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1 Inledning
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en första förståelse för det
problemområde vi valt att undersöka. I kapitlet kommer inledningsvis
bakgrunden till problemet att beskrivas. Vidare kommer en
problemdiskussion att föras, vilken sedermera mynnar ut i vår
problemformulering. Kapitlet avslutas med det precisa syftet för studien
samt de avgränsningar som gjorts.

1.1 Bakgrund

Den svenska marknaden för riskkapital, även kallat venture capital (VC)1,
har under de senaste åren ökat kraftigt i omfattning och intensitet. Sverige
har under bara några år utvecklats till att bli en av världens mest utvecklade
riskkapitalmarknader. Utvecklingen av den svenska riskkapitalindustrin har
dock gått i vågor. Ett första steg mot en riskkapitalindustri etablerades
under 1970-talets andra hälft genom bland annat ett antal regionala fonder
(www.vencap.se/article.asp, 001106). Fram till 1982 då Riksdagen tog
beslut om att tillåta handel med onoterade andelar på en så kallad over-the-
counter (OTC) marknad hände emellertid inte så mycket i den svenska
riskkapitalindustrin (Fredriksen, 1997). Detta beslut fick dock fart på
marknaden som under ett par år hade stor framgång och som ledde till  att
ett 30-tal riskkapitalbolag och ett flertal statliga fonder skapades. Under
andra hälften av 1980-talet svalnade börsklimatet och
fastighetsinvesteringar kom istället att stå i centrum vilket ledde till att
antalet riskkapitalbolag minskade. Under 1990-talet ökade sedan antalet
riskkapitalbolag kraftigt som en följd av en ökad tillgång på kapital genom
bland annat börsuppgång, ökat sparande och en ökning av pensionsfonders
allokering till riskkapital. Under 1990-talet har även utländska investerare
blivit särskilt intresserade av Sveriges starka position inom IT, telekom och
bioteknik (www.vencap.se/article.asp, 001106).

1999 kom så att bli riskkapitalisternas år i svenskt näringsliv. Aldrig förr
har så många nya riskkapitalbolag grundats och aldrig förr har så många
investeringar gjorts i nystartade företag, framförallt inom IT och telekom.
Utvecklingen har i media speglats genom återkommande reportage om

                                                          
1 För definition av begreppet venture capital samt andra uttryck som används i uppsatsen, se bilaga 1.
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företagsänglar2 som Kjell Spångberg och Jan Carlzon. Dessa stod
emellertid endast för en bråkdel av den totala nyinvesteringen på fyra
miljarder som genomfördes under 1999 (Svenska Dagbladet, 000105).
Istället kan lejonparten av de kraftigt ökande investeringarna hänföras till
de många nystartade riskapitalbolagen. För två år sedan fanns cirka 50
riskkapitalbolag i Sverige, idag finns över 130 stycken (Dagens Industri,
001018).

1.2 Problemdiskussion

Riskkapitalindustrins framväxt har skapat nya situationer och möjligheter
för nyetablerade företag. Riskkapitalindustrin har lett till att en helt ny
relation mellan finansiär och nystartade företag uppkommit.
Riskkapitalbolag är per definition en finansiär med aktivt ägarengagemang
i sitt investeringsobjekt vilket innebär en djupare relation mellan finansiär
och företag än vad som tidigare existerat. För investeringsobjektet, dvs
portföljbolaget3 leder detta till en situation där finansiären genom sitt
ägarengagemang kan ställa krav på portföljbolaget. Det som är tydligast är
de höga avkastningskrav som ställs på portföljbolagen i utbyte mot
finansiering. Denna nya relation mellan finansiär och nyetablerade företag
ger upphov till en rad frågor. Hur påverkar den portföljbolaget? Hur tar den
sig uttryck? Vad tycker portföljbolaget om denna nya situation; vad anser
de att relationen med riskkapitalbolaget tillför? Eller tvärtom; tycker de att
riskkapitalbolaget hämmar verksamheten?

Riskkapitalbolagets ägarengagemang och de krav som riskkapitalbolaget
ställer på portföljbolaget leder också till frågor som exempelvis hur
beslutsfattandet i portföljbolaget påverkas. Kan portföljbolaget fatta beslut
utan riskkapitalbolagets inblandning? Påverkar riskkapitalbolaget alla
beslut som fattas eller endast vissa och i så fall vilka?

Den övervägande delen av de riskkapitalinvesteringar som görs, hela 35%,
görs i de faser av bolagets utveckling som kallas för sådd och start-up4.
Dessa faser karaktäriseras av att det inte finns någon färdig produkt eller
helt klar affärsplan vilket innebär att risken är relativt hög (Isaksson, 1999).
I dessa faser fattas vidare en rad strategiska beslut som är avgörande för
portföljbolagets utveckling och utan hjälp från det oftast mer erfarna
riskkapitalbolaget finns det under dessa faser en rad faktorer som skulle
                                                          
2 För definition se bilaga 1
3 För definition se bilaga 1
4 För definition se bilaga 1
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kunna gå fel. Företag som befinner sig i dessa utvecklingsfaser är således
beroende av stöd och hjälp från riskkapitalbolaget. Detta faktum gör att de
frågor som ställts ovan kan sägas vara än mer intressanta att ställa när det
handlar om investeringar i tidiga utvecklingsfaser.

Vidare har den maklösa utveckling som skett på den svenska
riskkapitalmarknaden lett till att media uppmärksammat en rad nya
frågeställningar. Vissa har exempelvis hävdat att det investerats så vilt att
riskkapitalisterna inte hinner engagera sig tillräckligt i sina portföljbolag.
Riskkapitalbolagen har ansetts arbeta med alltför många investeringar på
samma gång vilket inneburit att de behandlat sina innehav som vanliga
aktier snarare än som intressebolag. Det bristfälliga engagemanget har
vidare ifrågasatt vilket värde, utöver kapital, som denna typ av investerare
egentligen bidrar med (Vision, 001030). Andra har hävdat att
riskkapitalbolagen har en alltför kort investeringshorisont och att man
därmed prioriterat kortsiktiga vinstintressen framför ett långsiktigt
ägarengagemang (Vision, 000419). Denna fråga har framförallt
aktualiserats i samband med de svårigheter som drabbat många av de
nystartade svenska e-handelsföretagen. Konkurserna bakom företag såsom
Boo.com och Dressmart har bland annat hänförts till att investerarna krävt
en alltför snabb expansionstakt istället för att prioritera lönsamhet. Så här
uttryckte sig exempelvis Dressmarts VD som en kommentar till bolagets
kraftiga expansionstakt under 1999:

"Det är våra investerare som vill se att saker händer snabbare. Under
sommaren ska vi ta in 30 Mkr och under hösten 100 Mkr för att klara
expansionen". (Mathias Plank, VD Dressmart, DI  990720)

De frågeställningar som väckts i debatten om riskkapitalets framfart ställer
många av de grundläggande antagandena om riskkapitalbolagets roll på sin
absoluta spets. Agerar verkligen riskkapitalisterna som engagerade och
långsiktiga partners till sina portföljbolag? Tillför riskkapitalbolaget något
mervärde till sina investeringsobjekt utöver kapital? Hur stort inflytande
har egentligen riskkapitalbolaget över de beslut som tas i portföljbolagen
och är i så fall inflytandet alltid av godo för företagets utveckling?

Tidigare forskning har i viss utsträckning sökt besvara ovanstående frågor.
Framförallt har stort intresse riktats mot vilken grad av engagemang som
funnits från riskkapitalbolagets sida (se bl a Fredriksen et al, 1997;
Sapienza och Gupta, 1994) samt vilket mervärde som denna typ av bolag
anses tillföra (se bl a Ehrlich et al, 1994; Gorman & Sahlman, 1989). Vad
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gäller riskkapitalbolagets inflytande över beslutsfattandet har detta inte alls
behandlats i lika stor utsträckning som ovanstående frågeställningar. Det
finns förvisso studier som konstaterat att en av riskkapitalisternas viktigaste
uppgifter är dennes involvering i utvecklingen av portföljbolagets
strategier. Emellertid har dessa studier inte kunnat påvisa hur denna
involvering tar sig uttryck. Frågor som vilka typer av beslut riskkapitalisten
medverkar i samt vilket inflytande riskkapitalisten har över beslutsfattandet
har helt eller delvis lämnats outredda.

Vår utgångspunkt med detta arbete är att studera fem olika portföljbolag i
IT-branschen som befinner sig i sådd och start-up faserna för att se hur
dessa upplever relationen till riskkapitalbolaget. Med anledning av att
riskkapitalistens roll som en engagerad och långsiktig partner under senare
tid ifrågasatts anser vi denna frågeställning vara ytterst viktig och relevant.
Vi anser även att denna ansats kan komplettera tidigare genomförda studier
där någon åtskillnad mellan portföljbolag i olika utvecklingsfaser ej gjorts.

Till skillnad från många av de tidigare studier som behandlat förhållandet
mellan riskkapitalbolag och portföljbolag är föreliggande studie av
kvalitativ karaktär. Vi anser detta kunna tillföra ytterligare en dimension i
förståelsen av relationerna bolagen emellan. Genom att de tillfrågade
bolagen fritt får uttrycka sina åsikter anser vi att en mer nyanserad bild av
förhållandet kan återges. Istället för att i likhet med tidigare studier söka nå
ett resultat som är kvantitativt mätbart avser vi istället återspegla hur
entreprenören upplever att arbetet konkret går till i bolaget.

Den typ av kunskap vi med denna studie vill komma fram till skiljer sig
från den hypotesprövande ansats som i stor utsträckning karaktäriserat
tidigare forskning inom ämnesområdet. Vi avser istället att genom en
språkbildande ansats förklara hur förhållandet mellan bolagen kan förstås.

1.3 Problemformulering

I ovanstående bakgrund och problemdiskussion diskuterades
riskkapitalindustrins utveckling i Sverige samt inriktningen på tidigare
genomförda studier inom detta område. I debatten har riskkapitalbolagets
roll som aktiv och engagerad ägare ifrågasatts och som en följd härav avser
vi att utifrån portföljbolagets synvinkel studera nedanstående fråga:
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•  Hur ser relationen mellan portföljbolag och riskkapitalbolag ut?

För att kunna svara på denna fråga har vi ett antal underfrågor:

•  Hur ser riskkapitalbolagets engagemang i företaget ut?
•  Vad anses riskkapitalbolaget tillföra portföljbolaget i värde?
•  Vilket inflytande har riskkapitalbolaget över beslutsfattandet?

1.4 Syfte

Syftet med denna undersökning är att öka förståelsen för hur relationen
mellan riskkapitalfinansierade IT-bolag i startfasen och deras
riskkapitalbolag ser ut.

1.5 Avgränsningar

Vi har valt att endast studera svenska IT-företag. Anledningen till att vi valt
företag inom denna bransch har att göra med att den allra största delen av
riskkapitalet under senare år riktats mot denna sektor i takt med den snabba
utveckling som skett inom informationsteknologin.

Ytterligare en avgränsning vi gjort är att endast titta på fenomenet ur
portföljbolagets synvinkel. Denna avgränsning är gjord eftersom vi anser
att den roll riskkapitalbolagen har är relativt klart definierad genom tidigare
forskning. Dessutom har riskkapitalbolag ofta en utarbetad policy där det
framgår vad de vill tillföra portföljbolagen. Vi tycker att det då är mer
intressant att titta på hur denna relation uppfattas av portföljbolaget.

En sista avgränsning vi valt att göra är att endast koncentrera oss till bolag
som är finansierade av formellt riskkapital5. Detta innebär att vi endast
kommer att studera bolag där ett eller flera så kallade riskkapitalbolag står
bakom finansieringen. Alternativt hade vi i studien kunnat inkludera bolag
där privatpersoner, så kallade företagsänglar, investerat riskvilligt kapital.
Vi har dock valt att bortse från denna typ av investerare då dessa vanligen
gör sporadiska och relativt små investeringar i förhållande till de formella
riskkapitalbolagen.

                                                          
5 För definition se bilaga 1



Det smarta kapitalet – En studie av nyetablerade IT-företags syn på relationen till sitt riskkapitalbolag

6

1.6 Uppsatsens disposition

Kapitel 1:
Inledning

Beskriver undersökningens bakgrund och ger en första
förståelse för problemområdet. Redogör också för
undersökningens problemställningar och syfte.

Kapitel 2:
Vetenskapligt
förhållningssätt

Redogör för de vetenskapliga ansatser som beaktats
under arbetets gång.

Kapitel 4:
Metod

Beskriver undersökningens ansats samt redogör för det
praktiska genomförandet av studien.

Kapitel 3:
Referensram

Ger oss inledningsvis en ökad förståelse för
problemområdet samt redogör för de teorier som är
relevanta för undersökningen. Referensramen kommer
sedermera att tjäna som stöd vid analys av de empiriska
data som samlats in.

Kapitel 4:
Empiri

Beskriver de empiriska data som samlats in för
undersökningens syfte.

Kapitel 5:
Analys

Analys av empirin med hjälp av de teorier som tagits
upp i referensramen.

Kapitel 6:
Slutsatser

Beskriver de slutsatser som kan dras utifrån analysen.
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2 Vetenskapligt förhållningssätt
I detta kapitel kommer vi att beskriva de olika vetenskapliga aspekter som
beaktats under arbetets gång. Vi kommer att redogöra för vår syn på
kunskap och vetenskap genom att diskutera utifrån de teorier som
behandlar detta. Kapitlet syftar till att underlätta läsarens förståelse för
hur vi kommit fram till vår tolkning och analys genom att medvetandegöra
uppsatsens utgångspunkter.

2.1 Inledning

Att producera kunskap som kan kallas vetenskaplig anser vi vara
eftersträvansvärt med ett utredningsarbete. Vi kommer därför inleda detta
metodkapitel med att reda ut vilka krav som ställs på vetenskaplig
forskning.

Frågan om vad kunskap är har sysselsatt filosofer i årtusenden. Enligt
Lundahl och Skärvad (1999) anses kunskap idag ha två olika
huvudbetydelser; veta samt ha förmåga. Detta är dock en
vetenskapsteoretisk definition som sällan är en nyckelfråga i
utredningssammanhang som det här utan för oss är det istället viktigt att
kunskapen är relevant och meningsfull. Dessutom är det viktigt att veta
vilken kunskapsnivå som bör uppnås. Vad som är relevant och meningsfull
kunskap bestäms av vem som ska använda kunskapen och vad kunskapen
ska användas till (Lundahl & Skärvad, 1999). Den kunskap vi kommer
fram till i denna studie är till för personer som är intresserade av hur
relationen mellan riskkapitalbolag och portföljbolag ser ut. Vår avsikt är
naturligtvis att uppnå den kunskapsnivå som krävs för en magisteruppsats.

All kunskap är som förstås av ovanstående resonemang inte vetenskaplig.
Det som framförallt utmärker den vetenskapliga kunskapen är att den ofta
är specialiserad och systematiskt söker bygga vidare på tidigare
vetenskaplig kunskap (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999). Samma
författare menar att endast kunskap som är insamlad med vetenskapliga
metoder kan kallas vetenskap och att endast metoder som uppfyller vissa
krav kan kallas vetenskapliga. Fem centrala krav ställs således på
vetenskaplig kunskap, den ska (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999):
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•  vara beredd att kreativt och kritiskt ompröva nuvarande sanningar,
uppfattningar och metoder

•  redovisa vem eller vilka som ställer frågorna som ska besvaras
•  vara presenterad på ett sådant sätt att den åter kan prövas på samma sätt
•  kunna falsifieras
•  vara öppen, dvs redovisa såväl resultaten som hur resultaten uppnåtts

Förutom val av rätt metod för att frambringa vetenskaplig kunskap ställs
också vissa generella krav på forskning. Den ska enligt Eriksson och
Wiedersheim-Paul (1999) vara intressant, trovärdig och begriplig.

Med intressant menas att arbetet ska kännas meningsfullt och intressant
även för andra personer än för forskaren själv. Trovärdighet innebär att det
bör finnas ett logiskt och systematiskt sammanhang i texten så att läsarna
kan tro på det de läser. För att uppnå denna trovärdighet är det viktigt att vi
redovisar data på ett öppet och begripligt sätt. Med begriplighet menas att
den färdiga texten bör vara lättförståelig och förmedla den bild av
undersökningen som forskaren önskar. Detta innebär att uppsatsens språk
bör vara sådant att läsaren förstår det samt att författaren använder läsarens
begrepp (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999).

Vårt mål med denna uppsats är att uppfylla ovanstående krav på
vetenskaplig forskning. Vi kommer således eftersträva att de kriterier som
nämnts ovan för produktion av vetenskaplig kunskap följs. I detta kapitel
redogör vi för vilka vetenskapliga aspekter som beaktats under arbetets
gång och i metodavsnittet redogör vi för hur vi gått tillväga i arbetet med
uppsatsen. Vidare redovisar vi öppet och tydligt våra källor; vad som är
andras tolkning, vad som är vår tolkning och i den utsträckning det går
även våra värderingar. Detta är nödvändigt för att andra forskare ska kunna
undersöka om de resultat vi kommit fram till är trovärdiga och för att
undersökningen ska kunna göras om. Frågan är dock om ovanstående också
kan sägas uppfylla kravet på att en undersökning ska gå att falsifiera. Vi
anser att detta kan vara svårt då vår studie bygger på tolkningar och
värderingar som är svåra att objektivt testa. Vi är emellertid inte övertygade
om att det är nödvändigt att uppfylla detta krav till fullo. Det vi däremot
anser är att våra resultat ska gå att kontrollera och kritisera vilket vi tycker
underlättas av de åtgärder som nämnts ovan.

