla. När 

det dessutom gäller utvecklingsavslut bör också det ske senast i oktober må-

nad. Orsaken till detta är att de är beroende av att hunnit testa, och/eller fått 

ut det nyutvecklade resultatet innan operatörerna stänger sina nät, vilket de 

gör i mitten eller slutet av november. Operatörerna stänger näten av den 

orsaken att människor ringer mycket i december, vilket gör att tester eller 

nyreleaser inte kan implementeras under den perioden. 
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Till varje projekt utses en huvudprojektledare. Arbetet i projektet inleds däref-

ter genom att huvudprojektledaren får ett uppdrag om utveckling som beslu-

tats enligt det som tidigare beskrivits av ledningen. Eftersom projekten är 

oftast så stora finns det i de flesta fall också en assisterande projektledare.  

 

Det är dock inte de enda rollerna som förekommer i projekten. Flertalet roller 

är antingen fasta, eller ofta återkommande. Helena Melchert räknar upp flera 

sådana roller i projekten förutom projektledare och assisterande projektledare, 

exempelvis: 

 

• Kravansvarig, vilken har till uppgift att se till att de uppställda kraven 

verkligen blir verifierade.  

• CM, (configuration managment), vilken är den roll som ska skapa ord-

ning och reda i projektet. Personen som innehar denna roll skall där-

med exempelvis se till att allt kommer rätt och i tid. 

• Teknisk ansvarig, vilket ansvarar så att säga från ”ax till limpa”, och i 

detta ligger också att kolla tester med mera.  

• Testkoordinator, som ansvarar för att samordna testerna som kan be-

höva genomföras. 

• Systemansvarig, vilket är den roll som är tekniskt ansvarig för hela pro-

jektet. 

• Karaktäristikansvarig, som ser till att systemet fortfarande fungerar 

trots att de kan ha lagt till nya saker. 

 

Personalen som finns inom utvecklingsavdelningen har också en stor variation 

när det gäller utbildning. Det råder en öppenhet inom Ericsson när det gäller 

många olika utbildningsnivåer menar Helena Melchert. Även när det gäller 

personalen i Linköping finns det en stor variation när det gäller utbildning. 
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Inom avdelningen finns såväl de som knappt har en fyra årig teknisk utbild-

ning till doktorer. En sådan blandning anser vår intervjuperson skapar en bra 

dynamik. De olika kompetenserna blandas också i flera projekt samtidigt, 

vilket även bidrar till en ökad dynamik.  

 

Varje utvecklingsprojekt tilldelas ett orderkonto. Hur mycket som varje pro-

jekt kan belasta sätts det från början en fast ram för. Personalen, som alltså 

kan arbeta i flera projekt samtidigt, noterar därför de olika tiderna som de 

arbetar med respektive utvecklingsprojekt på olika konton. Hur mycket resur-

ser som läggs ner på varje projekt varierar kraftigt. Räknat i mantimmar kan 

uppskattningsvis ett projekt exempelvis omfatta 700 000 mantimmar. Till 

varje projekt finns få administratörer, däremot finns ekonomer knutna till 

projekten som ansvarar för projektbudget och liknande. 
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7 Analys 

 
Nedan följer analysen – en rafflande berättelse, där vi applicerar 

spännande teorier på vår banbrytande empiri. De nyskapande 

fakta vi sedan sållar ut leder oss till slutsatserna – vårt närmast 

encyklopediska kunskapsbidrag till världens svällande kunskapstörst. 

 

 

7.1 Riskkapitalbolagens innovationsfrämjand

 

Vi inleder med att se på hur de av oss studerade riskkapitalistbolage

kring de problemområden som vi i inledningen ställde upp. Vi ställe

det som framkommit i empirikapitlet mot vår teoretiska referensram

belysa agerandet ur ett nytt perspektiv. Vi noterade redan inför beskr

i empirikapitlet att de tre olika riskkapitalisternas beskrivningar var fö

devis lika. Det ledde till att vi där valde att sammanställa empirin reda

en gemensam beskrivning. 

 

Inom branschen kan vi således anta att det är troligt att det finns ett 

lika agerande när det gäller såväl innovationsfrämjande aktiviteter för a

och finna idéer, som när det gäller utvärdering och val av idéer att u

Det koncernägda riskkapitalbolaget Saab VCC agerar mycket likt de t

ende bolagen, men skiljer sig åt på några punkter. Av detta skäl har 

det mest lämpligt att inkludera deras tillvägagångssätt i vår analys av d

ende riskkapitalbolagens agerande. Där skillnader finns har vi för tydl

skull valt att framhäva och analysera dem direkt, istället för att separ

från den övriga analysen. 
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7.1.1 Idégenerering 

 

Det inledande steget i riskkapitalisternas innovationsprocess är att på något vis 

positionera sig i sin omvärld på ett sådant sätt att de finner och sporrar idéer 

värda att utveckla till företag. Hur det ska gå till är inte helt självklart. I dagens 

svenska riskkapitalbransch jobbar aktörerna på ett likartat sätt. Grunden i 

deras tillvägagångssätt är att vara del i ett brett nätverk av personliga kontakter 

och organisationer, varav många är statliga, som aktivt arbetar för att främja 

svenskt småföretagande. Stora nätverksorganisationer delas av många aktörer, 

vilket vi anser borde innebära att det finns en viss mån av konkurrens om de 

bra idéerna. Det finns dock skillnader i riskkapitalbolagens preferenser och 

strategier avseende investeringar, som tycks göra att få idéer passar många 

investerare. Vidare menar de intervjuade att det idag finns fler intressanta 

idéer än det finns riskvilligt kapital, varför de upplever konkurrensen som 

relativt begränsad. 

 

Vidare samarbetar riskkapitalbolagen mycket tydligt sinsemellan genom så 

kallad syndikering, alltså att de delar på en idé och utvecklar den tillsammans 

istället för att slåss om den. Enligt Svensson m.fl. (2001) kan en sådan form av 

nätverksagerande vara ett sätt att genomföra en utveckling som parterna var 

för sig inte skulle vara beredda att ta på sig risken för. Generellt har vi sett att 

den främsta idékällan för riskkapitalbolagen är nätverken. Även om möjlighe-

ten finns för en idégenererare att själv initiera en kontakt med ett riskkapital-

bolag är det sällsynt att den kontakten leder till samarbete. Nästan alla enga-

gemang härstammar från idéer som nått bolagen via referenser i nätverken. 

 

Vi har sett att nätverken inte bara består av tydliga nätverk, såsom samarbets-

organisationer och organisationer för kunskapsöverföring mellan universitet 
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och näringsliv, utan även personliga kontaktnät inom näringsliv och bland 

tidigare framgångsrika entreprenörer. Enligt de intervjuade är det överhuvud-

taget inte möjligt för riskkapitalbolagen att själva besitta alla de spetskompe-

tenser som behövs för att utveckla och bedöma nya idéer. De hämtar istället 

vid behov rätt kompetens ur sitt breda kontaktnät inom näringsliv och hög-

skolor. Sammantaget menar vi att de bildar avgränsade externa enheter, vilka 

hjälper riskkapitalisterna att generera idéer. Fördelen med detta arbetssätt är 

enligt Galbraith (1982) att riskkapitalisten inte tvingas bära tunga kostnader 

som ofta är förknippade med intern utveckling. 

 

Flera teoretiker, bland annat Galbraith (1982) och Svensson m.fl. (2001), 

menar att ett aktivt deltagande i nätverk är en strategi för företag att finna 

idéer när behovet av utveckling är stort. Idéer kommer sällan av sig själva, 

utan måste enligt författarna i stor utsträckning underlättas genom aktivt 

arbete. Vi har dock under intervjuerna fått fram att det inte räcker att finna 

idéer. För att en idés nyhets- och marknadsvärde ska kunna utvärderas måste 

idén ges en chans att utvecklas till ett stadium där det är möjligt att göra en 

grundlig analys av idéns hållbarhet. Den inledande utvecklingen kräver tid och 

inte sällan en del pengar. Galbraith (1982) menar också att en av de viktigaste 

förutsättningarna till innovation är att företag avsätter särskilda medel för tidig 

utveckling. 

 

Vi har sett att riskkapitalister är beroende av idéer utifrån. Deras verksamhet 

går helt och hållet ut på att stödja nyföretagare mot del i vinsten, inte att själva 

ta på sig en företagarroll. Med Galbraiths slutsatser i minnet borde följden av 

riskkapitalisternas idéberoende vara att de är beredda att i viss utsträckning 

stödja de tidiga stegen i idéutvecklingen. Vi har dock funnit att så idag sällan 

är fallet. De svenska riskkapitalisterna är mycket försiktiga med att investera i 
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de allra tidigaste stegen. En stor majoritet av de tidiga investeringar som gjor-

des under IT-boomen ledde till ibland betydande förluster, vilket riskkapitalis-

terna verkar vara överens om är den direkta orsaken till dagens mer återhåll-

samma hållning. Reaktionen är ett uttryck för den primära osäkerhet, som 

Tecce (1994) beskriver, som kan uppstå som följd av oförutsedda händelser. 

Vi ser att det uppstått ett motstånd mot misslyckanden även i tidiga skeden, 

vilket lett till att färre projekt utforskas närmare och att de måste vara mer 

utvecklade för att vara intressanta. 

 

Vidare har vi sett att det inte hos något av de totalt fyra riskkapitalbolagen 

finns någon speciell budget för att finna nya idéer, utan de resurser som läggs 

ned på uppsökande verksamhet handlar till största del om att avsätta tid. För 

att tiden ska kunna utnyttjas effektivt menar vi att egenskaperna hos de an-

ställda i riskkapitalbolagen är väldigt viktiga för möjligheterna att finna nya 

idéer. Enligt Galbraith (1982) påverkar särskilt sponsorns karaktäristiska drag 

hur väl ett företag förmår ta hand om idéer och utveckla dem. De egenskaper 

som enligt teorin är viktigast är generellt affärssinne och förmågan att leda 

förhandlingar, vilket bekräftats under våra intervjuer. En annan minst lika 

viktig egenskap, som teorin dock inte tar upp, är enligt de intervjuade förmå-

gan att bedöma och hantera nya personer. Alltså det som ofta brukar benäm-

nas social kompetens. 

 

De anställdas färdigheter tas i bruk varje gång en ny idé hamnar på deras bord. 

För att inte ödsla tid, och därmed pengar, i onödan gäller det att en inkommen 

idé behandlas snabbt och korrekt. Vi menar att det snabba agerandet hjälper 

riskkapitalbolagen att behålla de idéer som är bra, i och med att de drar igång 

sin arbetsprocess omedelbart. Om en idé visar sig vara intressant att gå vidare 

med tas den initiala kontakten med idégenereraren snabbt och ett första möte 
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arrangeras. Vi ser att det snabba arbetssättet finns hos samtliga intervjuade 

bolag, men förstår samtidigt att den gynnsamma situationen idag delvis beror 

på att det totala idéflödet till riskkapitalbolagen minskat så kraftigt sedan IT-

kraschen. 

 

 

7.1.2 Koncernägt riskkapital 

 

Saab VCC skiljer sig i vissa avseenden från de övriga riskkapitalbolagen. För 

att VCC ska lägga ner tid, och ibland upp till några tiotal tusen kronor, på en 

idé behöver den inte vara mer än en idé. Det behöver inte finnas någon af-

färsplan eller liknande, utan finansiering och stöd tillförs omedelbart. Liksom 

för de fristående riskkapitalisterna i samband med IT-kraschen borde det 

innebära att en stor del av de tidiga projekten avbryts, men så har vi inte fun-

nit är fallet. Tvärtom har VCC lyckats göra en lönsam ”exit” ur en betydande 

andel av de projekt de påbörjat utveckling av. Vi tror att det kan finnas flera 

anledningar till detta. 

 

Till att börja med finns nästan inga transaktionskostnader mellan VCC nya 

idégenererare, eftersom de tillhör samma företagskoncern. Här har det före-

tagsanknutna riskkapitalbolaget utan tvekan en betydande fördel jämfört med 

situationen på den externa kapitalmarknaden, där problem avseende förtroen-

de och vinstdelning tycks tillhöra vardagen. Vidare tycks VCC kunna göra 

mycket med förhållandevis små medel. Den tidiga utveckling som sponsrades 

av den externa riskkapitalmarknaden under IT-boomen kunde kosta oerhörda 

pengar, i en helt annan division än några tiotal tusen, vilket får oss att ifråga-

sätta hur effektivt de resurserna användes. Vi upplever alltså att VCC är be-
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redda att ta några i sammanhanget mediokra förluster mot tillfället att ge 

många idéer en chans. 

 

En annan skillnad tycker vi är närheten mellan VCC och de potentiella idége-

nererararna. VCC har möjlighet att marknadsföra sig internt och saknar kon-

kurrens om idéerna. Därmed tror vi att utvecklare på Saab upplever att det 

finns en naturlig sponsor att vända sig till med idéer som inte passar Saabs 

kärnverksamhet. Att även dirigentrollen är uppbyggd av personer som delar 

sitt engagemang mellan Saab och VCC tror vi också gör att VCC’s verksamhet 

betraktas som än mer legitim. Slutligen skulle det kunna vara så att de idéer 

som lämnas in från Saabs utvecklingsavdelning i genomsnitt håller en högre 

kvalitet än de som når externa investerare, men vi tror knappast att det är 

möjligt att nå en objektiv slutsats avseende det. 

 

Vi tycker oss dock även ha funnit en nackdel hos VCC gentemot de övriga 

intervjuade riskkapitalbolagen. Den handlar om ersättningen till den eller de 

personer som lämnat en framgångsrik idé. Inget av riskkapitalbolagen har i 

och för sig några formellt utformade belöningssystem för sina idégenererare, 

men det normala är att idégenereraren blir entreprenör i det nya företaget och 

tilldelas en betydande del av aktierna. På så vis får personen direkt del i 

vinsten som idén genererar. Det egna ägandet anser vi ersätter den funktion 

som belöningssystem kan ha för anställda. Fördelarna med belöningssystem är 

enligt Galbraith (1982) att motiv skapas för extra ansträngning, vilket leder till 

fler framgångsrika prestationer. 

 

Någon sådan ekonomisk belöningsform erbjuds dock inte idégenererare som 

samarbetar med VCC. Idégenreraren får ingen ekonomisk ersättning förutom 

den royalty han enligt lag har rätt till för eventuella patent som idén leder till. 
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Utöver denna menar Håkan Rosén att det är chansen att få se sin idé förverk-

ligad som lockar många av VCC: s idegenererare att lämna över sina idéer till 

dem. Vi menar att detta skulle kunna betraktas som en attraktionskraft enligt 

Galbraith (1982), som i det här fallet hjälper Saab att dels hindra att goda idéer 

går om intet, dels attrahera och behålla innovativa medarbetare inom organisa-

tionen. 