Vidare anser vi att uppsatsen kan sägas vara intressant eftersom vi
behandlar ett aktuellt ämne, vilket inte minst märks av alla debatter i media
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som behandlar detta, samt att inte mycket forskning genomförts inom detta
område tidigare. Trovärdighet anser vi uppnås tack vare att vi, som sagts
ovan, redovisar vårt tillvägagångssätt, tolkning och källor på ett öppet och
tydligt sätt. Slutligen använder vi i uppsatsen ett sådant språk och en
disposition som vi själva förstår och anser vara lätt att följa med i. Vår
förhoppning är naturligtvis att även läsaren ska tycka att så är fallet och att
uppsatsen således kan kallas begriplig.

2.2 Verklighetssyn

Beroende på hur vi ser på den verklighet som omger oss kommer vi att
välja olika sätt att studera den samt dra slutsatser om den, dvs skapa
kunskap. Verklighetsuppfattningen har att göra med filosofiska idéer om
hur verkligheten är konstruerad (Arbnor & Bjerke, 1994); finns det en
objektiv verklighet eller är den konstruerad av oss? Som en följd av dessa
två motstridiga sätt att se på verkligheten anser vi att det är viktigt att
klargöra hur vi ser på verkligheten.

Vi anser i enlighet med Schutz (Arbnor & Bjerke, 1994) att verkligheten är
subjektiv och därmed socialt konstruerad. Verkligheten är en kontinuerlig
process vilken ständigt skapar den sociala världen (Arbnor & Bjerke,
1994). En individs uppfattning av verkligheten är beroende av  individens
tidigare erfarenheter, förförståelse samt även av exempelvis nationalitet och
kön. Erfarenheterna tillsammans med de andra nämnda faktorerna skapar
kognitiva strukturer hos individen och dessa är verktyget i
meningsskapandeprocessen. De kognitiva strukturerna styr således vårt sätt
att tänka och att tolka omvärlden som på så sätt blir subjektiv (Hellgren &
Löwstedt, 1997).

En fråga som genom historien varit föremål för långvariga debatter är just
hur vi ser på verkligheten och därmed hur vi skapar kunskap. Dessa
debatter har resulterat i två diametralt motsatta vetenskapsuppfattningar;
hermeneutiken och positivismen.

Den hermeneutiska vetenskapsuppfattningen menar att det endast går att
förstå andra människor och vår egen livssituation genom att tolka hur
mänskligt liv kommer till uttryck i språk och mänskliga handlingar. Detta
innebär att hermeneutikern närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån
sin egen förförståelse och försöker se helheten i forskningsproblemet. Det
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hermeneutiska synsättet betonar således tolkningskonstens betydelse för
kunskapsutvecklingen. Detta är en följd av att hermeneutiken ursprungligen
utvecklades i samband med de tolkningsproblem man konfronterades med
inom teologin och vissa humanistiska ämnesområden i samband med
försök att fastställa innebörden av äldre traditionsbevarande texter.
(Andersen, 1994)

Det positivistiska synsättet däremot, betonar vikten av att samla in och
systematisera rena iakttagelsefakta (Hansson, 1980), utgångspunkten är
med andra ord att det utifrån det positivt givna, dvs att det utifrån de fakta
som observerats ska finnas universella orsakssamband (Andersen, 1994).
Detta innebär med andra ord att positivister menar att det finns en objektiv
verklighet (Molander, 1988). Det positivistiska synsättet har sedan länge
varit det förhärskande arbetsparadigmet inom naturvetenskaperna där
forskare genom kunskap om naturlagar och andra lagbundenheter sökt
förutsäga framtida händelser och utvecklingar (Hansson, 1980).

Vi ser likt hermeneutikern verkligheten som en social konstruktion och
anser vidare, som vi konstaterade ovan, att vår förståelse av verkligheten
baseras på tidigare upplevelser och kunskaper. Vi avser i enlighet med
detta synsätt inte med denna undersökning att ge en korrekt bild av
verkligheten utan vi strävar istället efter att genom tolkning skapa
förståelse för det fenomen vi valt att undersöka. Ovanstående är
anledningen till att vi ser oss mer som hermeneutiker än positivister. Som
vi kommer se nedan strävar vi emellertid i detta arbete efter en slags
objektivitet något som således står för det positivistiska inslaget i studien.

I och med att vi ser omvärlden som socialt konstruerad uppkommer frågan
om hur vi ser på objektivitet. Med objektivitet avses i vilken utsträckning
utredarens värderingar påverkar studien och för att en undersökning ska få
kallas vetenskaplig ställs oftast kravet att den ska vara objektiv (Lundahl &
Skärvad, 1999). Det är dock viktigt att veta att ordet objektivitet inte är
entydigt och olika forskare lägger in olika betydelse i ordet. Två vanliga
betydelser är emellertid sakligt korrekt och intersubjektivitet. Sakligt
korrekt handlar om framställningen av undersökningen, dvs att utredaren
korrekt redovisar de fakta han eller hon använder sig av och att han eller
hon, i den utsträckning det är möjligt, redovisar sina värderingar och
antaganden öppet och tydligt så att läsaren tillåts att kritiskt granska
resultaten. Begreppet intersubjektivitet har med själva undersökningen att
göra och innebär att alla vetenskapliga påståenden måste kunna prövas
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intersubjektivt, dvs att de ska kunna kontrolleras av andra forskare
(Molander, 1988).

Som en följd av att vi ser verkligheten som socialt konstruerad antar vi att
omvärlden är subjektiv och att fullständig objektivitet således inte går att
uppnå. Det vi kommer fram till i denna uppsats är, vare sig vi vill det eller
inte, speglat av våra kognitiva strukturer, tolkning och förförståelse. Vi
anser dock att det är viktigt att en undersökning är öppen och kontrollerbar,
vilket är anledningen till att vi strävar efter att uppnå objektivitet i
bemärkelsen saklighet och intersubjektivitet. Vi anser att genom att noga
redovisa hur vi gått till väga för att genomföra denna uppsats samt öppet
och tydligt redovisar vad som är vår tolkning och vad som är andras
tolkning uppnått detta.

2.3 Vår kunskapssyn

Syftet med all forskning är att generera någon form av kunskap. Då vi, som
vi såg ovan, anser att det är omöjligt att producera en helt objektiv uppsats,
ansluter vi oss till Brunssons (1982) synsätt där han ställer sig kritisk till att
alla teorier som skapas måste vara objektiva, testbara och generaliserbara.
Vi kommer aldrig att kunna utveckla en kunskap som kan ses som en
absolut sanning utan det vi kan utveckla är endast ett hjälpmedel eller ett
verktyg för att nå en djupare förståelse av det ämne vi beskriver.

Brunsson (1982) anser att den grundläggande uppgiften för
samhällsvetenskaplig forskning är språkbildning snarare än avbildning.
Med språkbildning menar han att forskaren försöker erbjuda optioner på
språk att hantera verkligheten med, snarare än ”korrekta” avbildningar av
verkligheten. Brunsson hävdar vidare att den yttersta meningen med
samhällsvetenskaplig forskning är att den skall påverka och förändra
sociala system:

”Det finns många sätt att förändra sociala system. Forskningens sätt
att påverka är emellertid speciell. Den verkar genom att skapa
”språk” för att beskriva och förstå olika sociala situationer och
genom att förmedla dessa språk till systemets aktörer. Därigenom
påverkas aktörernas förmåga att beskriva, förstå och artikulera sin
egen och andras situation och handlande.” (Brunsson, 1982, s 106)
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Att se forskningen som språkbildande har enligt Brunsson stor betydelse
för synen på variationen i teoriutbudet. Det är enligt detta synsätt endast en
fördel att det finns många teorier att välja bland och upp till användarna att
välja vilken teori som passar dem bäst. I denna uppsats strävar vi efter att
skapa förståelse för hur relationen mellan riskkapitalbolag och
portföljbolag ser ut. I enlighet med det språkbildande synsättet är vårt syfte
inte att söka återge en korrekt bild av verkligheten utan snarare att bygga en
begreppsapparat utifrån vilken förhållandet mellan riskkapitalbolag och
portföljbolag kan beskrivas och förstås.
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3 Metod
I detta kapitel kommer vi redogöra för studiens ansats samt beskriva hur
studien praktiskt genomförts. Kapitlet syftar till att underlätta läsarens
förståelse för studien samt till att ge läsaren en möjlighet att kontrollera
studiens resultat.

3.1 Studiens ansats

Ansatsen i en undersökning avser dess tekniska utformning vilken har flera
dimensioner. Det första som måste tas ställning till är vilken metod som ska
användas för att förvärva kunskap; den induktiva eller den deduktiva
metoden. Vidare bör utredaren ta beslut huruvida studien ska gå på djupet i
enstaka fall, i ett tvärsnitt över många fall eller om den ska undersöka en
utveckling över tiden. En tredje dimension som måste tas ställning till är
om studien ska vara kvalitativ eller kvantitativ (Lekvall & Wahlbin, 1993).

Induktion och deduktion är två olika metoder för insamling och utveckling
av kunskap (Andersen, 1994) och vi anser att vår metod för insamling och
utveckling av kunskap i den här uppsatsen är induktiv. Induktion bygger på
upptäckande och kännetecknas av att forskaren försöker dra slutsatser
utifrån empiriska fakta (Lundahl & Skärvad, 1999). Denna uppsättning
empiriska data leder till en slutsats som gör anspråk på att vara av
universell giltighet (Andersen, 1994). Utifrån denna generalisering
formulerar forskaren sedan en teori (Patel & Davidson, 1994).
Generaliserbarheten behöver emellertid inte innebära att en universell teori
har hittats utan att en ny språkbildning för att förklara fenomenet har
uppkommit (Brunsson, 1982; Gustavsson, 001030). Att en forskare inte
utgår från en tidigare vedertagen teori utan från verkligheten innebär inte
att han eller hon arbetar helt förutsättningslöst då även denna forskare har
en förförståelse, dvs idéer och föreställningar, som kommer att färga de
teorier som utvecklas (Patel & Davidson, 1994).

Vi hävdade ovan att vår metod för insamling och utveckling av kunskap är
induktiv. Detta är en följd av att vi utgått från verkligheten vid formulering
av vårt problem. Vi avser vidare att utifrån de resultat vi kommit fram till
göra generaliseringar. Med detta avser vi inte nödvändigtvis att skapa en
generell teori utan vi vill snarare skapa ett språk för att lättare förstå
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fenomenet och därmed underlätta vidare forskning inom detta
problemområde. Induktion innebär som sagts ovan inte att en utredare
arbetar förutsättningslöst vilket vi inte heller har gjort. Dels har vi en
förförståelse om det fenomen vi valt att undersöka dels har vi tagit hjälp
från den teoretiska referensramen för att ytterligare bilda oss en uppfattning
om ämnet samt för att utforma frågor till intervjuerna. Undersökningen
kommer dock att utgå från ett fenomen i verkligheten som vi valt att
undersöka och därför anser vi oss angripa problemet induktivt.

Med tanke på vår frågeställning och det vi vill uppnå med denna studie, dvs
att öka förståelsen för hur relationen mellan riskkapitalbolag och
portföljbolag ser ut, anser vi att den metod för genomförande av studien
som passar oss bäst är en fallstudieliknande metod. Enligt Brunsson (1982)
är fallstudien mycket lämplig just vid språkbildande studier som den här
eftersom fallstudierna blir självständiga, dvs att de inte bara är en idébas för
senare verifiering utan att de istället erbjuder ett verktyg för att skapa
förståelse för verkligheten. Fallstudien är en metod där intresset är riktat
mot att detaljerat och mer ingående studera ett eller ett fåtal fall. Ett fall kan
exempelvis vara en individ, en grupp, en händelse, ett förlopp eller en
företeelse. Vad som är ett relevant fall och därmed analys- och
tolkningsenhet bestäms i hög grad av forskningsfrågan (Lundahl &
Skärvad, 1999). Fallstudier ofta lämpliga då problemställningen innehåller
hur och varför eftersom den oftast inriktas på insikt, upptäckt och tolkning
(Merriam, 1994). Vi valde att genomföra undersökningen med en
fallstudieliknande ansats eftersom vi anser att detta är en frågeställning som
kräver djupare förståelse som bara kan fås genom att mer ingående studera
ett fåtal fall.

Fallstudien och den kvalitativa metoden för insamling och tolkning av
information hör intimt samman, vilket är en följd av det vi såg ovan; att en
fallstudie oftast inriktas på insikt, upptäckt och tolkning. En kvalitativ
studie lägger tyngdpunkten på tolkning och förståelse av ett visst fenomen
med utgångspunkt från det som ska studeras. Undersökaren försöker förstå
hur människor upplever sig själva och sin omgivning genom att utgå från
dessa människors uppfattning (Lundahl & Skärvad, 1999).

Med hänsyn taget till vår frågeställning och det vi vill uppnå med vår studie
anser vi att en kvalitativ metod för insamling och tolkning av data passar
oss bäst. En kvalitativ metod kännetecknas, utöver det som nämnts ovan,
av att den samlar in, analyserar och tolkar data som inte kan kvantifieras



Det smarta kapitalet – En studie av nyetablerade IT-företags syn på relationen till sitt riskkapitalbolag

15

såsom till exempel värderingar och attityder (Lundahl & Skärvad, 1999).
Anledningen till att vi valt att genomföra denna undersökning med en
kvalitativ metod är att det främst är relationer mellan olika personer och
företag som ska studeras, vilka vi anser vara svåra att analysera
kvantitativt. Vår studie bygger således på en kvalitativ metod för insamling
och tolkning av data, nämligen intervjuer. Valet av denna metod för
datainsamling motiveras av att vi anser att relationer mellan två bolag och
det individerna på portföljbolagen upplever är svårt att få fram med någon
annan metod än just intervjuer. Vid intervjuer kan frågorna lätt anpassas till
den specifika situationen och för att få en djupare förståelse för relationerna
krävs situationsspecifika frågor som ställs personligen. Vid användandet av
intervjuer som insamlingsmetod av data är förförståelse, värderingar och
tolkningar oundvikliga beståndsdelar. Den information vi får fram och de
slutsatser vi drar bygger således på våra egna och portföljbolagens
tolkningar av omvärlden, vilka i sin tur bygger på de värderingar och den
förförståelse respektive individ har.

Som kan förstås av ovanstående resonemang är intervjuer en viktig del i
vår undersökning. Av den anledningen kommer vi nedan att beskriva
intervjuteknik mer ingående.

3.2 Intervjuteknik

Intervjun är en mellanmänsklig situation, ett samtal mellan två personer om
ett tema av ömsesidigt intresse. Samtalet i en intervju är dock inte något
ömsesidigt samspel mellan två likställda parter. Det råder maktasymmetri
eftersom intervjuaren är den som definierar situationen, introducerar
samtalet och styr genom ytterligare frågor intervjuförloppet (Kvale, 1997).
Intervjuns resultat beror således till största delen på den som intervjuar och
för att intervjun ska ge så mycket som möjligt bör den vara noga förberedd
(Ekholm & Fransson, 1984).

Intervjun är vidare ett växelspel mellan två eller flera personer som går
genom ett antal faser där de båda parterna växelvis är aktiva. Under
frågefasen agerar intervjuaren som sändare och respondenten som
mottagare. Det är emellertid viktigt att vara medveten om att respondenten
genom exempelvis sitt sätt att lyssna sänder ut viss information till
intervjuaren. När respondenten lyssnar gör han eller hon en tolkning med
ledning av sina erfarenheter och sin uppfattning om den aktuella
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situationen och det är utifrån denna tolkning han eller hon formulerar sitt
svar. Detta innebär att intervjuaren måste vara uppmärksam för att
kontrollera att respondenten uppfattat frågan på avsett sätt. Under
svarsfasen är rollerna sedan ombytta. Intervjuaren intar lyssnarens roll och
uppfattar således respondentens svar först efter en tolkningsprocess
(Ekholm & Fransson, 1984). Figuren nedan illustrerar intervjusituationen.

Figur 1  Intervjusituationen

Källa: Ekholm & Fransson, 1984; egen bearbetning

Det finns många faktorer som styr de tolkningsprocesser som är
verksamma under en intervju. Det kan vara exempelvis erfarenheter,
språkbruk och parternas mål med intervjun. Det är således viktigt att vara
medveten om den påverkan som de olika parterna utövar på varandra samt
att en intervju hela tiden innebär att tolkningar görs.

Formen av intervju kan variera beroende på uppsatsens syfte, problem och
referensram. Det finns olika typer av intervjuer; tre av dem är
standardiserade, semistandardiserade och ostandardiserade intervjuer.
Standardiserade intervjuer kännetecknas av att frågornas formulering och
ordningsföljd ska ske på samma sätt vid utfrågning av olika personer i
samma undersökning. För oss var denna form helt utesluten då den hindrar
de svarande att utveckla sina svar. Vid ostandardiserade intervjuer kan
frågeformulering och ordningsföljd väljas fritt, huvudsaken är att svaren
som erhålles täcker informationsbehovet. Inte heller denna form av intervju
passade oss bra då vi ville ha svar på vissa precisa frågor. Vi valde således
att genomföra intervjuerna som semistandardiserade. Vid intervjuer av
denna karaktär har vissa frågor som ska ställas till alla respondenter
bestämts i förväg medan andra endast ställs till vissa respondenter.

Intervjuare Respondent

Intervjuaren

• handlande

• frågor

• tonfall

• mimik

• gester

Respondenten

• handlande

• svar

• tonfall

• mimik

• gester

Intervjun

Tolkning Tolkning
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Dessutom används följdfrågor flitigt i denna form av intervju (Lundahl &
Skärvad, 1999).

Vi ville att våra intervjuer skulle bli mer som ett samtal med en relativt
informell ton där relationen mellan portfölj- och riskkapitalbolag
diskuterades. Som nämnts ovan ville vi ha svar på vissa specifika frågor
men vi försökte under intervjuerna vara öppna för att på så sätt utnyttja
samtalet till att fånga upp även andra aspekter, relevanta för vår
frågeställning, än de frågor vi bestämt i förväg. När det var nödvändigt
följdes således huvudfrågorna upp med följd- eller fördjupningsfrågor.

3.3 Tillvägagångssätt

Eftersom en uppsats ska nå en hög grad av vetenskaplighet och
trovärdighet samt vara utformad så att en annan person ska ha möjlighet att
genomföra samma undersökning, kommer nedan att presenteras hur vi gått
tillväga vid genomförandet av denna undersökning.

Vår studie består av tre faser. Den första fasen består av en litteraturstudie
som utgör basen för referensramen. Nästa fas utgörs av insamling av
empiriska data genom intervjuer. Den sista fasen består av att med hjälp av
referensramen tolka och analysera de data som samlats in. Analysen leder
sedermera fram till de slutsatser som denna studie gett upphov till.

Vid insamlande av litteratur till referensramen användes Linköpings
universitetsbiblioteks databaser. Utifrån de träffar som erhållits gjordes ett
urval av böcker och artiklar som funnits relevanta för vår studie. Då vår
studie främst berör relationer mellan företag letade vi efter litteratur som
behandlar detta. Vi sökte både efter litteratur som behandlar det specifika
förhållande som existerar mellan riskkapitalbolag och portföljbolag och
litteratur som mer generellt behandlar interorganisatoriska förhållanden.

Insamlingen av empiriska data genomfördes med hjälp av personliga
intervjuer med företagsledare på fem riskkapitalfinansierade företag inom
IT-branschen. Våra krav på dessa företag var att de skulle befinna sig i IT-
branschen samt att de skulle befinna sig i de faser som kallas sådd och
start-up. Anledning till detta är att den största delen av riskkapitalet under
senare år riktats mot denna sektor och dessa faser. För att hitta företag som
uppfyllde dessa krav tog vi hjälp av Svenska Riskkapitalföreningens
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hemsida där vi kunde finna riskkapitalbolag och sedermera deras
portföljbolag. Intervjuförfrågningar i form av mail skickades ut till ett antal
portföljbolag. I mailet förklarades syftet med intervjun samt beskrevs
kortfattat vilken typ av frågor som skulle behandlas vi intervjutillfället.

Av de utskickade intervjuförfrågningar erhölls sex positiva svar varav en
vid senare tillfälle ställdes in, således genomfördes fem intervjuer.
Respondenterna, som alla innehar VD posten i respektive företag, fick
själva bestämma den exakta tiden och platsen för intervjun inom de två
veckor vi föreslagit. Intervjuerna genomfördes under tiden 001124 till
001201 och alla intervjuer pågick i ungefär en timme. Intervjuerna
genomfördes med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 2) som innehöll de
frågor som ansetts vara relevanta med hänseende till frågeställningar och
referensram. Under alla intervjuer utom en användes bandspelare vilket
medförde att en aktiv diskussion kunde pågå då vi inte behövde
koncentrera oss på att anteckna. Anledningen till att bandspelare inte
användes vi ett tillfälle (företag D) var tekniska problem. Vid detta tillfälle
togs istället anteckningar under intervjuns gång. Alla respondenter
tillfrågades om bandspelare kunde användas och ingen ansåg att det var
något problem. Vidare tillfrågades alla respondenter om det som
framkommit i intervjun fick användas i uppsatsen, något som inte skapade
några problem för dem. Däremot ville några respondenter vara anonyma
och vissa ville godkänna citat och dylikt.

Vid analysen av de empiriska data som insamlats använde vi oss av de
teorier vi redogjort för i referensramen. Med hjälp av dessa har vi försökt
att skapa en begreppsapparat utifrån vilken relationen mellan
riskkapitalbolag och portföljbolag kan förstås.

3.4 Metod- och källkritik

Vi vill i detta avsnitt göra läsaren uppmärksam på de eventuella brister som
kan finnas i använd metod, detta för att läsaren själv skall ha möjlighet att
bedöma tillförlitligheten i den genomförda undersökningen.

Vad gäller den empiriska undersökningen kan kritik riktas mot den
använda metoden för datainsamling. Problemet med en kvalitativ fallstudie
kan vara att inte tillräckligt med information har erhållits för att ge en så
heltäckande bild som möjligt av företeelsen. En studies slutsatser blir
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därmed inte ogiltiga men kan naturligtvis utvecklas genom ytterligare
datainsamling. En avslutad studie frambringar aldrig hela sanningen utan
utgör snarare ett led i en pågående kunskapsutveckling och ökad förståelse
av studerat fenomen. Med detta i tankarna kan frågan om fem intervjuer
kan anses tillräckligt för datainsamling uppstå. Vi anser att så är fallet då vi
tror att de intervjuer vi genomfört räcker för att öka förståelsen och ge ett
vikigt kunskapsbidrag. Vår intention med studien var inte att komma fram
till generella slutsatser och en objektiv sanning utan att erhålla ökad
förståelse för studerad företeelse.

Vid insamlande av data genom personliga intervjuer uppstår ytterligare
problem. Det finns alltid en ömsesidig påverkan mellan intervjuare och
respondent som kan förklaras exempelvis av individernas beteende. Denna
påverkan kan leda till att respondenten känner press och därför inte svara
som han eller hon egentligen borde ha gjort. Respondenten kan vidare
avsiktligt snedvrida svar, ljuga eller undanhålla viktig information av olika
anledningar. Personen vill exempelvis kanske ge det svar han eller hon
anser vara det mest önskvärda eller ger det svar som han eller hon tror bäst
passar företagets ledningsgrupp. Detta är något man måste vara medveten
om men som kan vara svårt för oss att upptäcka.

Eftersom vi under en intervju inte använde bandspelare kan det vara
relevant att ställa frågan hur detta påverkar de resultat vi kommit fram till.
Vi tror inte att resultatet påverkas eftersom noggranna anteckningar fördes
under intervjuns gång och att all relevant information därmed beaktats.  För
att läsaren själv ska kunna bilda sig en uppfattning om denna källas
tillförlitlighet samt för att kunna bedöma resultaten utifrån denna
förutsättning har vi redovisat vilket företag det gäller.

Slutligen vill vi nämna det faktum att det endast varit en representant från
företaget som haft möjlighet att besvara våra frågor, vilket kan leda till att
personen i fråga givit uttryck för sina personliga åsikter snarare än att
generellt ha beskrivit företagets åsikter. Vi vill dock påpeka att alla de
intervjuade innehar VD posten i sitt respektive företag och har således
regelbunden kontakt med VC-bolaget. Vi anser därför att dessa personer
borde ha en bra uppfattning om hela företagets relation till VC-bolaget.
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3.5 Avslutning metodkapitel

Syftet med den här uppsatsen är att skapa en begreppsapparat utifrån vilken
relationen mellan riskkapitalbolag och portföljbolag kan förstås.
Uppsatsens resultat gör på intet sätt anspråk på att vara av universell
giltighet utan vår förhoppning är istället att den ska vara ett led i processen
av skapande av ny kunskap inom detta forskningsområde.

Vår förhoppning med uppsatsen är att inte bara vi utan även läsarna finner
den vara av god kvalitet. Genom att följa de kriterier som finns för
forskning hoppas vi ha uppnått detta. Det som är mest viktigt anser vi vara
att läsaren kan följa våra resonemang och kontrollera källor. Om vi tydligt
redovisar hur vi gått tillväga samt vilken syn vi har på verklighet, kunskap
och vetenskap kan läsaren själv bilda sig en egen uppfattning av kvaliteten
på uppsatsen.

Det vetenskapliga förhållningssätt vi ansluter oss till och det val av
metodansats vi gjort innebär att vår uppsats inte är helt objektiv. Detta är en
följd av att vi tolkat och analyserat data utifrån vår egen förförståelse. Vi
anser dock att vi tydligt redovisat vår verklighetssyn, vetenskapssyn,
kunskapssyn och tillvägagångssätt och att vi således har underlättat för
läsaren att bedöma om de krav som finns på god forskning uppfyllts och att
han eller hon därmed kan bedöma uppsatsens kvalitet.
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4 Referensram
Detta avsnitt syftar till att ge en teoretisk bakgrund till det problemområde
vi valt att undersöka samt ge oss ett verktyg att analysera resultaten. Då
tidigare forskning inom detta område huvudsakligen varit empiriskt
grundad finns inte etablerade teorier inom vårt problemområde. Detta
innebär att vi kommer att använda oss av teorier som behandlar
interorganisatoriska förhållanden samt andra teorier som vi anser belysa
vårt undersökningsområde.

4.1 Inledande teoridiskussion

Den forskning som hittills ägnats åt förhållandet mellan riskkapitalbolag
och dess portföljbolag har präglats av en brist på etablerade teoretiska
referensramar (Landström, 1992). Anledningen till detta kan hänföras till
att de studier som genomförts inom ämnesområdet endast delvis fått stöd
av teorier som behandlar förhållanden mellan organisationer, så kallade
interorganisatoriska förhållanden.

Detta till trots anser vi att de generella teorierna spelar en viktig roll när det
gäller att öka vår förståelse för förhållandet mellan portföljbolag och
riskkapitalbolag. Vi har därför valt att ta vår utgångspunkt i teoribildningar
som behandlar förhållandet på ett mer allmängiltigt plan. Valet av teorier
har skett utifrån de forskningsfrågor som presenterades inledningsvis, detta
med anledning av att den teoretiska bakgrunden sedermera skall hjälpa oss
att utvärdera och analysera de resultat som framkommit i den empiriska
undersökningen.

Den inledande forskningsfrågan som presenterades avsåg
riskkapitalbolagets engagemang i portföljbolaget. Här har vi tagit vår
utgångspunkt i den så kallade agentteorin. Detta val har gjorts med
anledning av att teorin av andra forskare ansetts utgöra ett viktigt verktyg
för att förstå vilka faktorer som kan påverka riskkapitalbolagets
engagemang (se bl a Barry, 1994; Sahlman, 1990). Enligt agentteorin
skulle en ökad grad av engagemang kunna förklaras av att
riskkapitalbolaget, genom ökad kontroll, söker minimera de risker som kan
uppkomma i förhållandet med portföljbolaget. Dessa risker kan exempelvis
uppkomma som en följd av att divergerande målsättningar existerar mellan
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parterna eller att entreprenören av någon anledning agerar opportunistiskt,
utan att ta hänsyn till riskkapitalbolagets intressen i bolaget.

Den andra frågan vi ställde oss i det inledande kapitlet rörde
riskkapitalbolagets resursbidrag. Denna fråga kommer i det följande
avsnittet att behandlas tillsammans med den avslutande frågeställningen
om riskkapitalbolagets inflytande över beslutsfattandet. Vi anser att det
resursberoende som föreligger i förhållandet mellan riskkapitalbolag och
portföljbolag kan ses som en viktig maktfaktor och därmed förklara varför
riskkapitalisten har inflytande över de beslut som fattas i de bolag där
investeringar genomförts.

Den avslutande forskningsfrågan gäller riskkapitalbolagets inflytande över
beslutsfattandet. Här har vi, som tidigare nämnts, sökt förstå
riskkapitalbolagets inflytande utifrån generella teorier om makt och
resursberoende. Vi har även sett till teorin om koalitioner och dominanta
koalitioner för att belysa hur olika intressegrupper inom organisationen kan
påverka beslutsfattandet. En viktig fråga i detta sammanhang är huruvida
riskkapitalbolaget kan anses utgöra en del av den dominanta koalitionen,
detta skulle i så fall innebära att man tillhör den gruppering inom
portföljbolaget som har det slutgiltiga inflytandet över de beslut som tas.

4.2 Är engagemang detsamma som kontroll?

I detta avsnitt avser vi behandla den så kallade agentteorin. Den stora fråga
som denna teori ger upphov till är huruvida riskkapitalbolagets
engagemang kan förklaras av ett behov att kontrollera och övervaka
entreprenören. Denna syn på förhållandet mellan bolagen anser vi vara en
intressant utgångspunkt för att förstå bakgrunden till riskkapitalbolagets
grad av engagemang i portföljbolaget.

4.2.1 Vad behandlar agentteorin?

Som vi nämnde i den inledande teoridiskussionen har tidigare forskning till
stor del använt sig av den så kallade agentteorin vid studier av relationen
mellan riskkapitalbolag och portföljbolag. Ursprungligen fokuserade
agentteorin på de problem som kan uppstå när två samarbetsparter har olika
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attityd gentemot risk. Teorin har dock utvecklats till att också innefatta de
problem som kan uppstå då parterna har olika visioner och mål.

Kärnan i agentteorin är relationen mellan två parter, i vilka den ena parten
(the principal) delegerar arbete till den andra parten (the agent) som utför
arbetet. Agentteorin försöker beskriva detta förhållande genom att använda
kontraktet som metafor. Agentteorin fokuserar svidare på två problem som
kan uppstå genom denna relation. Det första är agentproblemet (the agency
problem) som uppstår då: 1) de två parternas mål inte stämmer överens och
2) det är svårt för den arbetsgivande parten att veta vad agenten egentligen
gör. Det andra problemet handlar om det faktum att samarbetet innebär en
riskdelning. Problem uppstår då de olika parterna har olika riskuppfattning,
vilket kan leda till att de reagerar olika på en och samma situation och
därmed vill agera olika. Agentteorin förutsätter således att målkonflikter
mellan parterna existerar, att agenten är opportunistisk och mer
riskbenägen än den arbetsgivande parten. Detta skulle innebära att agenten
handlar i strid med den arbetsgivande partens intressen vilket enligt teorin
leder till att den sistnämnde, för att undvika detta, söker kontrollera
agenten. Kontrollen skapar kostnader, så kallade agentkostnader både för
agenten och den arbetsgivande parten (Eisenhardt, 1989).

I förhållandet mellan VC-bolag och portföljbolag skulle VC-bolaget vara
den arbetsgivande parten och portföljbolaget agenten. Detta innebär att
portföljbolaget skulle vara opportunistiskt och mer riskbenäget än VC-
bolaget samt att målkonflikter mellan de båda bolagen skulle existera.
Detta skulle i sin tur, allt enligt agentteorin, innebära att riskkapitalbolaget
ökar kontrollen av portföljbolaget då det senare anses ta för stora risker
samt då de två bolagens visioner och mål skiljer sig. Denna kontroll tror vi
i fallet med portföljbolag och riskkapitalbolag uttrycker sig i ett större
engagemang i portföljbolaget från riskkapitalbolagets sida.

4.2.2 Kan riskkapitalbolagets engagemang förstås utifrån ett
kontrollbehov?

Som tidigare nämnts har agentteorin använts som ett medel för att förstå
under vilka situationer riskkapitalbolaget ökar sitt engagemang i
portföljbolaget. Enligt agentteorin kan ett ökat engagemang förstås utifrån
bolagets behov att kontrollera entreprenören, dvs minimera risken att
entreprenören handlar opportunistiskt.
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De risker som uppstår i förhållandet mellan VC-bolaget och portföljbolaget
och som härmed skulle föranleda ett ökat kontrollbehov har bland annat
sammanfattats av Fiet (1995):

1. Potentiellt oärliga entreprenörer
2. Entreprenören har större kunskaper än riskkapitalisten
3. Stor distans mellan riskkapitalisten och entreprenörsföretaget
4. Kortsiktigt agerande i egenintresse
5. Många entreprenörer att övervaka
6. Entreprenören agerar inte som överenskommet
7. Entreprenören spelar ett spel

I undersökningar som studerat fenomenet ur ett agentperspektiv har även
andra situationsfaktorer testats för att förklara riskkapitalistens grad av
engagemang. I dessa undersökningar har visst stöd kunnat ges till
agentteorins hypotes om att högre risk medför ökad övervakning. Enligt
Sapienza et al (1996) kunde en ökad grad av övervakning skönjas i
portföljbolag som befann sig i tidiga utvecklingsstadier. Detta skulle
indikera att riskkapitalisten ökar sitt informationsutbyte med
portföljbolaget vid högre grad av osäkerhet. Andra studier av Sapienza
(1994) har påvisat att riskkapitalisten är mer aktiv då entreprenören har
liten erfarenhet av att driva start-up företag, då innovationstakten i företaget
är hög samt när det finns en låg grad av gemensamma målsättningar mellan
riskkapitalisten och entreprenören.

Den gemensamma nämnaren i samtliga dessa studier är att
omständigheterna präglas av någon form av svårigheter för
portföljföretaget (undantaget är problemet med samstämmiga målsättningar
vilket rör samarbetet i sig). Detta väcker således frågan om riskkapitalisten
i större utsträckning engagerar sig i portföljföretag som har hamnat i
oönskade situationer, där entreprenörens behov av hjälp och rådgivning är
betydande. Fredriksen et al (1997) har funnit visst stöd för att detta skulle
vara fallet.

Den fråga som slutligen blir av avgörande betydelse för agentteorins roll  i
detta sammanhang är huruvida det ökade engagemanget kan förklaras av de
risker som är involverade i förhållandet mellan de två aktörerna. Enligt
Sapienza och Gupta (1994) råder viss tveksamhet när de söker analysera
resultaten av sin studie;
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”Do these conditions actually represent higher agency risk, or do they
merely influence venture capitalists’ assessment of the potential for
loss? Although this study cannot answer that question, our results
suggest that perception of agency risk significantly affect behaviours
meant to cope with agency risk.” (Sapienza & Gupta, 1994, s 1630)

Alla ovanstående studier har bedrivits för att försöka bevisa agentteorins
giltighet för förklaring av förhållandet mellan riskkapitalbolag och
portföljbolag. Vi däremot strävar inte efter att genomföra en sådan
bevisning utan för oss är agentteorin istället ett hjälpmedel vid analys av
relationen. Vi tror att teorin kan hjälpa oss att till viss del förstå den relation
som existerar mellan de två bolagen, framförallt när det handlar om
riskkapitalbolagets engagemang i portföljbolaget.