 

 

7.2 Riskkapitalbolagens beslutsprocess 

 

När en idé så småningom, på ett eller annat sätt, når till en riskkapitalists bord 

börjar den långa och ofta turbulenta resa som i bästa fall slutar med ett nytt 

företags födelse. Den allra första utvärderingen påbörjas vanligen direkt när 

idén kommer in, eller åtminstone så fort en person som anses ha rätt kompe-

tens att initialt bedöma idén får lite tid över. 

 

 

7.2.1 Det första urvalet 

 

Det har gjorts många studier av riskkapitalisternas beslutsprocess. En av de 

stående slutsatserna tycks vara att riskkapitalbolagen oftast har någon form av 

standardkriterier en idé måste uppfylla för att den ska vara intressant att ut-

värdera närmare. De standardkriterier som Tyebjee & Bruno (1984) menar är 

vanligast har att göra med investeringens storlek, teknologin som idén bygger 

på och marknaden för den, geografisk begränsning och i vilket skede invester-

ingar behöver göras. 
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När det gäller geografisk begränsning är strategin tydligt uttalad hos de bolag vi 

studerat. Linköpingsbaserade ITeksa betraktar sig som ett regionalt bolag, 

som bara investerar i företag baserade i Östergörland. Stockholmsbaserade 

Creandum och Startupfactory är intresserade av företag baserade i något av de 

fyra stora nordiska länderna, fast med fokus på Sverige. VCC är i och för sig 

baserat i Linköping, där större delen av Saabs utveckling finns, men tar sig 

förstås an idéer ut hela Saabs organisation. Vi tror dessutom att det geografis-

ka läget blir av mindre vikt i och med att VCC inte har för avsikt att ta idéerna 

till marknaden. För de tre fristående bolagen är den geografiska begränsningen 

som sagt mycket tydlig, vilket stämmer med de slutsatser Tybjee & Bruno 

(1984) dragit i sin studie. 

 

Samtliga intervjuade bolag anser att det är mycket riskfyllt att investera i väl-

digt tidiga skeden. Vidare anser de att chansen till riktigt hög avkastning minskar 

ju senare skede investeringen sker i. De är därför mest intresserade av att 

investera så tidigt som möjligt efter den punkt där idén kan anses som färdig-

utvecklad. Fredrik Cassel på Creandum menar att i alla fall Creandum även 

kan tänka sig att investera mycket tidigt, om de tror tillräckligt på idén. Samti-

digt kräver de mer än bara en idé, vilket innebär att de trots allt har vissa krav. 

Håkan Rosén på Saab VCC hävdar att en idé bara behöver vara just en idé för 

att VCC ska vara intresserade att börja jobba med den. Samtidigt är de inte 

intresserade av att föra idén till marknaden, vilket vi menar är en tydlig be-

gränsning av intressanta investeringsfaser.. Vi kan således se att alla de stude-

rade riskkapitalbolag har preferenser avseende investeringsfasen, liksom Tyb-

jee & Bruno (1984) kommit fram till. 

 

Tidiga skeden i utvecklingen, som marknadsundersökningar och teknisk ut-

veckling, kräver inte alltid stora investeringar. Senare skeden, när den nya 
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produkten ska marknadsintroduceras, kräver oftast mer kapital. Det samlade 

kapitalbehovet under hela företagsutvecklingen fram till ”exit” är enligt de 

intervjuade av stor vikt vid bedömningen av om en idé är intressant att gå 

vidare med. Riskkapitalisterna räknar alla med att behöva lägga ner väldigt 

mycket tid på varje idé som de går vidare med. Det gör att idéer som så att 

säga är ”för små” inte är intressanta, eftersom de troligen inte heller kommer 

att generera tillräcklig vinst för att det ska vara värt att lägga ner så mycket tid 

på den som de intervjuade menar krävs. Begränsningen uppåt har mycket att 

göra med dels hur stort kapital riskkapitalbolaget har att röra sig med, dels hur 

stor risk de är beredda att ta i ett enskilt projekt. Här har de olika bolagen 

varierande preferenser, men de har alla en övre gräns. Återigen stämmer slut-

satserna av Tybjee & Bruno (1984) överens med våra resultat. 

 

Det återstående kriteriet som Tybjee & Bruno (1984) diskuterar, teknik och 

marknad, handlar enligt samtliga intervjuade i den inledande sållningen främst 

om att idén ska vara inom en bransch eller ett teknikområde som riskkapital-

bolaget är inriktade mot. De vill också känna att de har den rätta kompetensen 

och de rätta kontakterna för att kunna ta idén till marknaden med framgång. 

Trots att de alla är del i ganska omfattande kontaktnät, med många olika 

kompetenser, ser vi att de har valt att rikta in sig på avgränsade teknikområden 

och branscher. Vi har fått intrycket att de koncentrerar sig på områden där 

den interna kompetensen är hög, vilket vi tror beror på att de icke-monetära 

resurser som riskkapitalbolaget tillför portföljbolagen till största del består av 

de egna anställdas arbetstid. Därmed är kontaktnätet mer att betrakta som ett 

referensnätverk, vilket kräver att åtminstone en del för utvecklingsarbetet 

central kompetens måste finnas internt. Detsamma gäller även Saab VCC, 

som dock har en fördel jämfört de andra i och med att de har ett brett spekt-

rum av kompetens att tillgå internt inom Saab. 
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När vi försöker gå utanför studien av Tybjee & Bruno (1984) har vi svårt att 

finna några konkreta avvikelser hos våra studieobjekt. Eftersom vi inte har 

utgått ifrån deras studie när vi ställt frågor om deras inledande agerande, utan 

ställt öppna frågor, tolkar vi den goda överensstämmelsen som en bekräftelse 

av att Tybjee & Brunos slutsatser fortfarande är applicerbara på dagens svens-

ka riskkapitalbransch.  

 

 

7.2.2 Bedömning och beslut 

 

En idé som bedöms passa riskkapitalbolagets standardkriterier går vidare till 

en bedömning på flera viktiga punkter. Enligt Tybjee & Bruno (1984) finns 

det flera bedömningspunkter som kan sägas återkomma i riskkapitalbolagens 

allra första investeringsbeslut. Wells (1974, i Fredriksen 1997) talar om i prin-

cip om samma punkter, men tillskriver entreprenörens egenskaper större 

betydelse. En helt annan syn ges av Poindexter (1976, i Fredriksen 1997), som 

lägger all vikt vid rent finansiella faktorer. Slutligen väljer Macmillan m.fl. 

(1985) en mellanväg när de menar att både finansiella (risk) och personella 

faktorer måste se bra ut för att riskkapitalister ska investera tid och pengar i en 

ny idé. De bolag vi intervjuat har alla mycket likartad inställning till vilka fak-

torer de anser är avgörande för det första beslutet om att investera. De har alla 

en formellt dokumenterad beslutsprocess, som i allt väsentligt ser likadan ut i 

de fyra bolagen. 

 

Till att börja med görs en analys av potentiell konkurrens och eventuella inträdesbar-

riärer. Punkten tas exempelvis upp av Tyebjee & Bruno (1984), som menar att 

hotet från nyetablerare påverkar bedömningen. Ett sätt att försvåra för nyeta-

blerare är enligt de intervjuade att skaffa patent på den tekniska lösningen, 
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men det förutsätter att patentet inte är alltför lätt att ta sig runt genom alterna-

tiva lösningar. För att överhuvudtaget kunna få ett patent krävs att produkten 

är unik i något avgörande avseende. 

 

Produktens unicitet är enligt Tybjee & Bruno (1984) också en viktig faktor för 

den totala bedömningen. Samtliga vi intervjuat menar att uniciteten i och för 

sig är av vikt, men att en unik produkt inte är tillräcklig. Den måste dessutom 

tillföra en tydlig och gärna mätbar kundnytta. Vi anser att det agerandet visar 

att riskkapitalisterna inte är beredda att satsa på produkter vars framgång i hög 

utsträckning bygger på omfattande marknadsföring. Kundnyttan ska inte 

behöva skapas genom marknadsföring, utan måste så att säga finnas inbyggd i 

själva idén. 

 

Vi upplever att samtliga intervjuade är överens gällande den uppenbara kund-

nyttans betydelse för investeringsbeslutet. Vi tror dock att det ibland kan vara 

svårt att exakt mäta kundnyttan. Ifall en idé är så nyskapande att den skulle 

kunna ge upphov till en helt ny bransch, som till exempel mobiltelefonen eller 

persondatorn, är det möjligt att fördelarna inte är uppenbara före introduktio-

nen. Enligt Kaplan (1999) är idéer som kan leda till branschuppkomst de 

svåraste och mest utmanande både att bedöma och att engagera sig i, samti-

digt som de kan bli mycket framgångsrika. Vi tror därför att ett alltför starkt 

fokus på uppenbar kundnytta skulle kunna göra att en riskkapitalist gick miste 

om en riktigt bra idé.  

 

På en punkt upplever vi dock att riskkapitalbolagens innovationsstrategi kan 

skilja sig åt. Skillnaden avser inställningen till vikten av att patenterbarhet finns. 

Samtliga menar att de föredrar patenterbarhet i någon utsträckning, men till 

exempel Creandum är för närvarande engagerade i flera projekt som handlar 
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om utveckling av mjukvara, som är ett område där det i princip är omöjligt att 

få patent. I direkt kontrast står till exempel ITeksa och Saab VCC, som båda 

mer eller mindre kräver patent. Vi anser att Creandums strategi är mer risk-

fylld, men att den också öppnar möjligheter att hitta fler bra projekt att inve-

stera i. 

 

En mycket viktig punkt är den framtida produktens marknadspotential. För att 

bedöma den görs en fördjupad marknadsanalys. I detta sammanhang är det en 

klar fördel ifall en kundkontakt redan är etablerad innan idén når riskkapitalis-

ten. Tyebjee & Bruno (1984) talar om att riskkapitalister lägger stor vikt vid 

hur attraktiv marknaden för produkten är. Vi ser att de bolag vi talat med 

lägger en betydande vikt vid att det finns en framtida efterfrågan på produkten, 

vilket även Wells (1974, i Fredriksen 1997) tar upp. Som vi ser det skulle det 

kunna hända att det är svårt att förutsäga marknaden. I ett sådant fall, där 

riskkapitalisten ändå tror på själva idén, har vi fått uppfattningen att en större 

vikt kan läggas vid andra faktorer, såsom ledningens engagemang. 

 

Bland annat Wells (1974, i Fredriksen 1997) lägger stor vikt vid ledningens 

engagemang, som av andra teoretiker, till exempel Macmillian m.fl. (1985), även 

refereras till som kompetens eller erfarenhet. De vi intervjuat menar att de 

tycker det är mycket viktigt att i ett tidigt skede träffa idégenereraren för att 

avgöra om personen, eller i vissa fall flera personer, kan tänkas vara lämpliga 

entreprenörer. Vi upplever att de alla förutsätter att idégenereraren ska vara 

den som, med stöd från riskkapitalisten, driver utvecklingen och så småning-

om introduktionen av idén. Således anser vi att personens/personernas entre-

prenöriella egenskaper kan vara en rentav avgörande faktor för investerings-

beslutet. 
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En stor fördel är om idégenereraren sedan tidigare är en framgångsrik entre-

prenör. Enligt Galbraith (1982) har de personer som betraktas som kreativa 

ofta tidigare erfarenheter från uppstartsverksamhet. Han menar vidare att två 

viktiga egenskaper hos sådana personer är att de har stort behov av att uppnå 

saker och inte får tveka att ta risker. De vi intervjuat talar om att en sådan 

person bör vara driftig, vilket överensstämmer med Galbraiths påstående. 

Dock menar de även att en rad andra egenskaper också är viktiga. Vi ser såle-

des att de inte bara lägger vikt vid att personen är kreativ, utan även att perso-

nen till exempel är lätt att samarbeta med, vilket vi inte anser behöver ha 

något som helst samband med huruvida personen är kreativ eller inte. 

 

Det är inte sällan flera personer som tillsammans står bakom en idé. De vi 

intervjuat talar då om att det ska finnas ett bra entrepenöriellt team. Det tolkar vi 

som att det innebär att riskkapitalisterna bedömer individernas samlade egen-

skaper snarare än varje individ för sig. Även om vissa individer inte riktigt 

räcker till förstår vi att de ändå kan vara intressanta om delarna i teamet kom-

pletterar varandra och är tillräckligt starkt. Resonemanget styrks även av Gus-

tavssons (2003) slutsats att entreprenörsteamet är företagandets framtid. 

 

Som vi tidigare konstaterat skiljer sig Saab VCC i några avseenden från de 

fristående riskkapitalbolagens sätt att bedöma idéer. I fallet entreprenörens 

betydelse skiljer de sig genom att de i vissa fall kan tänka sig att acceptera en 

idé från en icke-entreprenöriell idégenererare. Skälet är att de kan tänka sig att 

ta in en annan person som tar över den entreprenöriella rollen. Vi anser inte 

att det är möjligt för en fristående riskkapitalist att på ett moraliskt och ibland 

även juridiskt riktigt sätt vidta en sådan manöver, utan att ersätta idégenera-

torn. Det skulle vidare kunna medföra en rad nya svårigheter, framförallt 

förhandlingsmässiga. Som vi ser det drabbas inte VCC av det problemet, 
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eftersom Saab nästan alltid redan äger rättigheterna till alla idéer som utvecklas 

av anställda inom koncernen. 

 

Även om en utmärkt entreprenör utvecklat en unik produkt med en tydlig 

kundnytta, som verkar efterfrågas och som kan introduceras med en lagom 

mängd kapital, är det inte riskfritt att investera i den. Det framgår exempelvis 

av Macmillians m.fl. (1985) riskfaktorer. Skälet är helt enkelt att någon eller 

flera av bedömningarna kan vara felaktiga. Vi tror det är omöjligt att exakt 

bedöma en persons egenskaper, eftersom bilden skapas under interaktion med 

riskkapitalisten och därmed kan påverkas. Vidare anser vi att det är omöjligt 

att förutsäga exakt hur marknaden kommer att ta emot en ny produkt, efter-

som den på grund av både inre och yttre påverkan hela tiden förändras. Poin-

dexter (1976, i Fredriksen 1997) menar att flera finansiella aspekter också 

spelar in. De vi intervjuat tycks inte vara beredda att investera i en idé där de 

inte kan se att det finns möjlighet till förhållandevis hög avkastning. De fakto-

rer som måste vägas mot varandra är enligt Poindexter den förväntade avkast-

ningen mot den förväntade risken. 

 

Möjligheterna till avkastning påverkas enligt de intervjuade av flera faktorer. 