4.2.3 Kritik mot agentteorins användande vid förklaring av
förhållandet mellan riskkapitalbolag och portföljbolag

Trots att agentteorin fått visst stöd i tidigare studier har kritik mot den
framkommit. Fredriksen (1997) anser exempelvis att denna teori inte är den
mest användbara för att beskriva relationen mellan riskkapitalbolaget och
portföljbolaget. Kärnan i agentteorin skulle dock kunna stämma in på
relationen mellan riskkapitalbolag och portföljbolag då den gör antagandet
att delningen av ägarskap och kontroll skulle leda till att beslut tagna av
agenten inte alltid ligger i den arbetsgivande partens intresse. I relationen
mellan riskkapitalbolag och portföljbolag skulle detta innebära att
portföljbolaget tar beslut som inte är stött av riskkapitalbolaget och därmed
skulle den senare försöka kontrollera portföljbolaget genom ökad
övervakning. En grundpelare i agentteorin är således antagandet om
konflikt mellan de två parterna. Detta, att det finns ett underliggande
antagande om opportunism i agentteorin, är en av anledningarna till att den
av vissa inte anses passa vid studiet av relationen mellan riskkapitalbolag
och portföljbolag. Denna relation bygger snarare på förtroende och
förväntningar än på konflikt (Fredriksen, 1997).

Den andra invändningen mot agentteorin handlar om relationen mellan
insiders och outsiders. Agentteorin innebär att nära affärspartner inte
genererar några agentkostnader, medan de andra gör det. Här kan nu frågan
ställas om ett riskkapitalbolag är en outsider eller insider. Svaret på den
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frågan är tvetydigt; det är en outsider i det avseendet att det är en extern
källa till kapital men de är också insiders på så sätt att de är nära
samarbetspartners. Detta gör det således problematiskt att använda
agentteorin så länge riskkapitalbolagets position inte är definierad
(Fredriksen, 1997).

4.3 Beslutsfattande som en produkt av organisationers
intressegrupper

I det följande avsnittet avser vi behandla teorin om koalitioner och
dominanta koalitioner. Utifrån denna diskussion är avsikten att skapa en
djupare förståelse för hur det slutgiltiga beslutsfattandet inom en
organisation kan påverkas av målkonflikter mellan olika intressegrupper.
Denna diskussion är av betydelse för att vi sedermera skall kunna förstå
riskkapitalbolagets inflytande över de beslut som fattas i portföljbolaget.

4.3.1 Koalitionens intressegrupper och deras roll i beslutsfattandet

Att se organisationer som koalitioner, bestående av intressegrupper med
olika målsättningar som strävar efter att tillfredsställa sina egna intressen,
har sedan länge varit ett populärt angreppssätt för att beskriva
beslutsfattande inom organisationer. Detta synsätt kan sägas ha uppstått
som en motpol till den traditionella synen på organisationen som ett
rationellt system med en enhetlig målsättning.

Koalitionsbegreppet introducerades för första gången av March och Simon
(1958) och har sedan dess använts flitigt av flera andra forskare. March och
Simon ifrågasatte det klassiska antagandet att strategiska beslut är ett
resultat av rationellt handlande och att beslutsfattare alltid väljer det
optimala alternativet. De hävdade istället att de flesta beslutsfattare väljer
tillfredsställande alternativ, dvs alternativ som är tillräckligt bra. March och
Simon efterfrågade en reviderad organisationsteoretisk teori; istället för att
se organisationer som rationella system där aktörerna samverkar för att nå
gemensamma mål ville de betona beslutsfattares begränsade förmåga att ta
rationella beslut samt påskina närvaron av målkonflikter (Robbins, 1990).
Dessa målkonflikter kan enligt författarna förklaras av de olika
uppfattningar som finns mellan intressegrupper inom koalitionen.
Koalitionen ansågs av March och Simon utgöras av grupper såsom
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företagets ledning, anställda, aktieägare, leverantörer, kunder, advokater
etc.

Pfeffer (1978) byggde vidare på koalitionsteorin och utvecklade den för att
skapa en organisationsteoretisk teori som behandlade maktgrupperingar,
målkonflikter och hur beslut rörande organisationens struktur är ett resultat
av makthavarnas egenintressen. Pfeffer hävdade att organisationer består av
koalitioner innefattande olika grupper och individer med olika krav. En
organisations struktur är enligt Pfeffer resultatet av maktkamper mellan
dessa olika grupperingar. Han hävdar vidare att man måste se till de
preferenser och intressen som finns hos de individer som tar strukturella
beslut för att förstå varför organisationer är utformade som de är (Robbins,
1990). Pfeffer och Salancik (1978) definierade vidare koalitionsbegreppet
utifrån ett bredare perspektiv och relaterade det till externa och interna
koalitioner samt förhållandet dem emellan:

“The organization is a coalition of groups and interests, each
attempting to obtain something from the collective by interacting with
others and each with its own preferences and objectives.” (Pfeffer &
Salancik, 1978, s 36)

Pfeffer och Salancik betonar vidare att koalitioner inte är stabila utan att de
genomgår kontinuerliga förändringar:

“We prefer to view organizations as coalitions altering their purposes
and domains to accommodate new interests, sloughing off parts of
themselves to avoid some interests, and when necessary, becoming
involved in activities far afield from their stated purposes.” (Pfeffer &
Salancik, 1978, s 24)

4.3.2 Dominanta koalitioner och deras roll i beslutsfattandet

Thompson (1967) introducerade begreppet dominant koalition, vilket
definierats som det sociala nätverk av individer som har störst inflytande på
en organisations val av målsättningar och strategier (Pfeffer & Salancik,
1978; Charan, 1991). Begreppet dominant koalition används ofta synonymt
med ledningsgruppen. Detta kan stämma i vissa fall, men långt ifrån alla.
Den dominanta koalitionen i en organisation innefattar troligen ett flertal av
de formellt tillsatta företagsledarna, men om man ser till organisationens
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informella struktur kan den dominanta koalitionen även utgöras av
individer vars principiella tillhörighet kan spåras utanför organisationen
(Charan 1991). Detta inträffar när resurser som är kritiska för
organisationen kontrolleras av outsiders. Medlemmarna av den dominanta
koalitionen erhåller sin makt från deras förmåga att påverka införskaffandet
och fördelningen av strategiska resurser (Pfeffer & Salancik, 1978). I detta
sammanhang innefattar resurser inte enbart material, kapital och
humankapital utan även mindre konkreta resurser såsom prestige, kunskap
och kritisk information.

4.3.3 Koalitioners roll i förhållandet mellan riskkapitalbolag och
portföljbolag

Entreprenörsföretag behöver resurser för att kunna överleva och utvecklas
vilka de får tillgång till genom en extern aktör, dvs riskkapitalbolaget. När
dessa resurser kommer från riskkapitalbolaget blir riskkapitalisten härmed
en del av portföljbolagets koalition och i de flesta fall även en del av
företagets dominanta koalition. Som medlem av portföljbolagets koalition
medverkar riskkapitalisten i beslutsfattandet, åtminstone när det gäller
större beslut. Därmed ställer sig riskkapitalisten bakom de beslut som tas
av portföljbolaget och blir härigenom, tillsammans med entreprenören,
ansvarig för dem.

4.4 Hur kan förfogande över resurser ge upphov till
makt och inflytande?

I det här avsnittet kommer vi att diskutera resurser, resursberoende och
makt. Inledningsvis kommer att redogöras för vilka resurser tidigare studier
kommit fram till att riskkapitalbolag tillför sina respektive portföljbolag. Vi
kommer vidare att redogöra för hur dessa resurser kan bidra till ett
beroende genom att redogöra för teorin om resursberoende och teorier om
makt. Vi tror att dessa teorier kan öka vår förståelse för det förhållande som
existerar mellan företagen genom den syn på resurser, inflytande och makt
de förmedlar. Således tror vi att de teorier som behandlar resursberoende
och makt kan öka förståelsen för riskkapitalbolagets inflytande över
portföljbolagets beslutsfattande.
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4.4.1 Vilka resurser tillför riskkapitalisten?

Det faktum att förfogande över kritiska resurser ger upphov till en
betydande makt gör frågan om riskkapitalistens resursbidrag högst aktuell.
Flertalet studier har fokuserat på denna frågeställning, dels ur
entreprenörens synvinkel (se bl a Ehrlich et al, 1994) och dels ur
riskkapitalistens synvinkel (se bl a Gorman & Sahlman, 1989; MacMillan
et al., 1988). Samtliga är överens om att riskkapitalisten bidrar med
åtskilliga resurser utöver kapital. Fried och Hisrich (1995) ger i sin studie
en bild av riskkapitalistens resursbidrag. Denna studie kan sägas
sammanfatta de resultat som tidigare påvisats av andra forskare.

Kapital: Trots att riskkapitalister tillför åtskilliga resurser till sina
respektive portföljbolag är kapitalet det som formar själva samarbetet och
som av entreprenören bedöms vara det viktigaste resurstillskottet.

Operativa tjänster: Riskkapitalister förser portföljbolagen med en rad
operativa tjänster. Till exempel tycks de vara väldigt aktiva när det gäller
att ordna finansiering. Det finns i huvudsak två anledningar till detta. För
det första har de expertkunskaper inom detta område och medverkar
kontinuerligt vid andra bolags finansieringsrundor. För det andra har
riskkapitalisten tillgång till ett nätverk av finansiärer. Utöver finansiering
medverkar även riskkapitalisten vid företagsförvärv och samarbeten med
andra företag, de hjälper till att välja ledningsgrupp och tjänar som
rådgivare vid styrelsearbetet.

Nätverk: Riskkapitalistens nätverk kan vara av stor betydelse för
portföljbolaget. Nätverket är särskilt betydelsefullt för att få kontakt med
andra riskkapitalister vid behov av kapital. Det kan även tjäna som en
viktig tillgång vid rekrytering av ny personal, detta gäller i synnerhet
nyckelpersoner till ledningsgruppen. I vissa situationer kan nätverket även
bidra till att hitta potentiella uppköpskandidater och samarbetspartners.

Image: Åtskilliga riskkapitalbolag, i synnerhet de som historiskt sett
lyckats väl med sina investeringar, kan överföra en positiv image till sina
portföljbolag. Denna image kan exempelvis vara användbar i
marknadsföringssyfte. Eftersom nystartade företag normalt sett har lågt
förtroende hos potentiella kunder, kan VC-bolaget i detta fall förstärka
intrycket att företaget är ”på riktigt”.



Det smarta kapitalet – En studie av nyetablerade IT-företags syn på relationen till sitt riskkapitalbolag

30

Moraliskt stöd: Riskkapitalisten kan tjäna som vän och fortroendeperson
för VD:n, med vilken han kan diskutera känsliga interna angelägenheter.
Dessutom kan han tjäna som moraliskt stöd i en krissituation.

Branscherfarenhet: VC-bolaget kan bidra med branscherfarenhet. Detta
bidrag tar sig ofta uttryck i någonting som kallas dominant logik.  Den
dominanta logiken innebär att riskkapitalbolaget, tack vare sin erfarenhet
och sitt marknadskunnande, utvecklat en uppfattning om hur företag skall
styras och ledas. Enligt Fried och Hisrichs (1995) studie kan den dominanta
logiken i VC-bolagets fall sägas bestå av fem olika komponenter; formell
planering, lönsamhetstänkande, organisatorisk utveckling, tålamod och
fokus.

•  Formell planering: VC-bolaget förväntar sig att portföljbolaget
använder sig av någon form av planeringsförfarande. Exempelvis krävs
vanligen en affärsplan innan VC-bolaget överhuvudtaget bestämmer sig
för att investera i ett bolag.

•  Lönsamhetstänkande: VC-bolag har krav på att portföljbolaget skall
kunna uppvisa lönsamhet.

•  Organisatorisk utveckling: VC-bolag är intresserade av att utveckla en
komplett och kompetent ledningsgrupp. Detta kan genomföras genom
att ersätta tidigare befattningshavare eller skapa nya ledningspositioner
inom företaget.

•  Tålamod: En övervägande del av portföljbolagen ser VC-bolaget som en
relativt tålmodig investerare, vilket tillåter dem att koncentrera sig på
mer långsiktiga målsättningar.

•  Fokus: VC-bolaget tvingar portföljbolaget att leva upp till uppställda
målsättningar och begränsar även antalet mål som företaget söker
uppnå.

4.4.2 Vad kan teorin om resursberoende förklara?

Utgångspunkten för teorin om resursberoende är att en organisation är
uppbunden av omgivningen vilket Pfeffer och Salancik (1978) menar
innebär att organisationens omgivning är viktig för att förstå dess
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handlingar och struktur. Vidare är deras position att en organisation
överlever om den är effektiv och att denna effektivitet kommer av hur
externa krav hanteras, speciellt krav från de intressegrupper av vilka
organisationen beror för resurser och stöd. De menar således att det är
viktigt att uppmärksamma kontextuella variabler för att förstå en
organisation. Det är viktigt att inse att en organisations överlevnad och
framgång inte alltid uppnås genom att göra interna justeringar. Viktiga
aspekter för att förklara hur omgivningen påverkar organisatoriskt
handlande blir således hur en organisation lär sig saker om omgivningen,
hur den uppmärksammar den och hur de väljer ut och bearbetar den
information som ger den mening till omgivningen.

I förhållandet mellan VC-bolag och portföljbolag blir det således viktigt att
titta på hur portföljbolaget upplever VC-bolagets inblandning i företaget
och vilka krav de upplever att VC-bolaget ställt på dem. Enligt Pfeffer och
Salanciks (1978) syn är det också viktigt att portföljbolaget uppfyller dessa
krav. Om detta inte sker skulle VC-bolaget kunna dra sig ur samarbetet och
portföljbolaget således gå miste om viktiga resurser, resurser som kanske är
nödvändiga för företagets överlevnad.

Pfeffer och Salancik (1978) anser att nyckeln till en organisations
överlevnad är förmågan att skaffa och behålla resurser. Detta skulle vara
enkelt om organisationen kontrollerade alla komponenter nödvändiga för
verksamheten. Så är emellertid inte fallet utan en organisation måste vara
involverade med andra organisationer i sin omgivning för att få tillgång till
de resurser de behöver. Det faktum att organisationer är beroende av andra
organisationer för överlevnad och framgång räcker emellertid inte i sig
självt att göra deras existens problematisk. Problem uppstår också därför att
företagets omgivning inte är pålitlig. Omgivningen förändras; nya
organisationer uppstår och andra försvinner vilket innebär att villkoren hela
tiden förändras.

En anledning Pfeffer och Salancik (1978) ger till interorganisatorisk
påverkan är det ömsesidiga beroendet. De hävdar att detta beroende är ett
resultat av att organisationer måste ha ett utbyte med aktörer i omgivningen
för att få tillgång till nödvändiga resurser för överlevnad. Det ömsesidiga
beroendet är viktigt för en organisation på grund av den inverkan det har på
organisationens förmåga att uppnå önskat resultat. Det går att skilja på två
sorters ömsesidigt beroende; är relationen mellan två parter karaktäriserad
av konkurrens eller samarbete? I en konkurrenssituation kan den enes
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resultat bli bättre bara om den andres blir sämre, det är ett så kallat zero-
sum game. I ett samarbetsförhållande är den enes output den andres input
och här är det möjligt för båda parter att uppnå ett bättre resultat. Det är
dock viktigt att komma ihåg att ömsesidiga beroenden inte nödvändigtvis
är symmetriska eller balanserade. De kan även vara asymmetriska vilket
leder till att den part som är minst beroende har makt över den andra
parten. Asymmetri uppstår då utbytet inte är lika viktigt för båda parter,
något som exempelvis kan uppstå då en part är mycket större än den andra.

Vi ser relationen mellan VC-bolag och portföljbolag snarast som ett
samarbetsförhållande där de båda bidrar med faktorer som ska leda till
bättre resultat för dem båda. Portföljbolagen strävar efter att bli lönsamma
för att till slut kunna stå på egna ben och VC-bolaget strävar efter att få en
så bra exit6 som möjligt, dvs tjäna så mycket pengar på sin investering som
möjligt. Av detta kan vi se att det finns ett ömsesidigt beroendeförhållande;
portföljbolaget är i behov av finansiering och VC-bolaget vill tjäna pengar.

Enligt Pfeffer och Salancik (1978) finns tre kritiska faktorer när man tittar
på en organisations beroende av en annan:

•  hur viktig resursen är, dvs i vilken utsträckning den är nödvändig för
organisationens överlevnad

•  i vilken utsträckning intressegruppen har bestämmanderätt över
resursallokeringen och användandet av resursen

•  i vilken utsträckning det finns alternativ

Koncentration av kontrollen över resursen tillsammans med hur viktig
resursen är bestämmer således hur beroende en organisation är av andra
organisationer. Beroende kan på så sätt definieras som produkten av hur
viktig en resurs är för en organisation och i vilken utsträckning denna
resurs kontrolleras av ett relativt litet antal organisationer. En resurs som
inte är viktig för en organisation kan inte skapa en beroendesituation
oavsett hur koncentrerad kontrollen över den är. Motsvarande gäller för det
andra fallet, dvs det uppstår ingen beroendesituation om koncentrationen av
kontrollen över en resurs är liten även om den är viktig för en organisation
(Pfeffer & Salancik, 1978).

                                                          
6 För definition se bilaga 1



Det smarta kapitalet – En studie av nyetablerade IT-företags syn på relationen till sitt riskkapitalbolag

33

Organisationer genomför som vi såg ovan utbyten av nödvändiga resurser
med andra organisationer. Dessa kan inkludera monetära eller fysiska
resurser, information eller social legitimitet. En organisation måste således
lita på omgivningen för stöd. För att fortsätta tillföra dessa nödvändiga
resurser kräver naturligtvis den andra organisationen något i utbyte och det
är resursberoendet tillsammans med detta krav som gör den externa
kontrollen av en organisation både möjlig och nästan oundviklig (Pfeffer &
Salancik, 1978).

4.4.3 Vad innebär makt och hur tar den sig uttryck?

Enligt Emerson (1962) definieras makt av den sociala relationen och inte
av den enskilde individens eller organisationens attribut. Detta är en följd
av att det måste preciseras över vem en person, eller en organisation, har
makt.

Vilken makt en organisation kan sägas ha beror på vilka resurser denna
organisation har förfogande över i förhållande till organisationer behöver.
Förfogande över en resurs som en annan organisation behöver leder således
till makt. Som en följd av detta mobiliserar alla organisationer resurser för
att själva få makt. Denna mobilisering av resurser syftar också till att
fungera som utbyte då andra organisationer har resurser som den egna
organisationen är i behov av, dvs för slippa bli utsatta för maktutövande.
Olika organisationer har således olika resurser till sitt förfogande och
därför blir beroendeförhållandet ömsesidigt istället för ett ensidigt
maktutövande från den ena partens sida (Ahrne, 1994). Slutsatsen av
ovanstående blir att möjligheten till kontroll av eller påverkan på andra
organisationer är beroende av kontroll över resurser som den andra parten
värderar högt (Emerson, 1962).

Som vi konstaterade ovan är det framförallt portföljbolaget som är
beroende av de resurser som VC-bolaget kan erbjuda och inte tvärtom.
Portföljbolaget blir således beroende av VC-bolaget vilket skulle innebära
att det senare är det företag som innehar makten. Att ha makt innebär
konkret att en part har möjlighet att driva igenom sina intentioner och
intressen trots att dessa påverkar den andra partens intressen negativt. Makt
innebär vidare förmågan att handla i syfte att få en annan organisation att
ändra sina intentioner till förmån för den första organisationen (Ahrne,
1994).
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4.4.4 Vilken makt har riskkapitalisten?

Riskkapitalistens påverkan på portföljbolaget kan sägas variera med den
makt som denne har över ledningsgruppen i portföljbolaget. Enligt Fried
och Hisrich (1995) härrör denna makt från tre olika källor; kapital,
personliga förhållanden och formell makt.

Kapital: Förmågan att allokera kapital har länge setts som en viktig källa
till makt inom större organisationer. Denna maktkälla är naturligtvis även
påtaglig i mindre organisationer. Makten härrör dock sällan från kapital
som investerats i det förflutna, snarare är den beroende av företagets
tillfälliga och framtida kapitalbehov. Eftersom det vid
riskkapitalinvesteringar i stort sett alltid finns behov av nya
finansieringsrundor är denna typ av makt här betydande. Det existerande
riskkapitalbolaget är nämligen den mest sannolika framtida finansiären, i
synnerhet då det är svårt att hitta nya investerare när de ursprungliga
finansiärerna dragit sig ur. Enligt Fried och Hisrichs (1995) studie är
makten som störst när portföljföretaget går dåligt och svagast då det
uppvisar goda resultat. Detta har att göra med att ett företag som går bra
vanligen inte har ett lika stort behov av externt kapital. Dessutom är det
lättare att, vid goda resultat, få kapital från andra finansiärer då företaget
därmed ses som en attraktiv investering.

Personliga förhållanden: Den makt som förknippas med personliga
förhållanden härrör från den individuella expertis samt det individuella
engagemang som riskkapitalisten uppvisat. Det handlar helt enkelt om det
förtroende som ledningen för portföljbolaget har för riskkapitalisten. Om
ledningen anser att man från riskkapitalbolaget kan få experthjälp eller att
man anser dem vara väl insatta i bolagets förehavanden kommer man låta
dem få större inflytande över viktiga beslut. Denna typ av makt är dock
väldigt svår att erhålla, det förutsätter nämligen att riskkapitalisten ses som
en samarbetspartner snarare än som en vanlig extern finansieringskälla.

Formell makt: Riskkapitalisten har även en betydande andel formell makt
vilken tar sig uttryck i form av rösträtt i styrelsen. Denna typ av makt anses
dock vara den minst viktiga av de tre, i synnerhet vid investeringar i tidiga
utvecklingsfaser. Vid denna typ av investeringar är makten som härrör från
kapitalinsatser betydligt större.
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4.5 Avslutning referensram

I den föreliggande referensramen har vi sökt erhålla en djupare förståelse
för det problemområde som vi avser undersöka. Syftet med kapitlet har
varit att skapa ett verktyg med hjälp av vilket vi sedermera ska kunna
analysera och diskutera resultatet av vår empiriska undersökning. Med
anledning av detta har valda teorier tagit sin utgångspunkt i de
forskningsfrågor som presenterats i uppsatsens inledande kapitel.

För att förstå bakgrunden till riskkapitalbolagets engagemang behandlade
vi inledningsvis den så kallade agentteorin. Enligt denna teori kan
engagemanget förstås av att riskkapitalbolaget genom ökad kontroll och
övervakning söker minimera de risker och kostnader som är involverade i
förhållandet med portföljbolaget. Enligt teorin kan dessa risker exempelvis
uppstå som en följd av bolagens skilda riskattityder.

Frågan om vilket värde som riskkapitalbolaget tillför behandlades i
samband med diskussionen om resursberoende mellan organisationer.
Utifrån tidigare studier kunde vi här sluta oss till att resurstillskottet
upplevts som betydande. Utöver kapital har riskkapitalbolaget bland annat
ansetts tillföra nätverk av kontakter, erfarenhet och kunnande samt en
starkare image.

I anslutning till frågan om riskkapitalbolagets inflytande över
beslutsfattandet i portföljbolaget har vi behandlat teorin om koalitioner,
resursberoende och makt. Koalitionsteorin anser vi vara av yttersta vikt för
att förstå riskkapitalbolagets roll som en av många intressegrupper inom
portföljbolaget. Den stora frågan som uppkommer är dock huruvida
riskkapitalbolaget kan anses tillhöra den mest inflytelserika
intressegruppen, dvs är det faktiskt så att bolaget utgör en del av den
dominanta koalitionen inom organisationen?

För att denna fråga skall kunna besvaras har vi sökt förstå det
resursberoende som föreligger mellan bolagen samt vilken typ av makt
detta beroende kan ge upphov till. Utifrån tidigare studier har vi kunnat
sluta oss till riskkapitalbolagets resursbidrag är betydande. Kapitalet har
dock ansetts vara det viktigaste resurstillskottet och beskrivits som den
resurs som i störst utsträckning givit upphov till riskkapitalbolagets makt
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och inflytande över portföljbolagets förehavanden. Den informella makt
som kapitalet skapat har vidare ansetts komplettera den formella
maktposition som riskkapitalbolaget besitter i och med dess medverkan i
styrelsearbetet.
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5 Hur upplevs förhållandet till
riskkapitalbolaget?

I detta kapitel redovisar vi hur våra intervjuobjekt upplever förhållandet
till sina respektive riskkapitalbolag. De intervjuade och företagen har
anonymiserats då detta var ett önskemål från en av respondenterna. För att
få en enhetlig uppställning har vi valt att anonymisera samtliga
företagsrepresentanter.

5.1 Inledning

Vi har intervjuat fem företag i IT-branschen som finansierats av VC-bolag.
Gemensamt för fyra av de fem aktörerna är att de befinner sig på ett
mycket tidigt stadium i sin utveckling. Tre av företagen kan sägas befinna
sig i den så kallade såddfasen medan ett av bolagen kan betecknas som ett
start-up. Det femte företaget kan redan sägas ha passerat de inledande
utvecklingsfaserna, vi har trots detta valt att studera denna aktör då
representanten för företaget kunnat berätta om förhållandet med VC-
bolaget i de tidiga utvecklingsfaserna.

Samtliga företag utvecklar någon form av programvara. Detta innebär att
man i första hand sökt riskvilligt kapital för att finansiera en
kapitalkrävande produktutveckling. Tre av fem aktörer har fortfarande inte
en färdigutvecklad produkt varför risknivån i företagen generellt måste
anses vara mycket hög. De personer som intervjuats sitter på VD-
positionen i sina respektive företag och medverkar i styrelsearbetet. Att
samtliga sitter med i styrelsen ser vi som nödvändigt för att de skall kunna
ge en rättvisande bild av förhållandet till VC-bolaget.

De företag vi intervjuat är relativt nystartade, två av dem har varit
verksamma i mindre än ett år. Företagen har mellan 6 och 65 anställda. För
att närmare presentera företagen väljer vi inledningsvis att beskriva varje
företag för sig, där tonvikten läggs på sammansättningen av riskkapitalister
i bolaget. Som nämndes i inledningskapitlet är samtliga företag och
intervjuade anonymiserade. Vi kommer sedermera att integrera samtliga
personers åsikter under lämpliga rubriker, åsikterna presenteras således inte
företagsvis. Anledningen till detta är att vi strävar efter en struktur där våra
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inledande undersökningsfrågor styr dispositionen snarare än de
intervjuades företagstillhörighet.

Företag A
Företaget grundades i November 1999 av fyra entreprenörer med lång
bakgrund av forskning och utveckling inom den svenska telekomindustrin.
Verksamheten består i att utveckla högteknologiska lösningar för mobila
kommunikationsprodukter. Kunder är tillverkare som redan nu har, eller
inom snar framtid kommer att ha, produkter med högtalarfunktion som
exempelvis mobiltelefoner, kommunikatorer, trådlösa hemtelefoner, IP-
telefoner, biltelefonsystem och Laptops. Den första produkten utvecklas så
att bland annat mobiltelefonen kan användas som en konferenstelefon utan
störande ljud och ekon.

I samband med starten tog företaget kontakt med ett av de mer etablerade
VC-bolagen i Sverige. Detta bolag har alltsedan starten finansierat
företaget med såddkapital för att täcka kostnader för bland annat
produktutveckling. VC-bolaget sitter med i styrelsen och är även
majoritetsägare i företaget. Sedan januari 2000 ägs företaget även till 5%
av en annan extern aktör.

Företag B
Företaget grundades i februari 2000 av fem personer, fyra av dessa hade
tidigare strategiska positioner på ett telekomföretag. Verksamheten består i
att utveckla, sälja och marknadsföra applikationer för mobilt Internet. Den
potentiella kundbasen utgörs av så kallade ”Mobile Internet Service
Providers” dvs  aktörer som vill kunna erbjuda sina kunder mobila
Internettjänster.

Företaget har hittills haft två finansieringsrundor, den första ägde rum i
samband med starten och den andra genomfördes i augusti månad. Idag
finns tre riskkapitalister representerade i styrelsen; ett svenskt VC-bolag,
ett utländskt VC-bolag samt en utländsk privatperson.

Företag C
Företaget grundades i juni 2000 för att möta en förväntat hög efterfrågan på
system som baseras på den så kallade Bluetooth teknologin7. Företaget ser

                                                          
7 Med Bluetooth avses en teknologi som tillåter trådlös kommunikation mellan exempelvis handdatorer
och mobiltelefoner, denna teknologi är tänkt att ersätta de sladdar som idag är nödvändiga för att
kommunicera mellan olika system.
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sig själva som ett utvecklingsföretag som specialiserat sig på att integrera
kommunikationslösningar baserade på trådlös teknologi. De potentiella
kunderna skall förses med kompletta hårdvaru- och mjukvarulösningar
tillsammans med kompetens i form av konsulttjänster.

Företaget har sedan starten erhållit såddfinansiering från ett lokalt VC-
bolag. Detta bolag finns representerat i styrelsen i form av en
styrelseledamot, ytterligare en person från bolaget är tillfrågad
styrelseledamot.

Företag D
Företaget grundades 1994 av fem studenter från ett av Sveriges universitet.
Företagets produkt består av en teknisk plattform som hanterar det
omfattande och komplexa innehåll som präglar dagens webbsidor.
Kundbasen består av allt från företag som driver Internetportaler till mer
traditionella företag vars webbsidor innehåller betydande
informationsmängder.

Företaget har genomgått ett antal finansieringsrundor och har från starten
fram till idag fått in över 70 miljoner kronor i riskvilligt kapital. Den första
finansieringen skedde ett år efter företagets start, då gick ett svenskt VC-
bolag in med kapital. I och med en nyemission 1998 gick även ett utländskt
VC-bolag samt ett antal privata finansiärer in i företaget. Det utländska
bolaget är idag största ägare och sitter tillsammans med det svenska i
styrelsen.

Företag E
Företaget grundades 1997 i och med att en större lokal dagstidning i
Sverige beslutade sig för att ta över ett utvecklingsprojekt som tidigare
drivits tillsammans med en extern IT-konsult. Tidningen bildade ett separat
bolag för att härigenom ta fram ett system för produktion- och affärsstöd
riktat mot företag med publicistisk verksamhet. Företagets potentiella
kundbas utgörs av dagstidningar som vill uppnå en mer rationell hantering
av produktionen och uppföljning av verksamheten.

Företaget har genomgått två större finansieringsrundor, den första ägde rum
i samband med starten av företaget då man tog kontakt med ett lokalt VC-
bolag. Den andra finansieringsrundan skedde under våren 2000 då man tog
kontakt med en större svensk bank för att hitta ytterligare riskkapital. Idag
är den lokala tidningen största ägare och tillika styrelseordförande i
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bolaget. Därutöver sitter även det lokala VC-bolaget med i styrelsen. Det
finns även två andra externa delägare i företaget, dels en större svensk
Internetkonsult samt en annan lokal dagstidning vilka vardera äger 10% av
bolaget.

5.2 Varför togs kontakt med riskkapitalbolaget?

Den viktigaste orsaken till att kontakt uppstått med VC-bolaget kan
hänföras till företagens finansieringsbehov, i samtliga fall har kapital varit
nödvändigt för att komma igång med företaget och påbörja
produktutvecklingen. I samtliga fall är det företagen som initierat kontakten
med riskkapitalisten och inte tvärtom. Vissa av kontakterna har uppstått
genom att nyckelpersoner i företagen sedan tidigare haft kontakt med
riskkapitalister av olika slag. Andra kontakter har uppstått slumpvis.

”Jag jobbade tidigare inom ett stort telekomföretag och hade hand om
mycket kapitalfrågor och kontakt med investerare. Det var delvis på
detta sätt som idén föddes till att bilda företaget. Sedan har ett antal
rådgivare använts i valet av riskkapitalbolag." (VD, företag B)

”Vår första kontakt med riskkapitalbolaget var för två år
sedan…Valet var mer av en slump. Det fanns vid tidpunkten för valet
inte så stort utbud av riskkapitalbolag.” (VD, företag A)

Samtliga företag har nämnt att man vid val av VC-bolag hade vissa krav
som de skulle leva upp till. Man nämner i detta avseende kompetens,
kunskap om marknad och marknadskanaler, tillgång till nätverk och
engagemang som viktiga ingredienser.

”Vi valde riskkapitalbolag utifrån vissa kriterier. För det första ansåg
vi det viktigt att få tillgång till internationella nätverk, för det andra
ville vi ha en aktör med branschkunnande, för det tredje behövde vi en
lokal aktör som gjort liknande investeringar förut och som vet hur
man bygger värde i bolag.” (VD, företag B)

”Det är jätteviktigt att få in ”smart kapital”, det vill säga få in
finansiärer som kan branschen och som vet vad du håller på med. Om
man ska göra en ”trade off” mellan att få in 100 miljoner från en
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finansiär som inte förstår branschen och 50 miljoner från en
branschkunnig finansiär, ska man välja det senare.” (ibid)

”Kapitalet kan vi ju i värsta fall låna från någon bank, men kapital
tillsammans med kompetens och marknadskanaler är det vi är ute
efter.” (VD, företag E)

Även VC-bolagen har enligt de intervjuade ställt vissa krav för att inleda
ett samarbete. Att  kunna uppvisa lönsamhet, få tillgång till styrelseposter
och inflytande samt arbeta efter uppsatta riktlinjer är de faktorer som
ansetts betydelsefulla. Vad gäller kravet på lönsamhet fanns skilda
uppfattningar mellan företagen. Företag B hävdade att VC-bolag idag
kräver lönsamhet på ett tidigt stadium, företag A såg emellertid
riskkapitalbolaget som mer långsiktigt. Företag C ansåg att deras VC-bolag
inte hade samma höga krav på lönsamhet som många andra även om de
naturligtvis vill ha avkastning på sin investering. Följande citat speglar
dessa olika åsikter:

”Om vi tagit kontakt med ett riskkapitalbolag för 1 eller 1,5 år sedan
hade man kunnat sitta och utveckla på sin kammare i två år utan att
ha någon sorts intäkt, men idag krävs det egentligen intäkt från dag
ett.” (VD, företag B)

”Riskkapitalbolaget är ganska långsiktigt, just nu prioriteras
expansion framför lönsamhet.” (VD, företag A)

”De är inget traditionellt riskkapitalbolag, de skiljer sig, de har från
början fått ganska mycket statliga fondpengar… De har givetvis
liknande avkastningskrav men deras placeringshorisont är satt i ett
längre perspektiv.” (VD, företag C)

På frågan om någon skillnad i lönsamhetskrav eller andra krav märkts på
senare tid är det bara företag D som märkt av någon skillnad, de andra
anser att det inte är någon skillnad.