Några exempel är hur mycket det går att få betalt för produkten, hur stor 

ägarandel i företaget riskkapitalbolaget kan förhandla till sig samt hur efter hur 

lång tid det går att förvänta sig några intäkter överhuvudtaget. Till den risk 

som kvarstår trots alla bedömningar tillkommer så kallad likviditetsrisk, det 

vill säga risken att riskkapitalbolaget inte har möjlighet att ”göra exit” ur enga-

gemanget vid en lämplig tidpunkt. Enligt Tyebjee & Bruno (1984) vill riskka-

pitalister ha den möjligheten för att våga ge sig in i en investering, vilket be-

kräftas av resultaten från våra intervjuer.  
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7.2.3 Beslutsfattande 

 

När det gäller riskkapitalisterna kan det vid första anblicken tyckas att de ägnar 

sig åt rationellt beslutsfattande, eftersom de samlar in mängder av åsikter och 

information som grund för sina investeringsbeslut. Vi menar dock att det inte 

förhåller sig så, och vi finner det relevant att utförligt förklara varför vi är av 

den åsikten. 

 

Den klassiska bilden av rationellt beslutsfattande är välkänd och beskrivs bland 

annat av Sandberg & Targama (1998). För att ett helt rationellt agerande ska 

vara möjligt krävs att vissa villkor är uppfyllda. Till att börja med måste alla 

möjliga handlingsalternativ kunna identifieras. Vidare måste beslutsfattaren ha 

tillgång till alla fakta som är relevanta för beslutet. Utöver det måste det exakta 

utfallet av varje tänkbart beslut gå att otvivelaktigt fastställa. Det sistnämnda 

uttrycker Sandberg & Targama som att det till sist valda alternativet ska vara 

det som bäst bidrar till uppfyllandet av medvetna mål. Vi anser, liksom Sand-

berg & Targama, att det är omöjligt att agera på ett sådant sätt i praktiken. 

Skälet är att varken vi eller de anser det möjligt för människan att uppnå såda-

na kunskaper om verkligheten som krävs. 

  

Till att börja med menar vi att det inte är möjligt att identifiera alla tänkbara 

handlingsalternativ. Dagen efter att en investering gjorts kan det mycket väl 

dyka upp en idé som hade varit ännu bättre att investera i. Att vänta en dag 

hade alltså varit bättre, men det alternativet var förstås inte synligt. Ett annat 

problem är att se när ”exit” görs bäst, vilket som sagt påverkar beslutet, men 

inte exakt kan avgöras i förhand. Vidare är det, som vi tidigare diskuterat i 

samband med olika bedömningskriterier, inte möjligt att få tillgång till alla 

fakta. Dels på grund av att de inte är möjliga att ta reda på, dels för att vad 
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som är fakta ständigt förändras. Slutligen är det, som diskuterats, inte möjligt 

att reducera bort all risk. Skälet är att många helt avgörande riskfaktorer inte 

kan styras, utan på sin höjd påverkas. Därav anser vi det vara omöjligt att 

fastställa det precisa utfallet av respektive handlingsalternativ. Således kan vi 

inte se hur riskkapitalisterna skulle ha möjlighet att uppfylla ens någon av de 

grundläggande förutsättningarna för ett helt rationellt beslutsfattande. 

 

Trots att vi inte kan se att riskkapitalisterna skulle agera utifrån ett rationellt 

beslutsfattande verkar riskkapitalbolagen gärna vilja ge en bild utåt att det är så 

de agerar. De har alla nedtecknat rationella och i stor utsträckning linjära 

arbetsprocesser, som de menar leder dem till sådana investeringsbeslut som 

bäst passar deras mål och strategier. Vi ser dock att standardprocedurerna 

snarare är ett försök att lösa den motsägelsefulla relationen mellan besluts- 

och handlingsrationalitet, som Brunsson (1982) talar om. Vi menar också att 

det bolagen sinsemellan mycket likartade agerande tyder på att det finns ett 

visst förväntat beteende knutet till deras roll som finansiärer. Det skulle även 

kunna tyda på att det inom branschen finns en gemensam tolkningsram, vilket 

Johansson (2002) behandlar. 

 

Enligt både Brunsson (1982) och Johansson (2002) kan en sådan ram medföra 

en handlingsbegränsning, som leder till att aktörerna snabbare kan komma till 

beslut. Skälet till att tolkningsramen uppstått tror vi är att riskkapitalisterna 

genom erfarenhet har lärt sig att tolka sammanhanget kring en ny idé, liksom 

Targama (2002) beskriver, och därmed har kommit fram till vilket agerande 

som leder till de mest effektiva besluten. Med effektivitet menar vi här en 

sammanvägning av tidsperspektiv, resursåtgång och kvalitet hos beslutet. Vi 

upplevde i samband med intervjuerna att de intervjuade inte själva alltid re-

flekterat över sitt eget agerande, utan ser det som självklart att bedömningen 
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återkommande ska gå till på ett visst sätt. Det skulle kunna förklaras med det 

som Targama (2002) beskriver utifrån det institutionella perspektivet på be-

slutsfattande. Han menar att ett visst handlande i en given situation kan kom-

ma att betraktas som ett naturligt val, vilket vi tycker liknar den situation som 

vi upplevt under våra intervjuer. 

 

Vi konstaterar därmed att vi inte anser att riskkapitalisterna agerar utifrån ett 

helt rationellt perspektiv, utan att det finns andra mindre konkreta faktorer 

som påverkar investeringsbesluten. Dessutom anser vi alltså att de uppvisar 

tecken på ett visst institutionellt agerande. Sammantaget pekar det på den så 

kallade irrationella beslutprocessen, som bland andra Brunsson (1982) talar om. 

Han menar att beslutprocessen måste vara irrationell för att stödja handling. I 

sammanhanget tolkar vi det som att riskkapitalbolagen genom att vara alltför 

rationella skulle riskera att dra ut så länge på beslutet att antingen idén hinner 

föråldras, eller att de mister affären till andra investerare. Således anser vi att 

rationalitet i bedömningen är lämplig så länge den inte slukar så mycket resur-

ser att processen i sig ökar risktagandet i engagemanget. 

 

För att kunna identifiera riskkapitalisternas beslutsstil tar vi hjälp av den modell 

som Keegan (1985) har konstruerat. Enligt Keegan finns det åtta huvudsakliga 

beslutsstilar baserade på fyra olika beslutspersonligheter hos en beslutsfattare. 

Uppställda som två motsatspar är de fyra personligheterna tänkande gentemot 

känsla samt intuition gentemot förnimmelse. 

  

En tänkande riskkapitalist skulle lägga tonvikten vid de fakta som kunnat kvan-

tifieras under bedömningsprocessen. Det tror vi skulle innebära att tekniska 

och finansiella aspekter är i fokus, eftersom de är lättast att uttrycka som 

konkret information och analysera med hjälp av logiskt tänkande. En kännande 
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riskkapitalist skulle som vi tolkar det fatta beslutet på sin undermedvetna 

sammanvägning av tidigare erfarenheter och upplevelser i den aktuella be-

slutssituationen. Det tror vi skulle placera kundnytta och entreprenörens 

personlighet i fokus, eftersom det framkommit att de är avgörande faktorer 

för en innovations framgång. Kanske är det så att mer erfarna riskkapitalister 

fattar sina beslut mer på känsla än mindre erfarna, till följd av att riskkapitalis-

ten genom åren fått en ”känsla” för vad som kan ”fungera” och vilka männi-

skor som kan ”fixa det”. Eftersom ingen av de personer vi intervjuat har varit 

aktiva i branschen mer än några år är det dock något vi inte har möjlighet att 

analysera mera. 

 

En intuitiv riskkapitalist skulle som vi tolkat det inte lägga särskilt stor vikt vid 

detaljerade fakta, utan skulle koncentrera sig på en helhetsbedömning. Den 

intuitiva beslutsfattaren tar vidare beslut med en något lättsammare inställning 

än de andra personligheterna. De sätter gärna framtid, fördelar och möjlighe-

ter i fokus. Vi tror att en intuitiv riskkapitalist skulle fokusera på fördelarna 

med idén, på entreprenörens positiva egenskaper samt på det allmänintryck 

som idén och entreprenören ger. 

 

Den förnimmande beslutspersonligheten har istället starkt faktafokus och är 

mycket noga med att bedöma hur varje detalj skulle kunna påverka utfallet av 

det beslut som ska fattas. Vi tror utifrån det att en sådan riskkapitalist skulle 

försöka få med alla aspekter i bedömningen, men vi har svårt att se hur be-

dömningen skulle kunna göras av en sådan personlighet. Det finns en rad 

fakta som inte är möjliga att säkerställa, varför vi anser att en förnimmande 

personlighet helt enkelt inte är utrustad för att fatta den här typen av invester-

ingsbeslut. 
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Om vi kombinerar den diskussion vi tidigare fört rörande vilka faktorer de 

intervjuade anser påverkar det slutliga investeringsbeslutet med analysen av de fyra 

grundpersonligheterna hos beslutsfattare enligt Keegan (1985) anser vi att vi 

kan fastställa de förekommande beslutsstilarna. I det första urvalet har vi 

kommit fram till att fokus ligger på teknikens hållbarhet och unicitet samt 

vissa finansiella aspekter som kapitalbehov och potentiell marknad. Till det 

lägger de intervjuade riskkapitalisterna sin uppfattning om möjligheterna att 

idén i framtiden lyckas uppfylla de mål som riskkapitalbolaget vill uppnå med 

sin investeringsstrategi. Det läggs inget fokus på detaljer eller på idégenerera-

rens personlighet vid det första urvalet, eftersom de inte är tillräckligt kända. 

Sammanslaget anser vi att det innebär att riskkapitalisterna inledningsvis age-

rar som i huvudsak tänkande personligheter, med tydliga inslag av intuition. 

Exakt hur stort det inslaget är tror vi varierar från fall till fall, vilket vi tycker 

styrks av att de intervjuade hävdar att det första urvalet kan ta allt från så lite 

som fem minuter upp till en eller ett par timmar. 

 

Inför det slutliga investeringsbeslutet fördjupas analysen, vilket ger tillgång till 

en rad nya mer eller mindre konkreta fakta. Dessutom ges möjlighet att under 

upp till några månader bedöma idégenererarens personlighet och inte minst 

engagemang. Vi menar att den väsentligt bredare informationsbas som byggs 

upp inför det slutliga beslutet gör det möjligt, eller rentav kräver, att en annan 

typ av beslutspersonlighet ligger till grund för beslutet. De fakta som produce-

ras under bedömningsarbetet rör huruvida idén är hållbar rent tekniskt, om 

den kan ge nytta för kunderna och om den går att producera och sälja med 

lönsamhet. Vilka fakta som blir mer eller mindre exakta och pålitliga varierar 

förstås från fall till fall, så det enda som går att säga med säkerhet anser vi är 

att det är osannolikt att de alla är korrekta. 
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Bedömningen går vidare med utvärderingen av personen bakom idén och det 

team som sätts ihop för att vidareutveckla och introducera den. Även om de 

vi intervjuat kan räkna upp vissa egenskaper som de anser att en bra entrepre-

nör ska ha har vi upplevt att de i slutänden går mycket på en mer allmän käns-

la och kanske rentav på personkemi, eftersom de ju ska arbeta ihop under lång 

tid framöver. Till följd av att idéerna ofta är nyskapande tror vi att det kan 

vara svårt att gå på känsla vid utvärderingen av de fakta som producerats, men 

omvänt ser vi att känsla är det mest använda verktyget vid utvärdering av 

entreprenören. Vi anser vidare inte att det kan vara möjligt att ta hänsyn till 

varenda detalj i faktaunderlaget, eftersom det troligtvis varken är möjligt att 

fastställa hur exakt eller hur säkert underlaget är. 

 

Vår uppfattning är att den tekniska lösningen är den enda faktor som går att 

bedöma uteslutande med hjälp av kunskap och logik. Teknikens funktion och 

eventuella unicitet bedöms vidare mycket tidigt och är helt avgörande för om 

bedömningen går vidare eller inte. Således anser vi inte att teknikens hållbar-

het är en faktor som bedöms i det avgörande beslutet, eftersom den delen 

klarats av i ett tidigare skede. Beslutet avgörs istället av möjligheterna till av-

sättning på marknaden, möjligheter och risker rent finansiellt, samt av egen-

skaperna hos det entreprenöriella teamet. Som diskuterats ovan kan de aspek-

terna inte bedömas utifrån rent logiska resonemang, utan kräver andra kvalité-

er hos beslutsfattaren. Vi anser att beslutsstilen i det avgörande skedet därmed 

huvudsakligen är baserad på intuition, med tydliga inslag av känsla. 

 

Det anser vi också gäller Saab VCC, trots att de enligt Håkan Rosén skulle 

kunna tänka sig att, tvärtemot de fristående riskkapitalisterna, ta in en idé från 

en idegenererare som inte riktigt uppfyller alla önskemål om personliga egen-

skaper. Skälet till att vi trots det placerar VCC i samma fält är att de enligt 
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Håkan Rosén åtminstone vill att idégenereraren ska vara kapabel att ta hand 

om det huvudsakliga utrednings- och utvecklingsarbetet. Det ställer i sig en 

rad krav på personen, även om de kraven kanske inte nödvändigtvis behöver 

vara lika hårda som på en renodlad entreprenör. 
 

Figur 7: Riskkapitalisternas beslutsstilar 

(Keegan (1985:39) ur Ottosson (1997:128), med eget tillägg) 

 

Således menar vi att en beslutsfattare kan kännetecknas av flera olika av de 

beslutspersonligheter och beslutsstilar som Keegan (1985) beskriver. Enligt 

Ottosson (1997) är det sannolikt få personer som alltid använder samma 

beslutsstil. Det vi anser avgör vilken sida av sin personlighet beslutsfattaren 

använder i den slutliga beslutssituationen är, som följer av diskussionen ovan, 

av vilken art och omfattning beslutsunderlaget är. Ett brett och gott underlag 

möjliggör ett mer logiskt och detaljrikt tänkande, medan idéer som rör sig på 

okänd mark kräver en mer känslo- och erfarenhetsmässig beslutsstil. Dock är 

det inte alls säkert att olika personer fattar samma beslut även om de har 
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samma underlag, vilket Ottosson (1997) menar beror på att deras beslut inte 

bara beror på personligheten utan även på övertygelser och minnesbilder, som 

förstås varierar från person till person. 

 

 

7.3 De etablerade företagens innovationsfrämjande 

 

Vi kommer nu att gå vidare med att närmare analysera de etablerade företa-

gens agerande. För att lättare kunna lyfta fram likheter och skillnader mellan 

de olika företagens agerande har vi valt att analysera dem tillsammans snarare 

än var för sig. Resultatet blir också en mer samlad beskrivning av de tre före-

tagen relativt det uppdelade upplägget i empirikapitlet. 