”Jag har inte märkt någon skillnad vad gäller lönsamhetstänkande på
senare tid, vi har en ”roadmap” som vi följer.” (VD, företag A)

”Riskkapitalisterna kräver idag större och mer exakta
handlingsplaner än förr, mer konkret information exempelvis hur vi
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avser göra med fakturering och hur mycket vi räknar med att sälja.”
(VD, företag D)

5.3 Vad har riskkapitalbolaget tillfört företaget?

Samtliga företag är överens om att kapitalet är den viktigaste resursen som
VC-bolaget bidragit med. Kapitalet har i alla fall varit en förutsättning för
att kunna starta eller utveckla företaget. Det som dessutom betonats i
många av intervjuerna är att företagets fortlevnad och expansionsplaner är
direkt beroende av att nytt kapital sätts in i företaget. Man utgår med andra
ord implicit från att VC-bolaget framöver kommer sätta in nytt kapital
alternativt att man kan ta in nya riskkapitalister i bolaget. Företag C betonar
dock att nya kapitalinsatser i mycket stor utsträckning beror på hur
företaget utvecklas.

Utöver kapital ses riskkapitalbolagets kontaktnät som en mycket viktig
resurs. Ett flertal av företagen nämner att de via VC-bolagen har fått eller
kan få tillgång till internationella kontakter och försäljningskanaler. Även
kontakter med andra riskkapitalister och banker är någonting som ansetts
betydelsefullt.

”… de [riskkapitalbolaget] har även medverkat till att hitta potentiella
kunder samt bidragit till kontakter med andra riskkapitalbolag” (VD,
företag A)

Ytterligare en faktor som flera av företagen betonar är VC-bolagets
erfarenhet. Det handlar framförallt om branscherfarenhet, erfarenhet av
tidigare investeringar i liknande företag samt marknadserfarenhet. Ett citat
från företag C kan delvis illustrera detta:

”Nätverket som de hade och erfarenhet av den här sortens teknik…,
att de varit involverade i liknande bolag tidigare för då vet de vilka
fällor man kan gå i , vilka problem som kan uppstå och allt det här.”
(VD, företag C)

Företag D är det enda som anser att VC bolaget inte tillfört något annat än
kapital till företaget.
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Ytterligare en resurs som anses viktig är det tekniska kunnandet som VC-
bolaget kan bidra med. Åsikterna gällande detta bidrag skiljer sig dock
mycket åt mellan de olika företagen. Vissa hävdar att företagets produkt är
för komplex för att VC-bolaget skall kunna komma med några konstruktiva
rekommendationer, andra hävdar att nyckelpersoner inom VC bolaget har
varit till mycket stor hjälp när det gäller att ge generella förslag till tekniska
förbättringar.

På frågan om riskkapitalbolag kan bidra med teknisk kompetens svarar
företag E:

”Generellt sett skulle jag svara nej, men i vårt specifika fall skulle jag
säga att vi har haft turen att få hjälp av en person inom
riskkapitalbolaget som är en duktig systemutvecklingschef.” (VD,
företag E)

Företag C anser i likhet med ovanstående resonemang att nyckelpersoner
inom riskkapitalbolaget kan bidra med tekniskt kunnande:

”Teknisk kompetens kan de absolut tillföra. Riskkapitalbolaget har ju
en styrelse i sig och referensgrupper i sitt nätverk. Det kan vara
professorer från universitet eller väldigt erfarna och duktiga tekniker
från andra bolag.” (VD, företag C)

Företag D anser däremot inte att VC-bolaget bidragit med tekniskt
kunnande:

”Våra finansiärer är intresserade av bolaget men bidrar inte med
något tekniskt kunnande, detta beror på att vår produkt är så
komplicerad.” (VD, företag D)

Företag A uttrycker i mycket tydliga ordalag att VC-bolaget, med sitt
marknadskunnande och sin expertis inom finansiering, kan komplettera den
tekniska kunskap som finns i det egna företaget. De hävdar vidare att VC-
bolaget bland annat spelat en viktig roll för att hitta potentiella kunder.

”De [riskkapitalbolaget] har bidragit med mycket utöver kapital. I och
med att vi som grundare av företaget är tekniker har vi inte så mycket
marknadskunnande, detta har riskkapitalbolaget hjälpt till med. Vi



Det smarta kapitalet – En studie av nyetablerade IT-företags syn på relationen till sitt riskkapitalbolag

44

har även fått mycket hjälp med de finansiella bitarna” (VD, företag
A)

5.4 Hur upplevs riskkapitalbolagets engagemang?

Företagen anser generellt att engagemanget från VC-bolagens sida varit
betydande. Endast en av de tillfrågade, företag D, hävdar att investerarna
agerat passivt, men att de några av dem, de som sitter i styrelsen,
naturligtvis påverkar genom styrelsearbetet. Vissa av de tillfrågade, företag
B och E, anser att engagemanget endast tar sig uttryck under
styrelsemötena medan de andra hävdar att en mer kontinuerlig kontakt med
VC bolaget förs.

”De [riskkapitalbolaget] har varit involverade i styrelsemötena och de
har varit tillgängliga även mellan styrelsemötena genom att finnas till
hands när vi haft frågor…” (VD, företag C)

”De [riskkapitalbolaget] engagerar sig mycket i företaget, en person i
bolaget har vi nästan daglig kontakt med, de är väldigt involverade.”
(VD, företag A)

En av de tillfrågade, företag B, tycker att engagemanget skiljer sig mellan
de olika VC-bolagen.

”Engagemanget bland riskkapitalisterna varierar. En av
riskkapitalisterna är väldigt engagerad i företaget, en annan bidrar
inte utan snarare stjälper och inte förstår vart bolaget är på väg och
vad som är bäst för företaget” (VD, företag B)

När det gäller engagemangets utveckling över tiden hävdar den
övervägande delen av de intervjuade att de inte märkt någon direkt
skillnad. En av de tillfrågade, företag E, såg en skillnad i engagemang i
samband med att pengarna i bolaget började ta slut. En annan av de
tillfrågade, företag C, menade att de sett ett ökat engagemang då det visade
sig att den initiala produktidén inte höll måttet och en ny var tvungen att
utvecklas. Nedanstående citat illustrerar dessa båda situationer.
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”…Den stora grejen är att den produktidé som vi hade inte höll
måttet, marknadsmässigt. Tekniskt kunde vi göra det, men inte
marknadsmässigt så vi befinner oss fortfarande i en sökfas faktiskt.
Den här såddfasen, den första sökperioden, drar ut lite på tiden.”
(VD, företag C)

”Det har varit högre engagemang nu på senare tid, men det har inte
att göra med releasedatumet utan det har nog snarare att göra med
att pengarna börjar ta slut. De är då de börjar bli oroliga för att det
här ska gå över styr. Då börjar de aktivera sig lite mer.”
(VD, företag E)

På frågan hur det ökade engagemanget tar sig uttryck svarade företag E:

”De försöker dra i alla sina kanaler som kan hjälpa till med fortsatt
finansiering. De blir mer aktiva på styrelsemötena, de börjar påtala
det jag sagt i ett antal månader – att vi måste få ny finansiering.”
(Ibid)

Företag B påpekade att VC-bolagens engagemang också beror på huruvida
mål och krav uppfylls.

”Styrelsen lyssnar på vad jag har att säga så länge krav och mål
uppfylls, då har man styrelsens förtroende, om man inte uppfyller
kraven går styrelsen in mer och mer.” (VD, företag B)

5.5 Vilka beslut medverkar riskkapitalbolaget i?

Samtliga företag betonar att riskapitalbolagets inflytande sker genom dess
medverkan i styrelsearbetet. Representanter för riskkapitalbolagen sitter i
styrelsen hos samtliga företag, utom företag D där endast vissa
riskkapitalbolag är representerade. Framförallt anses riskkapitalbolagens
inflytande gälla strategiska frågor och frågor som har med företagens
finansiering att göra. Hos två av de tillfrågade, företag A och C, påverkar
VC-bolaget besluten även mellan styrelsemötena genom kontinuerlig
kontakt och rådfrågning. Samtliga företag betonar dock att VC-bolagen inte
medverkar i det operativa beslutsfattandet.
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”Styrelsens uppgift är tredelad, dels ska den vara kreativt stöd, dels
ska styrelsen ägna sig åt strategiska frågor och slutligen ska de ägna
sig åt att minimera risken i företaget…”(VD, företag C)

”Allt som rör den löpande verksamheten kan jag ta beslut om,
riskkapitalbolaget går inte in och detaljstyr, på det sättet tycker jag att
det fungerar bra.” (VD, företag A)

”Det operativa beslutsfattandet ska VD:n driva, man ska inte ha
investerare som är inne och bestämmer i de operativa sakerna.” (VD,
företag B)

Företag B betonar dock att man inte skall bortse från möjligheten att ta
hjälp av riskkapitalister även på operativ nivå:

”Det är viktigt att hålla styrelsen utanför det operativa
beslutsfattandet, undantaget är om man känner att en viss person kan
bidra med viktiga kunskaper, det kan exempelvis röra sig om tekniskt
kunnande, kunder eller bra idéer.” (VD, företag B)

Även om riskkapitalbolagen är representerade i styrelsen påpekar samtliga
företag att deras roll i beslutsfattandet ses mer som rådgivande.

”Riskkapitalbolaget har agerat bollplank…, de har mer av en
rådgivande roll i beslutsfattandet,” (VD, företag A)

”De [riskkapitalisterna] agerar som stöd och som…, samtidigt som vi
visar vad vi vill göra kan de titta på underlaget och se om de tror på
det – avråda eller tycka att det är bra.” (VD, företag C)

Många påpekar att riskkapitalbolaget medverkar i beslut som medför
betydande ökningar i företagets kostnadsmassa. Detta rör ofta beslut som
ligger utanför den initiala affärsplanen och som kan komma att kräva
ytterligare kapitaltillskott till verksamheten. Ett citat från företag B kan
sammanfatta dessa åsikter:

”Styrelsen medverkar i beslut som är utöver ramen för verksamheten,
det vill säga som kan öka kostnaderna dramatiskt, det kan exempelvis
röra beslut om utveckling av nya sorts produkter, beslut om
internationella aktiviteter som inte planerats, med andra ord allt som
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inte står i affärsplanen men som påverkar företagets verksamhet.”
(VD, företag B)

5.6 Skillnader i riskattityd?

De flesta av de tillfrågade anser att synen på risk inte skiljer sig nämnvärt
mellan riskkapitalbolaget och det egna företaget. Många betonar att
styrelsens roll är att minimera risken i företaget och att VC-bolaget i detta
avseende har ett viktigt inflytande. Man upplever inte generellt att
riskkapitalbolaget är beredda att ta högre risker för att sedan göra snabba
exits och få en kortsiktigt hög kapitalutväxling utan ibland är det snarare
tvärtom.

En av de tillfrågade, företag D, påpekar att den bransch de befinner sig i är
per definition riskfylld och att det därför är nödvändigt att ta risker.

”Det här är risky business. Vi tillhör den nya ekonomin och vi lever
på lånade pengar. Vi rekryterar mycket bra människor vilket tyder på
att människor trots allt är riskbenägna.” (VD, företag D)

Som kontrast till detta står företag A som anser att både de och deras VC
bolag är konservativa och har därmed varit försiktiga. Även företag E
menar att det ibland är bättre att gå långsamt fram.

”Vi är båda ganska konservativa vad det gäller att ta risker, de är inte
ett av de nya riskkapitalbolagen som slänger in 100 miljoner på ett
helt färskt e-handelsföretag. De har varit ganska försiktiga med sina
investeringar, de har pytsat ut pengar i lagom proportioner i takt med
att vi gjort framsteg och hållit våra planer.” (VD, företag A)

”Vis av erfarenhet, vi väntar tills vi får in pengarna innan vi gör
expansion, vi funderade på det men vi gjorde det aldrig. Vi behöll vår
normala kostym, den som vi kan hantera.” (VD, företag E)

En annan syn på VC-bolaget och risk har företag C som anser att
riskkapitalbolaget spelat en balanserande roll tack vare deras erfarenhet.
Men de påpekar också att det ibland varit riskkapitalbolaget som tryckt på
då företaget varit lite för försiktiga.
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”Styrelsens uppgift är dels att minimera risken i företaget, att
förhindra att vi galna ungtuppar fattar konstiga beslut som är helt
uppåt väggarna. I vissa fall då vi har satt lite lägre mål har de tyckt
att vi ska klara av det snabbare. Det är hela tiden en dialog som förs.
De agerar i företagets intresse hela tiden för de vill naturligtvis få
utdelning på sin satsning.” (VD, företag C)

En av de tillfrågade, företag D, påpekar att i och med att marknaden för
riskkapital har kylts av under det senaste året har VC-bolagen blivit mer
noggranna vid val av företag att investera i. Idag måste man kunna visa upp
en konkret handlingsplan.

”Riskkapitalisterna kräver idag större och mer exakta
handlingsplaner än förr, mer konkret information exempelvis hur vi
avser göra med fakturering och hur mycket vi räknar med att sälja.”
(VD, företag D)

5.7 Har skilda målsättningar existerat?

Tre av de tillfrågade, företag A, C och D, anser att det inte funnits några
skilda målsättningar medan de två andra, företag B och E, anser att det
funnits målsättningar som skilt sig. Alla har dock olika anledningar till
varför målen stämt eller inte stämt överens.

”Ingen målkonflikt har egentligen ägt rum. De har dock haft
synpunkter på våra strategier. I och med att vi har det tekniska
kunnandet och de har marknadskunnandet kompletterar vi varandra
väldigt bra. Riskkapitalbolaget har svårt att ifrågasätta oss och våra
planer i och med att de inte kan tekniken och tvärtom när det gäller
vårt ifrågasättande av riskkapitalbolagets kunnande.” (VD, företag
A)

”I samband med första finansieringen satte vi oss ner och satte upp
milstolpar. I och med att vi satte milstolparna tillsammans är det de
målen man jobbar efter. Vi var överens om vad som skulle göras.”
(VD, företag C)

”Målsättningarna skiljer sig inte. De [riskkapitalisterna] vill bara ha
en bra exit.” (VD, företag D)



Det smarta kapitalet – En studie av nyetablerade IT-företags syn på relationen till sitt riskkapitalbolag

49

Företag E menar att det inte finns några grundläggande motsättningar men
att det ändå kan uppstå då riskkapitalbolaget vill lägga sig i den operativa
verksamheten. De understryker dock att de håller emot när det handlar om
något de anser vara viktigt, exempelvis designmässiga regler, men att de får
ge vika när det handlar om resursutnyttjande.

”[Målsättningarna skiljer sig] inte grundläggande men det blir ju så
när man kommer in på den operativa delen. X är största ägare och
största kund och det gör det väldigt svårt för dem att skilja på
kundrollen och ägarrollen.” (VD, företag E)

”Det finns inom alla konstellationer folk som drar åt olika håll.” (VD,
företag B)

” Idag krävs det egentligen intäkt från dag ett. Detta skapar konflikt
mellan vad de anställda vill och vad styrelsen och ledningsgruppen
vill.” (VD, företag B)

De företag som har existerande målkonflikter löser dem på samma sätt;
genom diskussioner och resonemang, framförallt under styrelsemöten.

”I vår styrelse blir det diskussioner kring beslut, varje ledamot har då
en röst.” (VD, företag B)

”I vår styrelse diskuterar man sig fram till besluten, det är ingenting
som kastas fram.” (VD, företag B)

”Konflikter är ett hårt ord men vi har ibland haft olika uppfattningar
om saker men då har vi diskuterat oss igenom det och kommit fram till
konsensuslösningar.” (VD, företag E)

5.8 Har förväntningarna på riskkapitalbolaget
uppfyllts?

Samtliga företag, utom företag D, anser att deras förväntningar på VC-
bolaget helt eller delvis uppfyllts. Företag D är således det enda företag
som anser att förväntningarna inte alls uppfyllts:
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”Målet var att få engagemang, det har varit mycket dåligt.” (VD,
företag D)

Företag B var besviken på en av riskkapitalisterna som de inte tycker nått
upp till förväntningarna. Detta VC-bolag hade snarare inverkat negativt på
företaget istället för att hjälpa dem.

Jag är besviken på siffernissen för att han inte bidragit till att föra in
kunder eller lyckats hitta synergier i sin portfölj, annars [med de
andra] är jag nöjd. Siffernissen bidrar på ett destruktivt sätt, han vill
ha mer information hela tiden, vi får säga stopp, den här
informationen kommer i månadsrapporten.” (VD, företag B)

Båda dessa företag anser att det är brist på erfarenheter, kunskap och
intresse från VC-bolagets sida som är anledningen till att förväntningarna
inte uppnåtts.

”Detta beror på att personen i fråga har bristande kunskaper och inte
är erfaren. Han har inte erfarenhet av att driva bolag själv utan är
snarare en siffernisse.” (VD, företag B)

”Engagemanget har varit dåligt hela tiden. Det beror på att kunskap
och intresse saknas.” (VD, företag D)

De andra tre var så gott som helt nöjda med samarbetet vilket kan
sammanfattas med ett citat från företag A:

”Jag tycker att riskkapitalbolaget motsvarat våra förväntningar, det
är inte så att de har gett oss en summa pengar och stuckit, de har följt
upp väldigt väl…” (VD, företag A)

En av de tillfrågade, företag C, anser att utfallet av samarbetet till stor del
beror på företaget självt. Att riskkapitalbolagets hjälp och engagemang
beror på hur mycket man själv engagerar sig, både i kontakten och i
företaget. De påpekar också att ett företag får så mycket uppmärksamhet
det är värt. Att ett VC-bolag inte har hur mycket tid som helst utan måste
därför lägga kraften på de företag de tror på och där det finns mest
potential.
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”De lägger ner den tid de har, vi kan inte kräva mer. Sen är det ge
och ta, vi måste ge dem något också, ställa krav från vår sida, man
kan inte bara komma och säga gör det här och det här,  man måste
visa vilja själv också. Visar man inte den här viljan tycker inte de att
det är intressant heller.” (VD, företag C)
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6 Hur ser relationen mellan
riskkapitalbolag och portföljbolag ut?

I denna del av uppsatsen kommer empirin att analyseras med hjälp av de
teorier som tagits upp i referensramen. Kapitlet kommer att struktureras
efter de frågor vi ställde oss i problemformuleringen. Således kommer vi
inledningsvis att analysera riskkapitalbolagets engagemang i
portföljbolaget, därefter avser vi behandla dess resursbidrag och slutligen
behandlas riskkapitalbolagets inflytande över beslutsfattandet. Analysen
kommer senare att ligga till grund för våra slutsatser.

6.1 Hur ser riskkapitalbolagets engagemang i företaget
ut?

Av genomförda intervjuer att döma har VC-bolagets engagemang
genomgående ansetts vara högt. Endast ett av de tillfrågade företagen,
företag D, har ansett att det saknats tillräckligt engagemang. De frågor som
härmed blir intressanta att utreda är varför engagemanget i bolagen varit
högt, samt om det förändrats över tiden. Om engagemanget förändrats
infinner sig även frågan under vilka omständigheter detta har skett. Den
slutgiltiga frågan vi ställer oss är huruvida en ökad grad av engagemang
beror på VC-bolagets behov att, genom ökad kontroll, minimera de risker
som uppkommer i förhållandet med portföljbolaget eller om de är rädslan
för att förlora investerat kapital som är den huvudsakliga förklaringen.

6.1.1 Vad avgör engagemangets intensitet?

Om vi inledningsvis koncentrerar analysen till varför VC-bolagens
engagemang varit högt kan detta sammanfattas i nedanstående fem punkter:

•  Portföljbolagens tidiga utvecklingsfas
•  Portföljbolagens höga innovationstakt
•  Kompetensförhållande mellan VC-bolag och portföljbolag
•  Portföljbolagets initiativförmåga
•  VC-bolagets lokala närvaro
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För det första är en gemensam nämnare för samtliga av de studerade
företagen (förutom företag D) att de befinner sig i ett uppstartningsskede.
Under denna tidiga utvecklingsfas är portföljbolaget ofta i större behov av
hjälp och rådgivning. Utöver ren produktutveckling måste exempelvis en
genomarbetad affärsplan samt en väl fungerande organisation utvecklas.
Därtill kommer att perioden är mycket kapitalintensiv vilket gör att
beroendet av externa finansiärer är betydande. Som en följd härav verkar
VC-bolaget, utifrån de intervjuer vi genomfört, upplevas som en väldigt
viktig och engagerad samarbetspartner i den inledande utvecklingsfasen.

Att samtliga företag i vår studie har en verksamhet som till stor
utsträckning är beroende av en hög innovationstakt påverkar också
kontakten med riskkapitalbolaget. En hög innovationstakt medför att VC-
bolaget måste hålla sig uppdaterad och se till att de uppsatta riktlinjerna
vad gäller produktutvecklingen efterlevs. Riskkapitalbolagets behov att
hålla sig uppdaterad tycks, utifrån de intervjuer vi genomfört, ofta ta sig
uttryck i ett krav på portföljbolaget att sätta upp milstolpar för
produktutvecklingen för att sedermera rapportera hur man ligger till i
förhållande till dessa. En hög innovationstakt medför också ett stort
kapitalbehov, detta innebär att en kontinuerlig kontakt med VC-bolaget
måste hållas för att därmed säkerställa att det finns tillräckligt med kapital
för vidare produktutveckling.

Vad gäller kompetensförhållandets betydelse för engagemangets intensitet
kan två tydliga tendenser urskiljas utifrån den studie vi genomfört. För det
första kan ett stort tekniskt kunnande hos VC-bolaget medföra ett större
engagemang. Detta har att göra med att man härigenom kan bidra med
konstruktiva åsikter avseende produktutvecklingen och att rollen som
rådgivande part förstärks. För det andra kan VC-bolagets kompletterande
kunskap inom områden som ligger utanför portföljbolagets kärnkompetens
vara en mycket viktig förklaring till ett stort engagemang.

Entreprenörens initiativförmåga kan vidare betecknas som en viktig faktor
för att förstå engagemangets intensitet. Ett portföljföretag som kontinuerligt
tar kontakt med representanter för VC-bolaget erhåller härmed ett ökat
engagemang. Detta kan ses som särskilt viktigt i de fall där VC-bolaget
hanterar en portfölj med många bolag och där möjligheten att engagera sig
i varje bolag kraftigt begränsas. Betydelsen av att ta egna initiativ
betonades speciellt av ett företag (företag C).
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Slutligen kan även VC-bolagets lokala närvaro vara av betydelse för
engagemangets intensitet. En geografisk närhet till riskkapitalbolaget har
av vissa av de intervjuade ansetts ha en positiv inverkan på förhållandet
dem emellan. VC-bolagets närhet kan även betraktas som en viktig faktor
vid valet av riskkapitalbolag, två av de tillfrågade bolagen (B och C)
nämnde att den geografiska närheten var av avgörande betydelse vid valet
av riskkapitalbolag.

6.1.2 Ökar engagemanget vid kritiska situationer?

Vad gäller utvecklingen av VC-bolagets engagemang över tiden har
uppfattningen generellt varit att man inte märkt någon större skillnad. En
anledning till detta skulle naturligtvis kunna vara företagens unga ålder.
Vissa av de tillfrågade har exempelvis verkat under mindre än ett år vilket
gör det svårare för dem att bedöma hur utvecklingen förändrats över en
längre tidsperiod. Två tydliga exempel belyser dock fenomenet att VC-
bolagets engagemang i stor utsträckning kan vara kopplat till kritiska
situationer i företagets utveckling.

Det första exemplet hämtas från företag C där det visade sig att den initiala
produktidén inte höll måttet. Detta ledde till att VC-bolaget fick ingripa och
hjälpa till att utvärdera nya möjligheter för produktens framtida utveckling.
Riskkapitalbolagets roll blev i detta fall att bidra med synpunkter på hur
produkten skulle kunna utformas för att härmed nå bästa möjliga
marknadsacceptans. Den tidigare idén hade nämligen, trots att den varit
tekniskt genomförbar, inte ansetts vara tillräckligt marknadsmässig.
Företag C beskriver med anledning av ovanstående den inledande
utvecklingsperioden som en sökfas:

”…Den stora grejen är att den produktidé som vi hade inte höll
måttet, marknadsmässigt. Tekniskt kunde vi göra det, men inte
marknadsmässigt så vi befinner oss fortfarande i en sökfas faktiskt.
Den här såddfasen, den första sökperioden, drar ut lite på tiden.”
(VD, företag C)

Det andra exemplet kommer från företag E vilka också upplevt att VC-
bolagets engagemang i viss mån förändrats över tiden. I detta fall var det
dock snarare det faktum att pengarna i bolaget började ta slut som var den
avgörande faktorn till en ökad grad av engagemang. Det ökade
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engagemanget tog sig i detta fall uttryck i att riskkapitalbolaget, genom sitt
kontaktnät, sökte hitta nya finansieringskällor för att säkerställa den
framtida produktutvecklingen.

Vad som kan anses vara gemensamt för dessa två företag är att någon form
av svårigheter bidragit till att engagemanget i bolagen ökat. Såväl en
misslyckad produktidé som brist på kapital kan sägas utgöra ett direkt hot
mot företagens överlevnad. Detta har i sin tur medfört att VC-bolaget
inriktat sin uppmärksamhet till just dessa bolag.

6.1.3 Kan engagemanget förstås utifrån ett kontrollbehov?

Utifrån ovanstående resonemang om riskkapitalbolagets engagemang tycks
det vara av stor vikt att förstå detta utifrån situationsspecifika faktorer.
Emellertid verkar engagemanget endast delvis kunna förstås utifrån
riskkapitalbolagets strävan att genom ökad kontroll söka minimera
agentrisken, det vill säga risken att entreprenören agerar opportunistiskt.
Istället tycks engagemanget vara mer beroende av hur hög affärsrisken och
osäkerheten i portföljbolaget ser ut. Med andra ord skulle engagemangets
intensitet snarare kunna förstås utifrån rädslan att förlora investerat kapital
än utifrån ett behov att kontrollera portföljbolaget.

Agentteorin kan emellertid vara en viktig utgångspunkt för att förstå VC-
bolagets engagemang i vissa sammanhang. Som exempel kan nämnas de
fall där det råder stora skillnader i kompetensförhållande mellan bolagen. I
situationer där entreprenören har uppenbara brister i sitt marknadskunnande
kan det vara av stor vikt för riskkapitalbolaget att öka kontrollen i företaget.
Detta bland annat för att undvika att portföljbolaget tar egna initiativ som
medför ett alltför högt risktagande. Att riskkapitalisten kan tjäna som en
kontrollerande part betonades i synnerhet av företag C.

”Syrelsens uppgift är att minimera risken i företaget, att förhindra att
vi galna ungtuppar fattar konstiga beslut som är helt uppåt
väggarna.” (VD, företag C)

Den kontroll som utövas i portföljbolaget tycks dock inte generellt kunna
förstås utifrån riskkapitalbolagets behov att motverka ett opportunistiskt
agerande från entreprenörens sida. Istället har företagen i de intervjuer vi
genomfört betonat att man ständigt söker nå konsensuslösningar och att



Det smarta kapitalet – En studie av nyetablerade IT-företags syn på relationen till sitt riskkapitalbolag

56

förhållandet bolagen emellan präglas av ett starkt förtroende. Det har även
hävdats att det generellt inte föreligger någon skillnad i riskattityd eller
målsättningar mellan bolagen, detta skulle i annat fall kunnat motivera att
aktörerna reagerar på olika sätt i en given situation och att
riskkapitalbolaget härmed måste öka kontrollen över portföljbolaget.

6.2 Vad tillför riskkapitalbolaget i värde?

Nedan kommer att redogöra för de resurser portföljbolagen anser att
riskkapitalbolagen tillför dem. Dessa resurser skulle kunna sägas vara det
samma som det värde de tillför. Vi anser det vara nödvändigt med en sådan
redogörelse eftersom de resurser ett företag tillför ett annat företag lägger
grunden till relationen dem emellan. Det är vidare nödvändigt att veta vilka
resurser som tillförs för att kunna förstå den inflytande riskkapitalbolaget
har över portföljbolagets beslutsfattande.

De resurser portföljbolagen anser att riskkapitalbolagen tillför kan
sammanfattas i fyra punkter, vilka vi nedan kommer att analysera
utförligare.

•  kapital
•  kontaktnät
•  erfarenhet
•  tekniskt kunnande

Kapital: Samtliga företag i undersökningen ansåg att kapitalet varit den
viktigaste resurs som VC-bolaget tillfört. Kapitalet var i samtliga fall en
förutsättning för att starta eller utveckla företaget och att det var för att få
finansiering som kontakt togs med VC-bolaget. Vi konstaterar således att
entreprenörerna ser kapitalet som det viktigaste resurstillskottet samt att det
är kapitalet som initialt formar samarbetet mellan de två bolagen.

Kontaktnät: Vår undersökning har vidare påvisat att kapitalet inte är det
enda ett VC-bolag tillför sitt portföljbolag. Alla företag utom ett anser att
VC-bolaget även tillför kontakter; internationella kontakter och
försäljningskanaler, kontakter med banker och andra riskkapitalister.
Anledningen till att denna resurs ses som viktig tror vi vara att alla företag i
undersökningen är så pass nystartade samt etablerade av personer utan en
sådan bakgrund i näringslivet att tillräckligt med existerande kontakter
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finns. Vi såg vidare att företagen i undersökningen var beroende av att nytt
kapital sätts in i företaget. De räknade dock med att det nuvarande
riskkapitalbolaget skulle finansiera detta behov och om detta inte räckte, ta
in nya riskkapitalbolag. Om det senare skulle var nödvändigt är naturligtvis
de kontakter med andra riskkapitalbolag som det nuvarande
riskkapitalbolaget förmedlat mycket viktiga.

Erfarenhet: Flera företag påpekar att VC-bolagen tillför erfarenhet;
branscherfarenhet, erfarenhet av tidigare investeringar i liknande företag
och marknadserfarenhet. Även vikten av denna resurs för företagen i
undersökningen tror vi har att göra med företagens ringa ålder samt
grundarnas brist på erfarenhet att driva företag. Den erfarenhet som
riskkapitalbolagen bidrar med kan, som ett av företagen också påpekade,
användas till att undvika att gå i fällor som andra portföljbolag gått i.
Riskkapitalbolagens erfarenhet inom olika områden kan således flitigt
användas av portföljbolagen exempelvis till fungerande marknadsföring
eller till att undvika problem av olika slag.

Tekniskt kunnande: Som en sista resurs tillförd av riskkapitalbolagen
nämndes av företagen i undersökningen tekniskt kunnande. Vi har sett att
VC-bolagen kan tillföra teknisk kompetens tack vare tekniskt kompetenta
personer i organisationen eller nätverket. Detta gäller dock inte alla företag,
vilket innebär att teknisk kompetens kanske inte kan ses som något alla
VC-bolag tillför sina portföljbolag. Anledningen till att alla
riskkapitalbolag av portföljbolagen inte anses tillföra någon teknisk
kompetens tror vi är att entreprenörernas egen kompetens inom valt
teknikområde oftast är större än riskkapitalbolagens. Detta stöds också av
genomförda intervjuer i vilka de företag som inte fått teknisk hjälp anger
komplex produkt och bättre eget tekniskt kunnande som orsak.

Vår studie har således påvisat att kapital är den resurs som anses vara VC-
bolagets viktigaste bidrag till portföljbolaget eftersom inget av dem skulle
ha existerat utan detta. Kapitalet är dock inte den enda resurs som anses ha
betydelse för portföljbolagen utan de ser också kontakter, erfarenhet och
tekniskt kunnande som viktiga bidrag. Viktigt är dock att påpeka att ett av
företagen ansåg att VC-bolaget inte bidragit med någon resurs förutom
kapital.
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6.3 Vilket inflytande har riskkapitalbolaget över
beslutsfattandet?

Som vi såg ovan tillför riskkapitalbolaget flera olika resurser. Vi ska nu
titta på hur detta resursbidrag kan leda till ett beroende mellan bolagen och
vidare hur detta beroende leder till att riskkapitalbolaget kan ha inflytande
över beslutsfattandet. Detta kommer vi att göra genom att använda oss av
teorin om resursberoende, teorier om makt samt koalitionsteorin för analys
av de empiriska data som framkommit.

6.3.1 Hur kan riskkapitalbolagets inflytande över beslutsfattandet
förstås?

Utifrån det som kommit fram i intervjuerna kan vi konstatera att
anledningen till att kontakt togs med ett VC-bolag var att få finansiering
samt att den inledande kontakten togs av det blivande portföljbolaget. Detta
tyder på att portföljbolaget var i stort behov av kapital, vilket de intervjuade
också medger. Således kan kapitalet sägas vara en nödvändig resurs för
portföljbolaget. Alla företag påpekade också att kapitalet varit en kritisk
resurs för att överhuvudtaget kunna starta eller utveckla företaget.

Det faktum att de gick till en extern källa för att få finansiering kan med
hjälp av teorin om resursberoende förstås då denna säger att det är
nödvändigt för en organisation att ta hjälp av andra organisationer för att få
tillgång till kritiska resurser. Enligt denna teori skulle det kapital
riskkapitalbolaget bidrar med lägga grunden till ett beroendeförhållande
mellan bolagen. Ett förhållande som bygger på att portföljbolaget är
beroende av VC-bolaget för finansiering och därmed överlevnad. Flera av
företagen påpekar också att de var i behov även av andra resurser förutom
kapital. Dessa ansågs dock inte lika nödvändiga för överlevnad som
kapitalet. Trots detta, att kapitalet ansågs vara den mest väsentliga resursen
och anledningen till samarbetet, är det nödvändigt att ta hänsyn till att
portföljbolagen även var i behov av resurser som kontakter och erfarenhet.
Således tog de hjälp av en extern källa, dvs VC-bolaget, vilket innebär att
det inte bara är kapitalet som skapar beroendeförhållandet. Vidare såg vi att
företagen betonar att deras fortlevnad är direkt beroende av att nytt kapital
sätts in i företaget. Det beroende av riskkapitalbolaget som uppstår av detta
tror vi, i enlighet med Fried och Hisrich (1995), kommer av att det
existerande riskkapitalbolaget är den mest sannolika framtida finansiären.
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Teorin om resursberoende hävdar dock att beroendeförhållandet är
ömsesidigt eftersom organisationer måste ha utbyte med andra
organisationer för att överleva. Vi har konstaterat att portföljbolagen i vår
undersökning är beroende av resurser från riskkapitalbolaget, framförallt
kapital. Men vad har portföljbolaget som riskkapitalbolaget anser vara
viktigt? Vi såg att riskkapitalbolaget ställde vissa krav på portföljbolaget
för att inleda samarbetet, ett av dessa var kravet på lönsamhet. Detta tyder
på att riskkapitalbolaget anser att den avkastning de får på sin investering
är portföljbolagets tillskott av resurser. Vi tror dock inte att denna resurs är
lika viktig för riskkapitalbolagets överlevnad som kapitalet och övriga
resurser är för portföljbolaget. Den slutsats vi kan dra av detta är att det
finns ett ömsesidigt beroendeförhållande karaktäriserat av samarbete, men
att detta förhållande är asymmetriskt eftersom portföljbolaget är den mest
beroende av de två.