 

 

7.3.1 Idégenerering 

 

Det råder ingen tvekan om vad som påverkar inriktningen på de studerade 

teknikföretagens idésökande, nämligen kundernas nuvarande och framtida 

behov. Det pågår ett ständigt sökande efter behov, idéer och influenser bland 

kunder och konkurrenter. Hos Intentia arbetar produktcheferna med mark-

nadskontakter, hos BT produktplaneringen, och hos Ericsson de ansvariga för 

produktledningen. Samtliga håller ständig kontakt med såväl säljorganisation 

som utvecklingsorganisation och agerar som förmedlare av idéer från mark-

naden till utvecklarna. För att få ett bredare uppsamlingsområde för idéer 

deltar alla tre även i olika nätverk av kompetens inom sina respektive verk-

samhetsområden. Intentia har till exempel allianser med strategiska partners 

medan BT samarbetar med universitet, underleverantörer och andra trucktill-
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verkare. Ericsson har i sin tur ett brett kontaktnät med olika konsultföretag, 

underleverantörer och andra samarbetspartners. 

 

Genom att utnyttja nätverksformen för samarbete kan företagen stödja och 

stimulera till utveckling enligt det som bland andra Svensson m.fl. (2001) 

kommit fram till. Vi har sett är att företagen genom nätverken kan få hjälp 

med att uppfatta omvärldsförändringar och behov av utveckling. Enligt 

Drucker (1998) är både interna och externa källor viktiga för att företagen ska 

finna idéer. Inom de företag vi studerat verkar de viktigaste källorna av de 

Drucker nämner vara bransch- och marknadsförändringar samt ny teknik 

inom verksamhetsområdet, alltså nya kunskaper. Inom truckbranschen sker 

det med jämna mellanrum att ett nytt truckkoncept förändrar marknadens 

efterfrågan, till exempel den så kallade plocktrucken. På marknaden för stora 

ekonomisystem förändras ständigt såväl de branscher Intentia jobbar mot, 

som de regler som omfattar redovisningen. Telekommunikationsmarknaden i 

sin tur påverkas av både ständiga kravförändringar från telefonioperatörer och 

internationella standardiseringsorgan.  

 

De intervjuade menar att de flesta interna idéer uppstår i samband med annan 

utveckling eller i det dagliga arbetet. De handlar ofta om lösningar på problem, 

och mer sällan om helt nya idéer. Galbraith (1982) talar om vikten av att en 

sponsor driver på utvecklingen av en idé för att den ska realiseras, vilket gör 

steget viktigt. Vi anser att projektledarna inom utveckling är de som passar 

bäst in på den beskrivning av sponsorrollen som Galbraith (1982) gör. Där-

med befinner sig sponsorrollen och idégenereraren inom samma organisation, 

och ibland till och med inom samma projektgrupp, vilket gör det betydligt 

lättare för en idé att ta sig vidare till nästa steg i innovationsprocessen. Med 

det menar vi att idén tas upp till behandling av organisationen istället för att 
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aldrig lämna idégenereraren. Om steget är för långt mellan idégenereraren och 

sponsorn tror vi att risken finns att idéer aldrig tar sig vidare till vidare utvär-

dering. 

 

Ottosson (1997) menar att det är ledningens ansvar att minska företagets sår-

barhet genom att främja innovationsverksamhet. Vi upplever att det, även om 

det formella ansvaret för detta ligger hos den högsta ledningen, i första hand 

är cheferna inom utvecklingsorganisationerna som i praktiken utför det inno-

vationsfrämjande arbetet. Det är dock viktigt att även de högre cheferna legi-

timerar utvecklingsprocessen för att idéer ska kunna ta sig fram, vilket Galbra-

ith (1982) visar i sin framställning av dirigentrollen. Ett starkt fokus på utveck-

ling och tillväxt präglar företagens årsredovisningar, vilket vi tolkar som att det 

kravet uppfylls. 

 

På ett likartat sätt menar Drucker (1998) att det åligger företagsledningen att 

se till att nya möjligheter söks. Även här ser vi att det ansvaret ligger hos de 

produktansvariga inom de tre företagen. Det här anser vi visar att de tre före-

tagen är decentraliserade med avseende på deras innovativa verksamhet. Vi 

kan dock inte konstatera om det är följden av en medveten strategi, eller om 

den främsta anledningen är att företagen är så stora att det i praktiken är 

omöjligt för ledningen att ta det ansvaret.  

 

Alla tre företagen har vidare någon form av avdelning som handhar utvecklingsarbe-

tet. Författarna Galbraith (1982), Olson (1990) och Svensson m.fl. (2001) gör 

var för sig en uppdelning av innovationsberoende företag i en verksamhetsan-

svarig och en utvecklingsansvarig del. De menar att företaget genom att styra 

balansen mellan de två organisationsdelarna kan påverka hur innovativ organi-

sationen är på lång sikt. De intervjuade menar alla att det inte finns någon i 
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förväg avsatt tid för de anställda att syssla med utveckling som inte tillhör 

något projekt. Vi anser att det innebär att det fria flödet av idéer inskränks och 

att den innovationsfrämjande verksamheten begränsas till att till största del 

vara reaktiv. 

 

Vi tycker däremot inte att de tre agerar enligt den innovationsstrategi som 

Drucker (1998) menar är vanligt, nämligen att etablerade företag vanligen inte 

reagerar på förändringar utan koncentrerar sig på att försvara sin befintliga 

position. Vi ser tydliga exempel på att alla tre företagen gjort förändringar 

under de senaste åren. BT har förändrat sitt sortiment. Intentia har anpassat 

sitt ekonomisystem till nya hårdvaruplattformar. Ericsson har i sin tur förbätt-

rat och byggt ut sin GSM-systemplattform för att möta de ständigt ökande 

kraven från operatörer och slutkunder. Företagens agerande påminner oss om 

strategin som Kaplan (1999) kallar för radikal kannibalism, då de strävar efter 

att få fram idéer som utvecklar deras egna produkter snarare än ersätter kon-

kurrenternas. För att ägna sig åt den strategin krävs dock att ersättningspro-

dukterna är baserade på helt ny teknik eller nya koncept, vilket sällan tycks 

vara fallet på de tre avdelningar vi studerat. De övriga tre strategier Kaplan 

(1999) tar upp handlar om att på olika sätt ersätta konkurrenternas marknad 

istället för sin egen, som i fallet radikal kannibalism. Vi kan inte finna att de 

strategierna tillämpas i de studerande företagens innovationsfrämjande arbete. 

 

Vi kan tydligt se hur företagen arbetar för att främja och ta hand om idéer, 

men kan alltså inte se någon tydlig innovationsstrategi. Det får oss att undra 

huruvida någon uttalad sådan egentligen existerar. Våra intervjupersoner har 

inte kunnat ge ett tydligt svar på denna fråga, vilket i och för sig skulle kunna 

bero på att de inte befinner sig på en strategisk position i företaget. Vi har 

dock svårt att tro att en uttalad innovationsstrategi inte skulle vara känd inom 
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projektledningen inom respektive företags utvecklingsavdelning. Vi tror, 

liksom Ottosson (1997) och Galbraith (1982), att en innovationsstrategi är en 

viktig del i främjandet av ett företags innovationskraft. Av det skälet kan 

frånvaron av en tydlig innovationsstrategi ses som en brist. Alternativt finns 

en sådan strategi, men i så fall upplever vi att den inte förankrats väl i organi-

sationen, vilket torde ge likartat resultat. Enligt Ottosson (1997) bör innova-

tionsstrategin åtminstone vara förankrad hos dem som ansvarar för att den 

omsätts i verklig handling. 

 

Det innebär alltid ett risktagande att investera tid och pengar i sporrande och 

utvecklande av nya idéer. Den osäkerhet som innovationsverksamhet medför 

på kort sikt menar Ottosson (1997) omsätts till minskad sårbarhet på lång sikt. 

Galbraith (1982) menar i sin tur att företag inte får vara rädda för misslyckan-

den i tidiga skeden i utvecklingsarbetet. Sammantaget tolkar vi det som att 

företag måste vara beredda att ta risker för att ha chansen att motverka sår-

barhet i framtiden. Här ser vi vissa skillnader mellan de tre företag vi studerat. 

BT menar att misslyckanden och avbruten utveckling är väldigt sällsynt, vilket 

vi tolkar som att de antingen är väldigt bra på att välja vilka idéer som är värda 

att satsa på, eller att de är så riskaverta att de hellre stoppar en bra men lite 

osäker idé än ger den en chans. Intentia är villiga att investera i grundutveck-

ling av nya idéer, men är försiktiga med att investera alltför mycket innan idén 

har visat att den verkligen kan ge något. För att reducera det initiala risktagan-

det menar Rune Svensson på BT att de genom att låta universitetsstuderande 

göra den mest grundläggande utvecklingen i form av ett examensarbete kan 

göra det kostnadseffektivt. Även Intentia erbjuder examensarbeten, som ofta 

berör tidiga utvecklingsskeden. 
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Slutligen tycker vi att Ericsson jämfört de två andra har en mycket hög tole-

ransnivå för att avbryta utveckling både tidigt och sent. Projekt som påbörjats 

kan avbrytas för att de inte hinns med, för att de inte kommer att tillföra 

kundnytta eller för att andra projekt prioriteras. Avbrutna projekt återupptas 

ibland senare, men det händer att den utveckling som gjorts varit förgäves för 

att idén blivit föråldrad. För att minska den initiala risken inleds ofta utveck-

lingen med ett så kallat för-förprojekt. Dessutom tar också Ericsson in kost-

nadseffektiv förstärkning genom examensarbeten, vilket vi därmed tycker 

verkar vara ett mycket vanligt sätt att reducera den initiala risken i idéutveck-

lingen. Den grundinställning till idéutveckling som Helena Melchert beskriver 

finns inom GSM-utvecklingen tycker vi visar på god risktolerans och hög 

flexibilitet ur den finansiella aspekten. 

  

De innovativa processerna kan enligt Galbraith (1982) underlättas genom att 

särskilda medel avsätts för innovativ verksamhet. De tre företagen har alla en 

eller flera särskilda avdelningar för forskning och utveckling som tilldelas egna 

resurser. Inom avdelningarna måste dock olika idéer och projekt dela på de 

medel som tilldelats. Hos till exempel Intentia upplevs det skapa en intern 

konkurrenssituation med avseende på vilka idéer som ska utvecklas, och i 

förlängningen vilka idéer som kommer att tas fram. Små idéer fogas vanligen 

in i större projekt, där de tvingas konkurrera om resurser.  

 

På BT är situationen lite annorlunda. Här tillåts mindre idéer utvecklas hos en 

eller ett fåtal konstruktörer, som har möjlighet att avsätta särskild tid för såda-

na mindre omfattande projekt. Det finns dock begränsade resurser för utveck-

ling, men enligt vad vi fått fram innehåller de ett visst utrymme för arbete vid 

sidan om de i förväg bestämda projekten. Inom Ericsson finns såväl tydliga 

budgetramar som en mycket formaliserad arbetsprocess, där idéer av resurs-
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skäl vanligen måste tränga ut andra idéer för att få plats i de löpande storpro-

jekten. Trots det menar vi att Ericson har den mest flexibla inställningen även 

gällande resursfrågan. Skälet till det är öppenheten inför att byta ut pågående 

idéutvecklingsprojekt och istället satsa på något annat. 

 

Den inställningen skiljer Ericsson från de andra företagen. Vi tror att den är 

ett resultat av att Ericsson befinner sig i en bransch där den faktor som av 

Teece (1994) benämns den primära osäkerheten är mycket hög. Ständiga och 

inte sällan oförutsägbara förändringar i kraven på produkterna orsakas inte 

bara av konkurrenter och kunder, utan även av standardiseringsorgan och 

snabba förändringar i lagstiftningen på telefoniområdet i enskilda länder. 

Dock ser vi inga tecken på att den sekundära osäkerheten, enligt samma för-

fattares teori, skulle vara särskilt hög. Enligt Helena Melchert präglas Ericsson 

av ett ständigt flöde av information i alla riktningar, vilket gör att de som 

innehar ledande positioner inom utvecklingen tidigt blir medvetna om föränd-

ringar i arbetet. 

 

Något som dock tycks vara lika inom samtliga tre företag är att den personal 

som arbetar med utveckling för det mesta är inblandad i flera parallella projekt. 

Vi tror att det kan ha negativa effekter på innovationskraften att de anställda 

är splittrade. Det bekräftas av Cathrine Sundberg på Intentia, som menar att 

ett av problemen på Intentia är att det ibland är svårt att få de anställda att 

fokusera på en viss uppgift. Samtidigt tror vi att det kan finnas fördelar med 

att de anställda får en god överblick och en möjlighet att enkelt överföra 

kunskap mellan olika projekt. Helena Mechert på Ericsson anser att utbytet 

mellan projekten ger ökad kunskap och dynamik i organisationen, vilket även 

styrks av Svensson m.fl. (2001), som menar att utbyte i form av interna eller 

externa nätverk kan vara ett sätt att stimulera utvecklingen. 
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Det kanske främsta skälet till att många anställda jobbar i flera projekt är att 

de är specialister med smala, men djupa, kompetenser eller projektroller. Det 

verkar vidare finnas några roller som alltid finns med i idéutvecklingsarbetet 

inom alla företagen. Enligt Galbraith (1982) måste varje företag fastställa vilka 

kompetenser som passar deras innovativa verksamhet bäst. Att roller som 

beställare/dirigent, projektledare/sponsor och idégenererare/utvecklare åter-

kommer i alla företagen anser vi vidare bekräftar Galbraiths (1982) teori om 

standardroller som behövs i alla innovativa företag, oavsett bransch. Det tycks 

dock inte alltid vara så att idégenereraren finns med i de senare delarna av 

utvecklingen, vilket enligt de intervjuade exempelvis kan bero på att just den 

individen saknar den kompetens som krävs för vidareutvecklingen. 

 

Själva möjligheten för en idégenererare att få se sin idé förverkligas, oavsett 

om personen är kompetent att själv driva utvecklingsarbetet eller ej, menar 

Helena Melchert på Ericsson är en motiverande faktor i sig. Inom Ericsson 

gavs tidigare symboliska belöningar, som middagar eller biobesök, till den som 

kom med en idé för att påkomna idéer verkligen skulle lämnas vidare till orga-

nisationen. Inom Intentia och BT har vi dock fått uppfattningen att de an-

ställda på utvecklingsavdelningarna förväntas komma med idéer utan direkta 

belöningar. Det anses ingå i deras ordinarie arbetsuppgifter. 

 

Dock har inom BT personal i den operativa delen av organisationen möjlighet 

att få ibland avsevärda belöningar för bra förslag lämnade i förslagslådan. Det 

finns enligt Galbraith (1982) flera fördelar med belöningssystem, men han 

menar samtidigt att de bör se olika ut i den operativa och den innovativa delen 

av företaget. Så är fallet på BT, där det som sagt finns ett formellt belönings-

system inom den operativa sidan, men ett icke-monetärt system inom den 

innovativa sidan. Överlag anser inget av företagen att de har något behov av 
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ytterligare formaliserade eller monetära belöningssystem inom den innovativa 

delen för att motivera, behålla och attrahera personalen. 

 

 

7.4 De etablerade företagens beslutsprocess 

 

En idé som tar sig vidare från idégenererarens skisser till organisationen, via 

till exempel en idélåda eller på något annat sätt, utvärderas så fort ansvarig 

person känner sig manad att ta tag i den. Kanske har idén redan bollats med 

arbetskamraterna innan den lämnas in, vilket i så fall redan kan ha påbörjat 

urvalsprocessen. Vi anser att sådana hinder för idéer att nå rätt personer är 

något som organisationen i så fall bör försöka få bort, så att alla idéer ges en 

chans att utvärderas av individer med den rätta kompetensen. 

 

7.4.1 Det första urvalet 

 

Vi har inte hittat några utförliga studier eller teorier som talar om företags 

agerande vid idéutvärdering. Av det skälet kommer vi delvis att applicera 

teorier om fristående investerares agerande på de företag vi studerat. Vi vill 

inleda med att liksom i analysen av riskkapitalbolagens agerande utreda de 

kriterier som avgör om en idé kan vara aktuell att utveckla vidare. Skälet är att 

det under intervjuerna med företagen framkommit att de alla har vissa grund-

läggande krav på idéer för att de ska vara aktuella att se närmare på. 

 

De intervjuade menar alla att ett grundläggande kriterium för att en idé ska 

vara intressant för företaget att utveckla är att den passar in i det som kan 

beskrivas som företagets kärnverksamhet. Den ska alltså ligga inom rätt teknikom-

råde, kunna avsättas på de geografiska marknader där företaget är aktivt samt 
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vara av en rätt omfattning i det avseendet att företaget kan klara att göra inve-

steringen. Likheterna med de standardkriterier som framförs av Tyebjee & 

Bruno (1984) är tydliga, varför vi anser att kriteriet om att passa kärnverksam-

heten är en sammanvägning av ett antal standardkriterier. 

 

För Ericssons GSM-utveckling är teknikområdet ganska begränsat. De idéer 

som kommer fram måste kunna appliceras inom GSM-systemsidan. Ifall idéer 

avseende andra delar av Ericssons verksamhet kläcks av en utvecklare inom 

GSM-system skickas den dock vidare till rätt plats i företaget. När det gäller 

Intentia upplever vi att det finns ett något bredare avsättningsområde för idéer. 

Vi kan inte se att det skulle kunna finnas någon direkt begränsning av exakt 

vad en totallösning för all ekonomi, logistik, produktionsplanering med mera 

ska innehålla. För BT är det självklart att idéerna måste handla om olika lös-

ningar avseende truckar. En truck är dock en sammansättning av en rad olika 

teknikområden, vilket ändå gör att vi tycker det finns ett ganska brett område 

att driva utveckling inom. 

 

När det gäller geografisk marknad skiljer sig de tre företagen åt. Ericsson är ett 

multinationellt företag med försäljning i nästan alla jordens länder. Det finns 

således ingen direkt geografisk begränsning för GSM-systemen. Här är Inten-

tia något mer begränsat, med västvärlden och delar av det rikare Asien som 

marknader. BT ingår idag i den världsomspännande Toyota-koncernen, och vi 

tror att BT därför rent teoretiskt skulle kunna introducera nya truckar var som 

helst, men deras egentliga hemmamarknad är Europa. 

 

Avseende möjligheterna att ta investeringen handlar det i alla de etablerade 

teknikföretagen om att utvecklingen ska rymmas inom den totala budgetram 

som utvecklingsavdelningen har att röra sig med. En bra idé som inte får plats 
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kan skjutas på framtiden. Är den tillräckligt bra kan den tillåtas knuffa undan 

andra projekt. Vi har sett att det sättet att prioritera återkommer hos samtliga 

de tre företagen. Vi har inte ställt några närmare frågor om hur stor utveck-

lingsbudgeten är inom de olika företagen, men alla de intervjuade menar att 

det inte finns några egentliga minimi- eller maximigränser för en investerings 

omfattning, så länge de går att rymma inom budgetramen. 

 

Det återstående standardkriteriet ur teorin av Tyebjee & Bruno (1984), alltså i 

vilket skede investeringar behöver göras, kan vi inte se någon tillämpning av på 

de etablerade teknikföretagen. För dem är det bara totalengagemang, från idé 

och utveckling till introduktion och expansion, som är aktuellt. Det förekom-

mer förstås undantag, som köp och avyttring av teknik genom till exempel 

dotterbolag eller andra konstruktioner, men då ligger naturligtvis inte besluten 

inom utvecklingsavdelningens budgetramar. 

 

 

7.4.2 Bedömning och beslut 

 

Om en idé anses passa kärnverksamheten påbörjas en djupare bedömning av 

idéns genomförbarhet och potential. Liksom vi gjorde vid analysen av riskka-

pitalbolagens agerande, tar vi här fasta på de bedömningspunkter som Tyebjee 

& Bruno (1984), Macmillan m.fl. (1985) samt de övriga författare som lyfts 

fram av Fredriksen (1997). Vi ser dock att det finns skillnader mellan riskkapi-

talisters och de av oss studerade företagens agerande, som gör att teorierna 

inte är tillämpliga i full utsträckning. 

 

För det första gör alla tre företagen en utredning av om idén är tekniskt möjlig 

att genomföra och hur mycket resurser det skulle ta i anspråk. Det finns som 
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tidigare nämnts begränsade utvecklingsbudgetar i alla företagen, vilket gör att 

de bästa idéerna prioriteras. Det är dock inte bara idéer som kan leda till sälj-

bara produkter som ska rymmas inom utvecklingsbudgetarna, utan även idéer 

som effektiviserar det egna arbetet är med och slåss om de begränsade resur-

serna. Ett exempel är Ericsson, där Helena Melchert menar att utveckling av 

egna arbetsverktyg tidvis tar stora resurser i anspråk. Vi ser att de idéer som 

inte leder till produkter måste medföra tydligt lönsamma effektiviseringar, 

vilket vi anser kan översättas som kundnytta, fast i de fallen för en intern kund, 

nämligen den egna organisationen. 

 

Således handlar den avgörande bedömningsfaktorn för en idé, som visat sig 

tekniskt genomförbar, om att den ska medföra tillräcklig kundnytta. En idé 

som medför tydlig kundnytta går i allmänhet att ta betalt för, och har därför 

större möjlighet att generera avkastning på investeringen. Ur producentens 

perspektiv är det dock självklart inte kundnyttan i sig som är fördelen, utan att 

den kan medföra en god marknadspotential. När kundnytta konstaterats kan 

en djupare marknadsanalys genomföras. Enligt Tyebjee & Bruno (1984) lägger 

riskkapitalister stor vikt vid att det finns en attraktiv marknad att avsätta pro-

dukten på. Detsamma gäller även de etablerade företagen, enligt de vi inter-

vjuat. Då företagen har en kundbas inom sin kärnverksamhet, vars behov de 

enligt de intervjuade ofta känner ganska väl till, är det ibland rätt enkelt att ta 

reda på om behov av idén finns. Som följd av det tror vi att det inte heller blir 

alltför svårt att bedöma ungefär vilket pris produkten kan säljas för, vilket 

förenklar analysen av huruvida produkten kan bli lönsam. 

 

En omständighet som kraftigt kan påverka en produkts lönsamhet är ifall det 

finns möjligheter att patentera den. Här har de företag vi studerat ganska olika 

inställning. Vi anser att BT har den mest ”traditionella” inställningen till patent 
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i och med att det enligt Rune Svensson är mer eller mindre än förutsättning 

att en idé leder till en patenterbar produkt eller lösning för att BT ska investe-

ra i att utveckla den. Detta i motsats till Intentia, som enligt Cathrine Sund-

berg mycket sällan patenterar några av sina produkter. Det finns dock ett skäl 

till det, nämligen att det finns mycket få länder i världen där det är möjligt att 

patentera programvara. 

 

Ericsson har en blandad inställning i patentfrågan. Enligt Helena Melchert 

pågår en ständig jakt på sådana patent som har en chans att bli godkända som 

världsstandard i mobiltelekommunikationsbranschen. Det företag som lyckas 

få patent på en standard kan räkna med mycket stora licensintäkter, vilket gör 

det mycket attraktivt att utveckla sådana idéer. Många av de idéer som tas 

fram avser dock tillägg och förbättringar av befintliga produkter, vilket sällan 

ställer några krav på patentmöjligheter. 

 

Det är självklart så att vissa anställda kommer med fler och/eller bättre idéer 

än andra anställda. Tvärtom vad bland annat Wells (1974, i Fredriksen 1997) 

menar gäller för riskkapitalister tycks dock inget av de etablerade företag vi 

studerat lägga någon som helst vikt vid vem av de anställda som kommer med 

en idé. Det är möjligt att det kan finnas flera förklaringar till det, som till 

exempel att organisationen redan har god kännedom om sina anställda, att det 

inte finns några tillitsproblem eller att en anställd som kommit på en idé inom 

ett annat kompetensområde än sitt eget inte behöver vara delaktig i det fort-

satta utvecklingsarbetet. 

 

Vi är dock övertygade om att den avgörande orsaken är att idégenererare i 

etablerade företag inte har några krav på sig att dessutom vara lämpliga som 

entreprenörer. Deras jobb är att utveckla produkten. Det finns sedan andra, 
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eller i de företag vi studerat rentav hundratals, anställda som tar hand om 

marknadsintroduktionen. Vi menar alltså att idégenererarens egenskaper inte 

tillmäts någon betydelse när beslut om vidare utveckling fattas.  

 

Det som slutligen fäller avgörandet är enligt alla de intervjuade möjligheten till 

tillräcklig avkastning på investeringen. Med tillräcklig förstår vi på dem att det 

innebär att idén måste förutspås leda till högre och säkrare avkastning än de 

idéer som inte går vidare till utveckling. Det finns dock inga problem med att 

avgöra vem avkastningen tillkommer, eller hur stora investeringar den ska 

täcka, eftersom företagen själva tar såväl hela investeringen som hela avkast-

ningen. 

 

Den möjlighet att reducera likviditetsrisken genom att försäkra sig om att 

kunna avyttra projektet vid lämplig tidpunkt som Tyebjee & Bruno (1984) menar 

är en viktigt bedömningsfaktor i riskkapitalbranschen förekommer inte alls 

hos de etablerade företagen. Vi uppfattar det inte som att något av de tre 

företagen skulle ha intresse av att se möjligheter att avyttra enskilda idéer eller 

patent redan före det att utvecklingen påbörjats. Både Ericsson och BT avytt-

rar och licensierar patent till konkurrenter, men det är sällan skälet till att idén 

utvecklas. Undantaget är de världsstandarder som Ericsson emellanåt lyckas få 

patent på, som tidigare diskuterats. 

 

Sammanfattningsvis tycker vi oss se en hel del likheter mellan Ericssons 

GSM-utveckling och Intentias utveckling avseende bedömningskriterier. Det 

tror vi beror på att de båda företagen har flera likheter. Till att börja med är de 

båda multinationella börsbolag i IT-sektorn. Vidare sysslar de båda med sy-

stemutveckling, om än för mycket olika ändamål. Detta i kontrast till BT, som 
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är ett helägt dotterbolag i industrisektorn. Vi tror att anledningen till att BT 

agerar något annorlunda beror på skillnaderna i förutsättningarna. 

 

 

7.4.3 Beslutsfattande 

 

Det kan tyckas att företagen är rationella i sitt beslutsfattande, men liksom vi 

redan kommit fram till i samband med vår analys av riskkapitalbolagens be-

slutsprocess finns alltför många osäkerhetsfaktorer vid investering i nya idéer 

att ett helt rationellt beslutsfattande inte är möjligt att åstadkomma. De företag 

vi studerat investerar liksom riskkapitalbolagen i projekt vars exakta utgång 

helt enkelt inte är möjlig att avgöra i förhand, även om det i analysen fram-

kommit att osäkerhetsfaktorerna är färre för de etablerade företagen än för de 

oftast mycket personberoende riskkapitalbolagen. 

 

Osäkerheten till trots har alla tre företagen mer eller mindre detaljerade och 

formella planer för hur utvecklingsarbetet ska gå till. Ericsson har en mycket 

omständlig processplan, som enligt Helena Melchert faktiskt ligger till grund 

för hur de arbetar med sina utvecklingsprojekt. Dock sker naturligtvis vissa 

avvikelser, stickspår, omarbetningar med mera som inte finns med i planen 

från början. Även BT och Intentia har planer, men de är inte tillnärmelsevis så 

detaljerade som Ericssons. De intervjuade menar vidare att planerna mest 

fungerar som en form av vägledning i arbetet. Enligt Brunsson (1982) och 

Johansson (2002) kan en vägledande plan leda till en handlingsbegränsning, 

som medför att aktörerna snabbare kan komma till beslut. Vi tror att det har 

varit ett medvetet drag av företagsledningen att skapa sådana arbetsplaner för 

att åstadkomma snabbare och bättre underbyggda beslut. Vi menar att en 

sådan plan i mycket stora organisationer också kan vara ett sätt att hjälpa 
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medarbetarna att arbeta på ett likartat sätt, för att de lättare ska kunna jobba 

tillsammans när de flyttas runt mellan olika projektgrupper. 

 

Vi anser alltså att beslutsfattandet inte kan vara helt rationellt, utan att det 

även baseras på en del mindre konkreta faktorer. Således är beslutprocessen i 

någon mån irrationell, vilken enligt bland andra Brunsson (1982) menar är en 

förutsättning för att stödja handlingskraft i organisationen. En tolerans för att 

beslut fattas utan att varje liten aspekt utretts innan måste alltså finnas för att 

beslutsprocessen ska kunna vara effektiv. Gränsen för irrationaliteten anser vi 

måste dras där mindre rationalitet riskerar att leda till sämre beslut. 

 

För att kunna identifiera de tre etablerade företagens utvecklingschefers be-

slutsstil tar vi hjälp av den modell som Keegan (1985) konstruerat. Han visar 

på åtta huvudsakliga beslutsstilar som i sin tur är baserade på fyra olika be-

slutspersonligheter hos en beslutsfattare. Uppställda som två motsatspar är de 

fyra beslutspersonligheterna tänkande gentemot känsla samt intuition gent-

emot förnimmelse. 

 

En tänkande utvecklingschef menar vi skulle lägga tonvikten i bedömningen på 

de fakta som kunnat tas fram under bedömningsprocessen. Det torde placera 

kvantifierbara aspekter såsom teknisk genomförbarhet, en del av de finansiella 

faktorerna samt tid- och resursmässiga aspekter i fokus, eftersom de kan 

analyseras med logiskt tänkande. En kännande utvecklingschef skulle istället 

basera beslutet mer på sin undermedvetna sammanvägning av tidigare erfa-

renheter och upplevelser i den aktuella beslutssituationen. Vår tolkning sätter 

då kundnyttan, alternativt nyttan för den egna organisationen, samt de övriga 

anställdas förmåga att göra något bra av idén i blickpunkten. 
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Den intuitive utvecklingschefen torde inte lägga någon större vikt vid små 

detaljerade fakta, utan skulle istället bedöma helhetsbilden av idén. Han eller 

hon skulle som vi tolkar det sätta idéns fördelar och framtida möjligheter i 

fokus av sin bedömning. Om utvecklingschefen istället är mer förnimmande 

torde varenda liten detalj övervägas noga. Ett stort faktaunderlag av mycket 

god kvalitet skulle krävas innan utvecklingschefen skulle vara beredd att gå till 

beslut. Frågan vi ställer oss är förstås om det i en innovativ situation är möjligt 

att producera fakta av tillräcklig omfattning och kvalitet för att en sådan be-

slutspersonlighet ska kunna ta de beslut som krävs i rätt tid. 

 

När vi kombinerar vår diskussion kring de faktorer de intervjuade anser som 

viktiga i beslutsfattandet med modellen enligt Keegan (1985) framträder en 

intressant bild av de beslutsstilar som våra intervjupersoner anser tillämpas på 

deras utvecklingsavdelningar. Till att börja med tycks det första beslutet om 

att inleda en utredning av teknikens hållbarhet och eventuella möjlighet att 

patenteras fattas på relativt lös faktagrund. Vi tror att det i grunden beror på 

det som Rune Svensson menade angående BT, nämligen att det finns tid över 

för utvecklarna att själva jobba på nya idéer vid sidan om de projekt de är 

involverade i. Genom att tid avsatts för egen grundutveckling sker så att säga 

löpande investeringar i de allra tidigaste utvecklingsskedena. 

 

Beslutet att låta en anställd fortsätta med ett sådant grundarbete tycks i alla tre 

företagen tas efter en grundläggande bedömning av idéns matchning mot 

kärnverksamheten samt teknikens möjligheter och idéns helhetsbild. Det 

skulle innebära att beslutsstilen är i huvudsak tänkande, med tydliga inslag av 

intuition. Om idén visar sig hålla tekniskt fördjupas analysen av kundvärde, 

marknadspotential, eventuell patenterbarhet, produktionsmöjligheter, total 

resursåtgång för utvecklingen och i förlängningen de finansiella faktorerna. 
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Vi kan se att den tidigaste finansieringen i de etablerade företagen sker mer 

eller mindre utan formella beslut. Om tekniken efter inledande utveckling 

visar sig hållbar når idén fram till ett formellt investeringsbeslut. Redan före 

investeringsbeslutspunkten har tekniken som sagt utvärderats, vilket alltså 

innebär att det är faktorer som rör marknads-, resurs- och finansfrågor som 

ligger till grund för det slutliga beslutet. 

 

Vi anser att både Ericssons GSM-utveckling och Intentias utveckling är 

mycket kundinriktade. De försöker enligt våra intervjuade förutsäga vad kun-

derna kommer att behöva i framtiden snarare än att bara reagera på vad kon-

kurrenterna sysslar med. Särskilt Ericsson, men även Intentia, ser inga större 

problem med att starta projekt som sedan måste avbrytas eller skjutas på 

framtiden. De tar dock även stor hänsyn till projektets resursåtgång. Här görs 

en noggrann bedömning av vilka resurser, i form av kompetens och 

tid/pengar, som idén kommer att ta i anspråk. Vidare görs en analys, dock till 

synes inte lika grundlig, av hur stora intäkter/besparingar den färdiga system-

lösningen kan tillföra företaget. Den hårda konkurrensen idéerna emellan 

tycks göra att resursfaktorn har stor betydelse. Därmed anser vi att beslutstilen 

på de båda utvecklingsavdelningarna i huvudsak är intuitiv, tack vare ett huvud-

fokus på kundnyttan, fast med tydliga inslag av tänkande. 

 

Vi har valt att analysera beslutsstilen i BT separat, eftersom vi upplever att det 

finns avgörande skillnader i beslutsstilen jämfört de två andra studerade före-

tagen. Den stora skillnaden är att BT i högre utsträckning fokuserar på detaljer 

som patentmöjligheter, kundundersökningar, finansiella beräkningar och 

resursåtgång för utveckling och produktion. Vi tror att skälen till att BT i 

högre utsträckning fokuserar på detaljer är dels att de kan göra det, dels att de 

behöver göra det. De två andra företagen utvecklar programvara. När det 
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gäller programvaror utgörs hela investeringen av den tid som läggs ned på 

själva utvecklingen. Massproduktionen kostar jämförelsevis nästan ingenting, 

eftersom programvara kan kopieras upp i ett oändligt antal exemplar till en 

oerhört låg kostnad. 

 

Så tycks inte vara fallet i industriföretaget BT. Utöver löner till utvecklare 

tillkommer exempelvis kostnader för prototyper, produktionsomställningar, 

patentansökningar och testserier. Därmed finns ett stort behov av ganska 

utförliga produktkalkyler. Kundnyttan är förstås också en viktig faktor, men 

snarare än att försöka utveckla för kundernas framtida behov menar Rune 

Svensson på BT att den mesta utvecklingen gåt ut på att lösa befintliga pro-

blem. Detaljfokus och nutidsfokus gör att vi anser att den beslutsstil som vi 

fått intrycket av är vanlig vid slutliga investeringsbeslut inom BT i första hand 

är förnimmelse, fast med tydliga inslag av tänkande. Vi tror vidare att ett tungt skäl 

till att BT har sådant detaljfokus är att de enligt Rune Svensson inte vill miss-

lyckas i den meningen att de tvingas avbryta ett projekt som gått långt och 

därmed kostat mycket pengar. De har således låg risktolerans. 
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Figur 8: Utvecklingsbeslutsfattarnas beslutsstilar 

(Keegan (1985:39) ur Ottosson (1997:128), med eget tillägg) 
 

Som synes anser vi att företagens beslutsfattare tycks ändra beslutsstil från den 

inledande utvecklingen till det slutliga investeringsbeslutet. Liksom Ottosson 

(1997) tror vi att det sannolikt är få personer som alltid använder samma 

beslutsstil. Vi anser att det som avgör vilken sida av sin personlighet besluts-

fattaren använder i den slutliga beslutssituationen är vilken art och omfattning 

beslutsunderlaget har. Ett brett och gott underlag möjliggör ett mer logiskt 

och detaljrikt tänkande, medan idéer som rör sig på okänd mark kräver en mer 

känslo- och erfarenhetsmässig beslutsstil. 

 

Av de tre företag vi studerat tycks det som att beslutsfattarna inom utveck-

lingen på BT byter beslutspersonlighet i högre grad än inom Ericsson och 

Intentia, som framgår av diskussionen ovan. Dock är det inte alls säkert att 

olika beslutande personer fattar samma beslut även om de har samma under-
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lag. Det menar Ottosson (1997) beror på att deras beslut inte bara beror på 

beslutspersonligheten utan även på andra personliga egenskaper, som överty-

gelser och minnesbilder. 

 

 

7.5 Etablerade företag vs Riskkapitalbolag  

 

Det finns såväl likheter som skillnader i agerande mellan de studerade etable-

rade företagen och riskkapitalbolagen. Vi kommer nedan att ställa de båda 

gjorda analyserna av aktörernas agerande mot varandra för att se vilka likheter 

och skillnader som finns. Vi kommer även i samband med det göra en analys 

av vilken effekt vi tror att de olika förutsättningarna kan tänkas ge på de olika 

aktörernas innovationsprocess. 

 

  

7.5.1 Innovationsfrämjande 

 

Det första steget i innovationsprocessen för riskkapitalbolag och etablerade 

företag är att bidra till att skapa förutsättningar för idéer att växa fram och ta sig 

till dem. Riskkapitalbolagen försöker uppnå det genom att aktivt delta i stora 

nätverk innehållande allt från universitet och näringslivsaktörer till entrepre-

nörer och andra riskkapitalbolag. De etablerade företagen håller sig också med 

stora nätverk, där även befintliga kunder och leverantörer ingår, fast inte så 

mycket för att hitta idéer, utan snarare för att vid behov ha tillgång till extern 

kompetens. 

 

Kompetensskälet är även viktigt för riskkapitalbolagen. De har inte resurser att 

hålla sig med den oerhörda bredd och det djup av kompetens som ibland 
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behövs för att bedöma de idéer de bedömer och utvecklar. Fördelen med det 

arbetssättet är att riskkapitalbolagen slipper bära de ofta tunga fasta kostnader 

som är förknippade med intern utveckling. De etablerade företag vi studerat 

besitter oftast själva den kompetens som krävs på alla nivåer i deras verksam-

het. Dock nyttjar de emellanåt universitetsstuderande i slutet av sin utbildning 

för att göra inledande utveckling åt dem, vilket är ett kostnadseffektivt sätt att 

skapa faktaunderlag för investeringsbeslut. 

 

För att det ska vara möjligt för såväl riskkapitalister som utvecklingschefer att 

fatta investeringsbeslut krävs att idén är tillräckligt långt utvecklad för att tekniska 

och finansiella faktorer ska kunna bedömas. Inledande utveckling kräver 

vanligen mycket tid och inte sällan en del pengar. För några år sedan var risk-

kapitalbolagen villiga att investera i sådan tidig utveckling, men det är de inte 

idag. De kräver numera att den mest grundläggande utvecklingen bekostats av 

idégenereraren eller någon innovationsfrämjande stiftelse eller myndighet för 

att idén ska vara intressant att se närmare på. 

 

Här finns ett undantag, nämligen det koncernägda riskkapitalbolaget Saab 

VCC. Liksom de etablerade företag vi studerat är VCC beredda att investera 

resurser redan i de tidigaste skedena i utvecklingsarbetet. Vi är övertygade om 

att orsaken till det är att VCC är så hårt knutet till Saab. Idéerna kommer 

vanligtvis från Saabs ingenjörer och är inte sällan spin-offs på Saabs kärnverk-

samhet. Saab VCC är dessutom helt finansierat av Saab, som ju är ett etablerat 

teknikföretag. Vi anser därför att deras likheter med de etablerade företagen i 

övrigt är en naturlig följd av att VCC så att säga är en form av relativt 

fri ”utvecklingsavdelning” inom ett etablerat företag. 
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De etablerade företag vi studerat investerar som sagt även i de tidigaste skede-

na. Som vi ser det har de inte mycket val, eftersom det knappast skulle vara 

möjligt för dem att kräva färdigt grundutvecklade idéer av sina anställda ut-

vecklare. Rent praktiskt menar vi att den inledande resurstillförseln till tidiga 

idéer sker löpande genom att företagen ger de anställda visst utrymme för 

friare utvecklingsarbete. Inget av de studerande företagen har särskilda avdel-

ningar eller anställda som sysslar uteslutande med fri utveckling, utan resur-

serna är istället spridda över alla utvecklare. Som diskuterats tidigare lägger de 

fristående riskkapitalbolagen inte längre mycket resurser i det allra tidigaste 

skedet. De förlitar sig istället på att andra står för den finansieringen. Ett 

sådant agerande anser vi bara kan fortgå så länge det finns fler idéer än det 

tillgängliga riskvilliga kapitalet räcker till att finansiera, vilket enligt de vi inter-

vjuat är situationen idag. 

 

Emedan de externa nätverken är riskkapitalbolagens främsta idékälla finns hos 

de etablerade företagen även ett internt nätverk mellan organisationens olika 

delar. De flesta idéer som inte kommer från kunder eller andra källor på 

marknaden härstammar från interna idégenererare. Det leder fram till en 

fördel jämfört riskkapitalbolagen, nämligen att mycket små transaktionskost-

nader finns mellan idégenererarna och de sponsorer och dirigenter som kan 

driva idén framåt. Den fördelen med egen utveckling har vi svårt att se hur 

riskkapitalbolagen skulle kunna reproducera. Undantaget är återigen Saab 

VCC. Den juridiska och organisatoriska närheten till Saabs utvecklingsavdel-

ningar gör att vi anser att VCC befinner sig i en ”intern miljö”. 

 

Dock följer med den ”interna miljön” något som vi menar är en nackdel för 

både de etablerade företagen och Saab VCC. Det finns nämligen en rad sätt 

att motivera människor till extra ansträngning. Två av dem, som vi fört en 
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diskussion kring tidigare i analysen, är den positiva känslan att få se sin idé 

förverkligas respektive ekonomisk ersättning. Både fristående och koncernbundna 

riskkapitalbolag, samt etablerade företag, erbjuder en idégenererare det först-

nämnda. När det gäller ekonomisk ersättning är det dock enbart de fristående 

riskkapitalbolagen som har något att erbjuda. De vi intervjuat på etablerade 

företag förklarar situationen med att idégeneration är en av de anställdas ar-

betsuppgifter. På Saab VCC anses att känslan av tillfredställelse över att få 

jobba med att förverkliga sin idé är tillräcklig motivation. 

 

Slutligen finns ännu en stor och enligt oss mycket viktig skillnad mellan de tre 

etablerade företagens och de fyra riskkapitalbolagens agerande, som tas stor 

hänsyn till i investeringsbeslutet. De etablerade företagen är i varierande ut-

sträckning toleranta för fördröjningar, avbrott, eller rentav misslyckanden, 

under utvecklingsarbetet. Inget av riskkapitalbolagen tycks ha någon som helst 

tolerans för sådana händelser, utan försöker istället sortera bort alla de idéer 

som verkar alltför riskfyllda att investera i. Det torde innebära att de trots allt 

riskerar att gå miste om en hel del idéer som kunde ha blivit mycket fram-

gångsrika. Det av de etablerade företagen som verkar vara minst toleranta är 

utan tvekan BT, vilket tydligt avspeglar sig i deras beslutsstil. 

 

 

7.5.2 Bedömning och beslut 

 

Både riskkapitalbolagen och de etablerade företagen gör sitt val mellan idéer i 

två avgörande steg. Det första handlar om huruvida de ska lägga någon tid 

överhuvudtaget på idén, medan det andra avgör om de ska satsa fullt ut på att 

utveckla och marknadsintroducera den. Vid det första urvalet upplever vi att 
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riskkapitalbolag och etablerade företag går tillväga på ganska likartat sätt, 

medan de i andra urvalet skiljer sig åt i flera viktiga avseenden. 

 

När det gäller det första urvalet tittar både riskkapitalbolagen och de etablera-

de företagen i första hand på att idén verkar passa in i investeringsstrategin, 

det vill säga rätt teknik, bransch, marknad, kapitalbehov och möjligheter till 

avkastning. Dessutom tittar riskkapitalbolagen på i vilka investeringsfaser idén 

behöver kapital- och kompetenstillförsel. De etablerade företagen investerar 

alltid i totalengagemang, men riskkapitalisterna är mer specialinriktade. 

 

En idé som tycks passa in i den grundläggande investeringsstrategin tar sig 

vidare till en andra djupare bedömning. Till skillnad från i det första urvalet 

fattas det verkliga investeringsbeslutet efter noggranna utredningar av idéns 

kundnytta, potentiell marknad och konkurrens, eventuell patenterbarhet och 

en rad mer eller mindre välgrundade finansiella kalkyler. De olika faktorerna 

tilldelas dock olika vikt av olika aktörer. 

 

En ny produkt bör till att börja med vara unik i något avseende. Den bör lösa 

ett problem eller medföra någon form av effektivitetshöjning. Sådana egen-

skaper kan sammanfattas som kundnytta och tycks stå i fokus hos samtliga 

aktörer. Skälet är naturligtvis att hög sådan leder till bättre förutsättningar för 

god marknadspotential. En god marknadspotential kan leda till hög avkastning 

på investeringen, vilket ter sig vara centralt i såväl riskkapitalbolagens som de 

etablerade företagens verksamhet. Vidare gör aktörerna också uppskattningar 

av produktionskostnader och möjlig prisnivå med mera, som tillsammans ger 

den finansiella bilden av vad idén skulle kunna leda till för måluppfyllelse för 

aktören. 
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För riskkapitalbolagen och för BT är det viktigt att idén kan omgärdas av 

ordentliga inträdesbarriärer, till exempel patent. Det är inte alls lika viktigt för 

Ericsson och Intentia, och även riskkapitalbolaget Creandum är beredda att ta 

sig an icke patenterbara idéer. Vi menar att riskkapitalbolag och etablerade 

företag kan ha olika åsikter om patentmöjligheten, men att den alltid ges viss 

betydelse i det slutgiltiga investeringsbeslutet. 

 

En skillnad mellan aktörerna är hur olika idéer prioriteras sinsemellan. Bland risk-

kapitalbolagen har vi förstått att det är mycket få av de idéer som når dem 

som håller den kvalitén att en investering så småningom sker. Därmed finns 

ingen direkt prioritering, utan de idéer som verkar bra investeras i till dess allt 

kapital är uppbundet. Genom att göra ”exit” vid lämplig tidpunkt kan kapital 

friställas till nya idéer och så vidare. De etablerade företagens utvecklingsav-

delningar lever dock under begränsad budget, som vi förstått ständigt är oc-

kuperad av en mängd projekt. Idéerna måste konkurrera om resurserna och 

bara de bästa/viktigaste går vidare till utveckling. 

 

Den allra största skillnaden mellan riskkapitalbolagens och de etablerade företa-

gens bedömningskriterier är dock hänsynen till idégenererarens personliga 

egenskaper, kompetens och erfarenhet. På de etablerade företagen har den 

liten eller ingen betydelse. Möjligen kan vissa individer ha lättare att sälja in sin 

idé, som Cathrine Sundberg på Intentia menar, men det har ingen egentlig 

betydelse ifall idén bara är tillräckligt bra. En idégenererare som har en bra idé, 

men som inte anses ha tid eller kompetens att utveckla den byts helt sonika ut 

mot andra utvecklare. Samma fenomen förekommer, men är mycket ovanligt, 

hos Saab VCC. Den gemensamma nämnaren som möjliggör ett sådant age-

rande är att företagen respektive VCC äger rättigheterna till idén redan från 

början. Så är förstås inte situationen för riskkapitalbolagen. 
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Riskkapitalbolagens verksamhet går inte ut på att starta företag och utveckla 

idéer, utan att bidra en idégenererare/entreprenör med kapital, kompetens och 

kontakter. Därmed är den personens, eller i vissa fall flera personers, entre-

prenöriella egenskaper av yttersta vikt för att framgång och avkastning ska 

göras möjlig. Enligt de riskkapitalister vi intervjuat finns ingen enskilt tyngre 

vägande faktor i investeringsbeslutet än entreprenörens egenskaper, som de 

etablerade företagen alltså inte ägnar en tanke. 

 

Figuren till höger visar de sammanlagt de faktorer som de studerade riskkapi-

talbolagen, inklusive det koncernägda, samt de studerade etablerade företagen 

lägger vikt vid investering i idéutveckling. 
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 De fyra riskkapitalbolagen De tre etablerade företagen 

 

Första 

urvalet 

• Geografisk begränsning 

• Investeringens storlek 

(kapitalbehov)  

• Teknik & marknad (god 

intern kompetens) 

• Investeringsfas / skede 

• Geografisk marknad 

• Investeringens storlek 

(budgetram) 

• Teknikområde 

 

 

Bedömning 

&  

beslut 

• Potentiell konkurrens 

inkl. ev. inträdesbarriär 

(t.ex. patent) 

• Produktens kundnytta 

• Framtida               

marknadspotential (t.ex. 

framtida efterfrågan) 

• Ledningens och teamets 

engagemang, kompetens 

och erfarenheter 

• Idégenererarens tidigare 

framgångar 

• Risk 

• Teknisk              

genomförbarhet 

• Resurser 

• Lönsamhet (utifrån    

ex. kundnytta och  

marknadspotential) 

• Patentbarhet 

• Avkastning 

 
Figur 9: Konstaterade bedömningskriterier vid investering i idéutveckling 

(egen) 
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7.5.3 Beslutsfattande 

 

Vi har i vår analys kommit fram till att ingen av aktörerna har möjlighet att 

producera ett beslutsunderlag tillräckligt för att kunna uppfylla villkoren för 

att rationellt beslutfattande ska vara möjligt. Trots det har både de etablerade 

företagen och riskkapitalbolagen nedtecknade planer för hur utvärderingsarbetet 

och bedömningen ska gå till. Vi har dock kommit fram till att de mest funge-

rar som stöd för beslutsfattarna i sitt arbete. Det stöd som planerna ger kom-

binerat med det i vissa avseenden irrationella beslutsfattandet leder enligt vår 

analys till att beslut kan fattas med hyfsad noggrannhet samtidigt som de inte 

tar alltför mycket tid och resurser att komma fram till. Det tror vi är förutsätt-

ningar för att klara sig i den föränderliga teknikbranschen. 

 

Riskkapitalbolagen är i så hög utsträckning som det nu är möjligt rationella i sin 

bedömning av de mer konkreta faktorerna som teknikens hållbarhet och 

unicitet, kapitalbehov och potentiell marknad. De ser vidare framåt i vissa 

avseenden, framför allt när det gäller att försöka förutse kundnyttan och 

marknadens framtida behov. Till det kommer som tidigare nämnts den stora 

osäkerhetsfaktorn, entreprenörens egenskaper, som vi har kommit fram till 

bedöms på mer känslomässig basis. 

 

De etablerade företagen har i och med den befintliga kundbasen, och den av det 

följande goda marknadskunskapen inom sitt område, bättre förutsättningar att 

ta fram ett mer faktabaserat beslutsunderlag. Dock varierar hur stor vikt som 

läggs vid detaljerade fakta mellan de tre företagen. Medan BT tar mycket stor 

hänsyn till dem fokuserar Ericsson och Intentia istället på att försöka förutsä-

ga behov hos kunderna som kanske inte uppstått eller riktigt framträtt ännu. 

Besluten fattas därmed på lite olika sätt. 
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Applicerandet av de olika aktörernas beslutspersonligheter i Keegans (1985) 

modell över beslutsstilar tycker vi ger en god bild av skillnaderna. Det första 

urvalet görs i huvudsak på ungefär samma grunder och vi bedömer att age-

randet tycks vara ungefär detsamma för samtliga sju studerade aktörer. Det 

huvudsakliga angreppssättet är tänkande, alltså någon form av rationalitet, fast 

med tydliga inslag av intuition, det vill säga försöka att väga in framtida möj-

ligheter och bilda sig en helhetsbild av prospektet. 

 

Skillnaderna mellan aktörerna framträder dock tydligt vid applicerandet av 

personligheterna vid det andra slutliga investeringsbeslutet. De fyra riskkapi-

talbolagen är alla överens om att helhetsbilden av kundnyttan och de framtida 

möjligheterna är mycket viktiga, men att den till stor del känslomässiga be-

dömningen av idégenererarens/entreprenörens personliga egenskaper är minst 

lika avgörande. De är därav mestadels intuitiva, med tydliga inslag av känsla, i 

sitt beslutsfattande. 

 

Som följd av att de etablerade företagen har möjligheter att producera bättre 

beslutsunderlag, samtidigt som de inte behöver ta hänsyn till de personliga 

egenskaperna hos idégenereraren, anser vi att de istället för att komplettera det 

intuitiva beslutet med känslomässiga argument kan lägga större vikt vid det 

faktamässiga underlaget. Därför placerar vi dem i fältet intuition med inslag av 

tänkande. I det fältet passar dock inte BT in, vilket vi menar har två huvudsak-

liga orsaker. För det första har de klart nutidsfokus, snarare än det framtidsfo-

kus som präglar de övriga studerade aktörerna. För det andra tar de betydligt 

större hänsyn till enskilda detaljer i bedömningsunderlaget. Det anser vi place-

rar dem i fältet förnimmelse med inslag av tänkande. 
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Sammanfattningsvis anser vi att de avgörande skillnader som avgör bruket av 

olika beslutspersonligheter är starkt förknippat med huruvida aktören måste 

ha med personbedömning i sitt beslutsunderlag, samt i hur hög utsträckning 

aktören anser det vara möjligt att producera konkret faktaunderlag av så pass 

god kvalitet att det faktiskt kan ligga till grund för, utifrån aktören sett, ett 

någorlunda rationellt investeringsbeslut. 
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8 Slutsatser 

__________________________________________________ 
Vi kommer nu att nedan redovisa de slutsatser som vi kan dra 

utifrån analysen. Vidare kommer vi att besvara de frågor som vi 

ställde i inledningen. Vi för också en allmän diskussion och re-

flektion kring det område vi studerat. 

 

Riskkapitalisters och etablerade högteknologiska företags verksamhet

att investera pengar i nya idéer och föra ut dem på marknaden. Vi tyc

inte att riskkapitalbolag egentligen kan betraktas som företag i tr

mening. De bedriver ingen operativ verksamhet och har inga egna ku

har vidare mycket få anställda, vilka dock i gengäld framstår som

kompetenta. Riskkapitalbolagen har inte sällan ett kapital på åtskilli

eller till och med hundratals miljoner. Per anställd räknat är det egna

därmed enormt, med höga krav på avkastning som följd. Den något

situationen har vi kommit fram till medför både för- och nackdelar. 

 

De stora fördelarna med att inte ha en egen forskningsavdelning tyc

dels att riskkapitalister inte behöver investera pengar i framtagandet

idén, dels att det breda sökandet efter idéer ger möjlighet att med m

anställda få fram idéer ur alla branscher. Sannolikheten att hitta idée

kvalité tror vi därigenom blir högre än om bolaget skulle känna sig tv

investera i idéer de själva bekostat framtagandet av. 

 

Nackdelen tror vi främst är att riskkapitalisten i varje nytt projekt t

den risk som det alltid innebär att jobba ihop med någon man inte ha

lig erfarenhet av sedan tidigare. En annan nackdel tycker vi är att bo

varje ny idé är tvungen att bygga upp en helt ny säljorganisation o
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nadsföra den nya produkten från grunden, eftersom de aldrig har ett etablerat 

varumärke att dela med sig av till nya portföljföretag. 

 

Den goda finansiella ställningen tycker vi inte är någon direkt fördel för själva 

bolaget, eftersom den för med sig höga krav på avkastning och kostnadsmed-

vetenhet i den egna organisationen. Ett ordentlig kapital är dock själva förut-

sättningen för verksamheten som sådan och möjligheten till hög avkastning är 

förstås drivkraften som genererar kapital till riskfyllda investeringar. 

 

De etablerade företag vi intervjuat har flera saker gemensamt. De besitter alla 

hög kompetens och befinner sig i den teknologiska frontlinjen. De har vidare 

finansiell styrka och väl etablerade varumärken och marknadskanaler. Tack 

vare sin storlek kan de konkurrera på internationella marknader, men i gengäld 

är de själva utsatta för ständig konkurrens från andra såväl små som stora 

företag från hela världen. Fördelarna med att ha sin egen utveckling tycker vi 

är att transaktionskostnader i form av juridiska och förtroendemässiga hinder 

inte förekommer. De anställda forskarna kan antas ha god kännedom om 

företagets befintliga produkter och kompetensen inom företaget är hög. De 

har dessutom möjlighet att ta in idéer utifrån, även om det inte verkar vara 

speciellt vanligt. 

 

Vi tror dock att det även finns flera nackdelar. Exempelvis har det av våra 

intervjuer framgått att idéer som inte är direkt tillämpbara i företagets kärn-

verksamhet sällan tilldelas vidare forskningsresurser. Det innebär att företagen 

betalar för utvecklande av idéer som de sedan inte anser är värda att satsa på, 

vilket riskkapitalbolagen sällan gör idag. Det finns också en risk i att vara 

beroende av intern kompetens ifall en nedgång i konjunkturen, eller bara i 

företagets egen marknad, tvingar det till uppsägningar. 
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Vi anser dock att de etablerade företagen ett klart försprång gentemot nystar-

tade entreprenörsföretag när det gäller resurserna att marknadsföra sig och 

sina produkter. Vi är övertygade om att etablerade marknadskanaler, kända 

varumärken, befintliga kunder och gott rennomé underlättar marknadsföring-

en av nya innovationer när de ska introduceras. En av riskkapitalbolagens 

viktigaste uppgifter i portföljbolagen anser vi är att tillföra kompetens och 

kapital till just marknadsföringen. 

 

Vi anser alltså att det finns flera stora skillnader mellan de riskkapitalbolags 

och de studerade företagens förutsättningar att åstadkomma en framgångsrik 

innovationsprocess. Vi menar att det är de ganska stora skillnaderna i förut-

sättningarna som orsakar att både deras idéfrämjande agerande och deras 

agerande vid val mellan idéer att utveckla vidare skiljer sig åt på flera punkter. 

De likheter vi kan se menar vi är en följd av att rikskapitalbolag och etablerade 

företag i slutänden har samma mål med sin verksamhet; att få avkastning på 

nya idéer. 

 

 

8.1 Riskkapitalbolagens idéfrämjande agerande 

 

Vi har kommit fram till att grunden i riskkapitalbolagens tillvägagångssätt är 

att aktivt delta i ett brett nätverk inom universitet, näringsliv och olika samar-

betsorganisationer. De samarbetar också med andra riskkapitalbolag, dels för 

att främja och finna idéer, dels för att dela på engagemang som är för omfat-

tande eller för riskfyllda att vara ensam om. 

 

Vidare har vi sett att det idag finns en återhållsamhet i riskkapitalbolagens 

idéfrämjande arbete. Investeringar i de allra tidigaste skedena i idéutvecklingen 
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var vanligt för några år sedan, men förekommer i dagsläget i princip inte alls. 

Vi har konstaterat att det är en följd av den primära osäkerhet som uppstått i 

branschen efter en rad misslyckade engagemang de senaste åren. Återhållsam-

heten har lett till att riskkapitalbolagen idag förväntar sig, eller rentav kräver, 

att den allra tidigaste idéutvecklingen ska genomföras på idégenererarens egen 

bekostnad, alternativt genom finansiering från olika stiftelser eller myndighe-

ter. 

 

Riskkapitalbolagen har inte heller någon speciell budget för att främja 

och/eller finna nya idéer. Vi har konstaterat att det snarare handlar om att 

avsätta tid till aktivt deltagande i nätverken. Den kompetens vi har sett krävs 

för att det aktiva deltagandet verkligen ska leda till utveckling av nya idéer kan 

sammanfattas som generellt affärssinne, inklusive förmågorna att kunna för-

handla samt att kunna bedöma och hantera personer. 

 

För koncernägda riskkapitalbolag finns några omständigheter som underlättar 

idéfrämjandet. Till att börja med befinner sig idégenereraren redan i samma 

organisation, vilket leder till lägre transaktionskostnader i flera avseenden. 

Dessutom förekommer det att de finansierar investering i de allra tidigaste 

skedena. Det finns dock även en nackdel när det gäller motivationsfaktorer. 

Till skillnad från de fristående riskkapitalbolagen får idégenereraren sällan 

någon ekonomisk ersättning för den idé han eller hon för fram till bolaget. 
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8.2 De etablerade företagens urvalsagerande 

 

Vi har kommit fram till att det grundläggande i de etablerade företagens be-

dömning av nya idéer är huruvida de passar in i företagets kärnverksamhet. I 

kärnverksamheten är faktorerna teknikområde och geografisk marknad de 

som framstår som tyngst vägande. En annan avgörande faktor som inverkar 

på det först urvalet är möjligheten att rymma utvecklingen inom de budgetra-

mar som omger utvecklingsavdelningen. 

 

Inför det slutliga investeringsbeslutet låter företagen producera ett både breda-

re och djupare beslutsunderlag. I det ingår faktorer som teknisk genomförbar-

het, resurskrav och –utrymme och eventuell patenterbarhet. Mest vikt har vi 

dock kommit fram till läggs vid möjligheterna att skapa god lönsamhet i den 

produkt eller effektivitetsförbättring som idén leder till. Den grundläggande 

förutsättningen för att det ska vara möjligt är att det finns en potentiell mark-

nad, vilket i sin tur kräver att idén leder till någon form av kundnytta. 

 

Vi har kommit framtill att de etablerade företagen inte begränsar sitt engage-

mang till något visst utvecklingsskede eller tidsomfattning. Av den anledning-

en måste företagen anse att de klarar att ta idén hela vägen, från idé till mark-

nadsintroduktion och expansion. 

 

Företagen verkar dock kunna agera olika i sitt beslutsfattande. Vi har kommit 

fram till att de lägger olika vikt vid olika faktorer vid sin bedömning. Vidare 

kan de ha olika inställning till vikten av detaljbedömning kontra helhetsbild. Vi 

tror att skillnaderna bland annat kan bero på vilka förutsättningar företagets 

agerar utifrån till följd av sin omgivning. 
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8.3 Exempel på skillnader i det tidiga agerandet 

 

Vi har funnit flera skillnader avseende hur de etablerade företagens agerande 

kan skilja sig från riskkapitalisternas. En av dem är viljan att idag investera i de 

allra tidigaste skedena. Företagen avsätter vissa resurser, främst i form av tid, 

åt de anställda att utveckla nya idéer. Riskkapitalbolagen å sin sida investerar 

sällan i idéer som inte nått ett stadium där en mer utförlig bedömning kan 

göras. 

 

De etablerade företagen har förutom externa nätverk tillgång till ett internt nät 

av kompetens av ett helt annat slag än riskkapitalisterna kan uppnå i sina små 

organisationer. I företagens externa nätverk ingår dessutom en rad kunder och 

leverantörer inom kärnverksamheten, vilket underlättar framtagandet av fakta 

till beslutsunderlaget. 

 

Vi har också funnit att åtminstone vissa företag är betydligt mer toleranta för 

misslyckanden i tidiga skeden än riskkapitalbolagen. De har också möjligheten 

att pausa ett projekt och fortsätta utvecklingen vid en senare tidpunkt. Det har 

inte riskkapitalbolagen samma möjlighet till, eftersom de inte äger idén.  

 

Vidare har vi kommit fram till att skillnaderna i förutsättningar för företagen 

och riskkapitalbolagen leder till att de fattar sina investeringsbeslut på något 

olika sätt. Den främsta orsaken till skillnaderna i beslutsstilen menar vi är att 

de etablerade företagen till skillnad från riskkapitalbolagen inte behöver ha 

med en personbedömning i sitt beslutsunderlag. 
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8.4 Idéutveckling i framtiden 

 

Vi diskuterade i inledningen att samhällets samlade kunskap växer lavinartat 

och att vi menar att ökad kunskap gör samhället än mer komplext. Det tror vi 

ironiskt nog leder till att det blir allt svårare att välja mellan alla tillgängliga 

alternativ. Vi drar slutsatsen att den ökande komplexiteten leder till att det, 

trots lång erfarenhet av liknande situationer, aldrig kommer att bli möjligt att 

fatta helt rationella investeringsbeslut. 

 

Det finns alltför många avgörande faktorer vars exakta effekter inte kan förut-

sägas. Därmed menar vi att inte ens de allra mest erfarna investeringsbesluts-

fattarna kan lyckas varje gång. Det exempel på ett felaktigt beslut vi beskriver i 

epilogen är bara ett bland många, men vi tror att det är ett av dem som bidrog 

till uppkomsten av dagens såddskräck i den svenska riskkapitalbranschen. 

 

Liksom vi tror att det blir svårare för företag och organisationer att välja hur 

de ska agera tror vi att detsamma gäller för enskilda människor. För att under-

lätta agerandet i framtiden tror vi att behovet av kännedom om de faktorer 

som kan hjälpa en att välja utan att veta ökar. Vi hoppas att vår uppsats, trots 

att världen förändras, kan bidra till att öka den kunskapen. 
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9 Förslag till fortsatta studier 
 

Förutom möjlighet att använda de kunskaper vi kommit fram till kring etable-

rade företags och riskkapitalbolags agerande i en fortsatt studie har vi på 

vägen sett andra områden som vi tycker är värda att uppmärksamma. Vi pre-

senterar därför några frågeställningar vi stött på under uppsatsen, varav ett par 

under våra diskussioner i metodkapitlet. 

 

Vilken betydelse för det slutgiltiga investeringsbeslutet har utredarens kompe-

tens vid utredning av investeringsprospekt? 

 

Är riskkapitalbolagen eller de etablerade företagen mest effektiva i sitt ageran-

de kring investeringar i tidiga skeden? 

 

Är bristen på riskkapital i tidiga skeden ett problem för staten? Är det kanske 

bara ett problem i högskatteländer som Sverige? 
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Epilog 
 
En tidig novembermorgon 1999 drogs boo.com igång. En webplats som 

skulle sälja dyra och sportiga märkeskläder till höginkomsttagare och ungdo-

mar i Europa och USA. Medier i hela världen hade under det gångna året 

skrivit hundratals artiklar om denna enorma satsning på framtidens butik på 

Internet och om företagets trendiga och framgångsrika entreprenörer. För-

väntningarna på boo.com var enorma efter att över en miljard kronor i riskka-

pital investerats i bolaget. Försäljningen förväntades uppgå till åtminstone en 

miljon dollar om dagen redan under det första verksamhetsåret. Sex månader 

senare var sagan slut… 

 

Projektet boo.com är en historia om hur de tre unga entreprenörerna Kajsa 

Leander, Ernst Malmstren och Partik Herdelin med en nyskapande idé och 

medryckande självförtroende lyckades få flera av världens allra främsta riskka-

pitalister, investmentbanker och modehus att slåss om att få investera pengar i 

deras projekt. De skulle sälja märkeskläder över Internet, utan rabatter och 

utan att hålla något lager. Kunderna skulle handla hos boo.com för att få vara 

del av den nya trendiga, bekväma och glamorösa världen. Explosiv marknads-

föring av företaget och av dess grundares jetsetlivsstil skulle koppla samman 

boo.com med framgång och pengar. Produkterna var underordnade detta, 

eftersom de ju gick att köpa till samma pris (eller rentav billigare) i vanliga 

butiker. 

 

Alla prognoserna skulle snart visa sig vara helt felaktiga och vinstförhopp-

ningarna grusades inom bara några veckor efter introduktionen. Vad företaget 

åstadkommit med alla miljoner var en hemsida som knappt fungerade och en 

utbredd övertro på konsumenternas vilja att handla på Internet. De få kunder 

som ändå ville handla på boo.com skrämdes snart bort av den undermåliga 
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hemsidan, och den verkliga försäljningen kom att motsvara endast omkring 

1% av vad prognoserna till investerarna hävdat. Bolaget försattes i konkurs i 

mitten av maj 2000, med åtskilliga miljoner dollar i skulder… 

 

”Jag klandrar inte enbart Kajsa och Ernst och Patrik. Det är ju inte vilka personer 

som helst som de har beblandat sig med. De är de främsta advokatbyråerna, revi-

sionsbyråerna och investmentbankerna. De är bara tiptop-namn allihop, och jag tyck-

er det är väldigt slående och väldigt intressant att fundera kring.” 

 (Lindstedt 2001:275) 

 

Källa: Lindstedt, Gunnar (2001) 
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Bilaga 1: Intervjuguide (till respondenter) 
 

Intervjun är utformad som en diskussion kring ett antal huvudfrågor, som 

återfinns här nedan. Under diskussionen kommer vi även ställa ett antal 

mindre frågor och sannolikt även en del följdfrågor. Vi önskar helst spela in 

intervjun, för att kunna koncentrera oss mer på diskussionen än på att skriva 

ner svaren. Vi kommer att be om tillstånd för användande av eventuella citat. 

 

Organisation 

Vilken inställning har organisationen till innovationer? 

Hur har organisationen utformats för att fånga upp idéer? 

Hur hanterar organisationen nya idéer? 

Vilka yrkesroller kombineras för att vidareutveckla en idé? 

Hur hanteras idéer som inte passar in i organisationen? 

 

Riskkapital 

Vad drar ni gränsen mellan sådd och startup? 

Var söker ni idéer att investera i? 

Hur stora resurser läggs på att skapa/finna idéer? 

Vilken kompetens tillför ni vanligen till ett projekt? 

 

Aktuell idé 

Vad gör en idé attraktiv respektive ointressant? 

Hur långt utvecklad måste idén vara för att ni ska investera i den? 

 

Entreprenör 

Hur viktig är entreprenören/idégeneratorn och hur bedöms personen? 

Hur hanteras en bra idé från en mindre bra entreprenör/idégenerator? 

 



 

Bilaga 2: Intervjuunderlag (vårt eget stöd) 
 

Intervjupersonen 

Berätta om din utbildnings-/yrkesbakgrund 

- Hur och varför blir man såddfinansiär 

- Vilken kompetens krävs för att kunna ta investeringsbeslut 

 

Berätta om dina arbetsuppgifter och vardag 

- Hur ser vägen till beslut ut i grova drag 

- Vem/vilka fattar beslut på vägen och i slutändan 

 

Organisationen 

Vilken inställning har organisationen till innovationer? 

- Deras betydelse för företaget? 

- Avsätts särskilda medel för fri utveckling? 

- Hur mycket tid låter organisationen en idé ta på sig att visa sig livskraftig? 

 

Hur har organisationen utformats för att fånga upp idéer? 

- Finns det några direkta/indirekta belöningssystem? 

- Samarbetar organisationen med externa aktörer för att generera idéer? 

- Hur fria är FoU-avdelningarna i sitt arbete? 

- Försöker organisationen ”locka in” idéer utifrån? 

 

Hur hanterar organisationen nya idéer? 

- Vad gör man med idéer som är vidareutveckling av befintliga produkter? 

- Vad gör man med helt nya idéer som behöver finansiering för vidare ut-

veckling? 

- Hur reagerar organisationen på externa förändringar – reaktiv innovation? 

- Var fattas besluten om såddfinansiering? 

 



 

- Hur ställer man sig till misslyckanden i tidiga skeden – såddskräck? 

 

Vilka yrkesroller kombineras för att vidareutveckla en idé? 

- Vilken kompetens tillförs och var kommer den ifrån? 

- Arbetar man i projektgrupper? 

 

Hur hanteras idéer som inte passar in i organisationen? 

- Finns det Corporate Venturing? 

- Hur undviker man att idégenererare lämnar organisationen? 

 

Riskkapitalisten 

Vad drar ni gränsen mellan sådd och startup? 

- Hur skiljer sig bedömningsprocesserna åt – grundligare, djupare, fokus på 

finans? 

 

Var söker ni idéer att investera i? 

- Deltagande i nätverk? Skapande av nätverk för idégenerering? 

- Lockas idéer ur företag? Vad lockar man i så fall med? 

- Förekommer det konkurrens om de bästa idéerna/entreprenörerna? 

- Samarbete med andra riskkapitalister i större projekt? 

 

Hur stora resurser läggs på att skapa/finna idéer? 

- Hur ställer man sig till misslyckanden i tidiga skeden – såddskräck? 

- Hur mycket tid låter organisationen en idé ta på sig att visa sig livskraftig? 

 

Vilken kompetens tillför ni vanligen till ett projekt? 

- Sponsorer, dirigenter? 

- Arbete i projektgrupper? 

 

 



 

Den aktuella idén 

Vad gör en idé attraktiv respektive ointressant? 

- Vilka kriterier måste uppfyllas? 

- Geografi, kapitalbehov, investeringsfas. 

- Marknadspotential, avyttringsmöjlighet. 

- Hur ställer ni er till icke patenterbara idéer? 

 

Hur långt utvecklad måste idén vara för att ni ska investera i den? 

- Vad måste finnas med i presentationen för att idén ska kunna bedömas? 

- Vilka delar av affärsplanen bör ha utvecklats? 

 

 

Entreprenören 

Hur viktig är entreprenören/idégeneratorn och hur bedöms personen? 

- Goda/dåliga egenskaper? 

- Varifrån kommer idéerna? 

 

Hur hanteras en bra idé från en mindre bra entreprenör/idégenerator? 

- Förekommer det att en bra entreprenör/idégenerator tillsätts för att få 

behålla en bra idé? 
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