Teorin om resursberoende betonar dock att hur beroende en organisation är
av en annan organisation beror på tre faktorer; 1) hur viktig resursen är, 2)
koncentrationen av kontrollen över resursen och 3) i vilken utsträckning det
finns alternativ. Till en början kan vi konstatera att kapital var en
avgörande faktor vid start och utveckling av företagen i undersökningen
och att kravet på att en resurs måste vara viktig för att skapa beroende är
uppfyllt. Tittar vi sedan vidare på den andra faktorn, dvs hur
koncentrationen av riskkapital ser ut skulle det kunna konstateras att den är
relativt stor. Detta har naturligtvis att göra med att investeringar i
nystartade IT-bolag är riskfyllda och att det därmed inte finns obegränsat
med personer som går in och investerar i sådana företag. Som flera av
företagen i undersökningen påpekade har det också under det senaste året
blivit allt svårare att få tag på riskkapital, att marknaden för riskkapital
märkbart kylts av. Den sista avgörande faktorn för beroende är i vilken
utsträckning det finns alternativ. Här har vi svårt att se vilket alternativ till
kapital det skulle finnas för att starta företag. Slutsatsen vi kan dra av detta
är att alla faktorer för stort beroende i fallet med kapital är uppfyllda.
Således går det att säga att portföljbolagens beroende av sitt respektive VC-
bolag är stort.

Teorin om resursberoende säger vidare att en organisation alltid kräver
något i utbyte för att fortsätta tillhandahålla de för den andra organisationen
nödvändiga resurserna. Det samtliga VC-bolaget kräver i utbyte för sin
investering i portföljbolaget är avkastning, dvs en bra exit. Vidare har VC-
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bolagen i samtliga fall utom ett ställt krav på att få styrelseposter och i ett
fall att portföljbolaget ska jobba efter VC-bolagets riktlinjer. Enligt teorin
om resursberoende skulle riskkapitalbolaget således fortsätta och utöka, dvs
nyinvestera, samarbetet med de portföljbolag som uppfyller dessa krav. Vi
kan genom undersökningen se att kraven på styrelseposter och, vid det
enda fall det handlade om, att arbeta efter VC-bolagets riktlinjer är
uppfyllda. Däremot är det svårt att i nuläget säga något om huruvida kraven
på lönsamhet är uppfyllda av den anledning att företagen i undersökningen
är mycket unga och att lönsamhet ännu omöjligen skulle kunna ha
uppnåtts. De kriterier riskkapitalbolaget har att gå på för närvarande är
således ovan nämnda krav samt hur väl portföljbolagen följer de milstolpar
som satts upp. De företag som utvecklas bra enligt dessa kriterier är alltså
värda att satsa på medan de andra inte är det och således skulle de gå miste
om ytterligare finansiering. Detta var även något som ett av företagen
påpekade.

Vi har nu konstaterat att riskkapitalbolaget har resurser som portföljbolaget
är i behov av och att portföljbolaget har en resurs som riskkapitalbolaget
anser viktig. Detta skapar en relation mellan bolagen som kan sägas vara ett
ömsesidigt beroendeförhållande men att detta är asymmetriskt eftersom
portföljbolaget är mer beroende av riskkapitalbolaget än tvärtom. Detta
beroende leder således, allt enligt teorin om resursberoende, till att
riskkapitalbolaget har inflytande över portföljbolaget.

6.3.2 Hur tar sig riskkapitalbolagets inflytande över beslutsfattandet
uttryck?

Som framkommit i intervjuerna hävdar samtliga portföljbolag att
riskkapitalbolagens inflytande sker genom medverkan i styrelsearbetet samt
att de beslut de har inflytande är de strategiska och de som berör
finansieringen. Portföljbolagen hävdar vidare att riskkapitalbolagen endast
har en rådgivande roll och att de inte är tvingade att följa dessa råd. Nedan
kommer vi att se hur det som av Fried och Hisrich (1995) kallas
riskkapitalets dominanta logik påverkar portföljbolagets sätt att fungera och
därmed att fatta beslut.

Formell planering: VC-bolagets krav på formell planering har av en
övervägande del av de tillfrågade ansetts haft stor inverkan på
verksamheten. Framförallt har man betonat att man tvingats sätta upp
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någon form av milstolpar för produktutvecklingen för att sedan meddela
hur man ligger till i förhållande till dessa. Man skulle med andra ord kunna
säga att det handlar om ett krav på disciplin och rapportering från VC-
bolagets sida.

Lönsamhetstänkande: Vad gäller lönsamhetstänkandet så nämner samtliga
av de intervjuade företagen att det ställs krav på att företaget skall kunna
uppvisa lönsamhet efter viss tid. Meningarna går dock isär vad gäller
tidshorisonten för lönsamhetskravet. Vissa av de tillfrågade hävdar att VC-
bolaget är långsiktigt och att man i dagsläget prioriterar expansion före
lönsamhet. Andra påpekar att man kräver lönsamhet från dag ett. Att
meningarna går isär kan ha att göra med att VC-bolag på senare tid ändrat
inställning till lönsamhetskravet i takt med att många
riskkapitalfinansierade företag gått i konkurs.

Organisatorisk utveckling: Att VC-bolaget haft krav på ledningsgruppens
sammansättning är ingenting som framkommit i de intervjuer vi genomfört.
Vi tror att anledningen till detta är att företagen fortfarande befinner sig i
ett mycket tidigt skede där ledningsgruppen ofta är likställd med företagets
grundare. När företagen når senare utvecklingsfaser tror vi att detta kan
komma att bli en mer aktuell fråga, exempelvis kan krav komma att ställas
på mer marknadsorienterade personer i chefsposition.

Långsiktighet: De flesta av de tillfrågade ser riskkapitalbolaget som en
långsiktig partner som tillåter företaget att koncentrera sig på målsättningar
i ett längre tidsperspektiv. Man ser även riskkapitalisten som en långsiktig
partner när det gäller framtida finansieringsbehov. Vissa av de tillfrågade
har varit i kontakt med en rad olika riskkapitalister, såväl formella som
informella, men betonar att de informella i större utsträckning ser
investeringen som kortsiktig varför en formell investerare varit att föredra.

Fokus: Flera av de tillfrågade menade att de hade målsättningar som måste
uppnås och att riskkapitalbolagen har kontroll över huruvida detta sker
genom den kontinuerliga rapportering de kräver.

Här kan vi tydligt se att riskkapitalbolagets investering i portföljbolaget ger
dem möjlighet att ställa krav på portföljbolaget. Om dessa inte uppfylls
leder det förmodligen till att de inte bidrar med någon ytterligare
finansiering och att de till och med drar sig ur samarbetet. Vi kan dock
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också se att riskkapitalbolaget tack vare de andra resurser de tillför,
framförallt erfarenhet, kan påverka företaget.

6.3.3 Vad har riskkapitalbolaget för makt?

Enligt Fried och Hisrisch (1995) kommer den makt ett riskkapitalbolag har
över portföljbolaget från tre olika källor; kapital, personliga förhållanden
och formell makt. Vi kommer att använda oss av dessa begrepp för att
analysera vilken makt riskkapitalbolagen i den här studien har över sina
portföljbolag.

Kapital:  Samtliga företag i vår studie ansåg att kapital var nödvändigt för
uppstartande eller utveckling av företaget. Dessutom påpekade också
samtliga intervjuade att deras företag var i stort behov av att nytt kapital
sätts in i bolaget. Det är främst detta sista, att portföljbolagen är beroende
av ny finansiering för fortlevnad som leder till makt. Makten är en följd av
att det redan existerande VC-bolaget anses vara den mest sannolika
framtida finansiären och att de således kan ställa krav på portföljbolaget
som detta måste uppfylla för ytterligare finansiering.

Personliga förhållanden: Utifrån genomförda intervjuer har vi kunnat
uttyda att personliga förhållanden är viktiga för riskkapitalbolagets
inflytande över beslutsfattandet. I vilken grad dessa förhållanden leder till
makt och inflytande tycks emellertid vara beroende av portföljbolagets
förtroende för  riskkapitalbolaget. I de fall stort förtroende finns tillåts
riskkapitalbolaget i större utsträckning medverka i de beslut som fattas. De
faktorer som i första hand ger upphov till förtroendet har främst ansetts
vara tekniska kunskaper och erfarenhet av tidigare investeringar i
portföljbolag. Detta kan illustreras av nedanstående citat.

”Det är viktigt att hålla styrelsen utanför det operativa
beslutsfattandet, undantaget är om man känner att en viss person kan
bidra med viktiga kunskaper, det kan exempelvis röra sig om tekniskt
kunnande, kunder eller bra idéer.” (VD, företag B)

Formell makt: Vår undersökning har påvisat att representanter för VC-
bolagen sitter i portföljbolagens styrelser. VC-bolagen har således rösträtt
och kan vara med att påverka beslut som rör portföljbolagens verksamhet.
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Portföljbolagen är trots detta faktum noga med att påpeka att VC-bolagen
har en rådgivande roll och att beslut fattas i samförstånd efter diskussioner.

6.3.4 Sammanfattande diskussion kring inflytande och makt

Vår undersökning har visat att företagen i mycket stor utsträckning är
beroende av de resurser VC-bolaget kan tillföra. Vi har dessutom sett att
portföljbolagen värderar dessa resurser högt. Detta skulle enligt Emerson
(1962) innebära att VC-bolaget har makt över portföljbolaget. Den studie vi
genomfört har påvisat att alla faktorer som definierar makt finns där och att
makt utövas. Till en början kan vi nämna de krav riskkapitalbolaget ställer
på portföljbolagen. Här utnyttjar de kapitalet för att få portföljbolaget leva
upp till dessa krav. Vi såg också ovan hur den dominanta logiken påverkar
portföljbolaget. Detta kan sägas vara framprovocerat både av kapitalet och
den erfarenhet riskkapitalbolaget besitter. Vidare såg vi att
riskkapitalbolaget sitter med i styrelsen och att de på så sätt har inflytande.
Intressant är dock att påpeka att portföljbolagen hävdade att
riskkapitalbolagens roll i beslutsfattandet snarast var rådgivande. Detta
skulle innebära att portföljbolagen lyssnar på VC-bolagen men tar sedan
beslutet självständigt. Det undersökningen visar är att portföljbolagen
lyssnar mycket på VC-bolagen tack vare deras erfarenhet inom olika
områden samt ibland också den tekniska kompetens de besitter. Detta gäller
samtliga företag men märks tydligast i två av företagen. Studien visar
vidare att diskussioner är viktiga när beslut ska fattas och i de fall
meningsskiljaktigheter mellan de båda parterna uppstår och således måste
lösas. Vi har dock sett att konflikter förekommer väldigt sällan, endast två
av företagen säger sig ha haft meningsskillnader med sina VC-bolag.

Riskkapitalbolagets syfte med investeringen i portföljbolaget är att tjäna
pengar. De har således ett vinstintresse att bevaka. Utifrån våra intervjuer
kan vi uttyda att riskkapitalbolagets krav på avkastning är stora men att
detta i de flesta fall inte innebär att några grundläggande målsättningar
bolagen emellan existerar. I de fall skilda målsättningar existerar diskuterar
parterna sig fram till det slutgiltiga beslutet. Detta, tillsammans med den
makt som riskkapitalbolaget har, tycker vi på ett tydligt sätt illustrerar att
riskkapitalbolaget är en av portföljbolagets intressegrupper och att de utgör
en del av portföljbolagets dominanta koalition.
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6.4 Avslutande analys

I det föreliggande analysavsnittet har en rad olika aspekter på förhållandet
mellan riskkapitalbolag och portföljbolag diskuterats. Emellertid har dessa
aspekter behandlats isolerat utifrån de inledande forskningsfrågorna. I detta
avslutande analysavsnitt avser vi därför skapa oss en helhetsförståelse för
relationen mellan entreprenör och riskkapitalbolag.

Först och främst kan vi sägas ha identifierat en rad olika faktorer som
bidragit till riskkapitalbolagets roll som en värdeskapande partner. Dessa
presenteras i nedanstående modell som fundamentala värdeskapande
faktorer. Faktorerna utgörs dels av VC-bolagets kapitaltillskott och dels av
sådana faktorer som kan tillföras portföljbolaget genom att riskkapitalisten
agerar som en aktiv och engagerad ägare. Tillsammans utgör dessa faktorer
det totala resursbidraget. Som diskuterats tidigare är engagemanget ofta
situationsberoende varför detta bidrag inte skall ses som statiskt,
framförallt tycks engagemanget, och därmed resursbidraget, kunna öka
under situationer där portföljbolaget upplever någon form av svårigheter.

Engagemang
Kunnande & Erfarenhet

Nätverk

Kapital

Riskkapitalbolagets Resursbidrag

Formell maktposition - Positionsberoende
Informell maktposition - Resursberoende

Mervärdeskapande
Samarbetsförhållande

Inflytande över beslutsfattande

Fundamentala Värdeskapande Faktorer

Källa: Egen

Figur 2. Förhållandet mellan riskkapitalbolag och portföljbolag
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Det resursbidrag som riskkapitalbolaget tillför skapar i sin tur ett
asymmetriskt resursberoende mellan aktörerna. Att beroendet inte kan
betraktas som symetriskt har att göra med att riskkapitalbolaget förfogar
över resurser som är kritiska för portföljföretagets överlevnad samtidigt
som det omvända förhållandet inte råder.

Resursberoendet medför vidare att VC-bolaget får ett betydande inflytande
över de beslut som fattas i portföljbolaget. Detta inflytande är ett resultat av
den informella makt som riskkapitalisten besitter i och med  kontrollen över
kritiska resurser. Utöver den informella makten har VC-bolaget även en
formell makt som en följd av att det innehar styrelseposter och därmed
genom sin rösträtt kan påverka beslutsfattandet i portföljbolaget. I detta
sammanhang är det emellertid viktigt att nämna att inflytandet inte tycks
innefatta det operativa beslutsfattandet.

Slutprodukten av relationen kan ses som ett mervärdeskapande
samarbetsförhållande. I vilken utsträckning något mervärde skapas har
naturligtvis att göra med vilka grundläggande värdeskapande faktorer som
riskkapitalbolaget kan bidra med. Enligt vår undersökning tycks dock
entreprenören uppleva att ett betydande mervärde skapas i relationen till
riskkapitalisten. Att vi valt att benämna relationen som ett samarbete har
sin förklaring i att vi inte uppfattat att förhållandet baseras på opportunism
utan att det snarare bygger på förtroende och tillit.
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7 Slutsatser
I detta kapitel avser vi lyfta fram de slutsatser som vi kunnat härleda
utifrån den föreliggande studien. Kapitlet avslutas med reflektioner över
intressanta aspekter som kommit upp under arbetets gång samt förslag till
vidare forskning.

7.1 Hur kan förhållandet mellan riskkapitalbolag och
portföljbolag förstås?

Vårt syfte med denna studie har varit att öka förståelsen för hur relationen
mellan riskkapitalbolag och dess portföljbolag ser ut. Utifrån de intervjuer
som genomförts med representanter från fem riskkapitalfinansierade IT-
företag har vi kommit fram till att relationen mellan riskkapitalbolag och
portföljbolag är ett mervärdeskapande samarbetsförhållande där båda parter
bidrar med resurser men att riskkapitalbolaget är den part som tillför mest.
En rad faktorer har vidare kunnat uttydas som signifikativa för detta
förhållande. Vi ämnar nedan ta upp dessa faktorer.

En faktor som inledningsvis är viktig att nämna är att riskkapitalbolaget
tycks agera som en mycket engagerad och intresserad samarbetspartner.
Detta engagemang tar sig främst uttryck i att bolaget medverkar som
rådgivande part vid styrelsemöten. Emellertid verkar bolagets engagemang
inte enbart begränsas till dessa sammanhang. Riskkapitalbolaget tycks även
ha en roll som kontinuerlig rådgivare till portföljbolaget. I vissa fall sker till
och med en daglig kommunikation mellan riskkapitalist och entreprenör.

Engagemangets intensitet kan i viss utsträckning hänvisas till
situationsspecifika faktorer. Framförallt tenderar engagemanget att öka i
samband med att portföljbolaget ställs inför sådana situationer som
äventyrar dess framtida överlevnad. Engagemangets intensitet tycks dock
inte kunna förstås utifrån ett behov att genom ökad övervakning söka
kontrollera entreprenören. Istället verkar en rädsla att förlora investerat
kapital vara den främsta anledningen till att riskkapitalbolaget ökar sitt
engagemang.



Det smarta kapitalet – En studie av nyetablerade IT-företags syn på relationen till sitt riskkapitalbolag

67

Riskkapitalbolaget bidrar med betydande resurser till portföljbolaget.
Utifrån genomförda intervjuer har det framkommit att kapitalet är det i
särklass viktigast bidraget. Det är kapitalet som är den huvudsakliga
anledningen till att samarbetet uppstått och följaktligen värderas denna
resurs högst av portföljbolaget. Utöver kapitalet anses emellertid
riskkapitalbolaget bidra med en rad andra resurser. Detta bidrag innefattar
sådana kritiska resurser som nätverk, erfarenhet och tekniskt kunnande.
Nätverket innefattas dels av kontakter med andra riskkapitalister och dels
av internationella kontakter som kan underlätta framtida
utlandsetableringar. Som exempel har här nämnts att riskkapitalbolaget kan
underlätta att få tillgång till internationella distributionskanaler. Den
erfarenhet de bidrar med innefattar branscherfarenhet, marknadserfarenhet
samt en allmän erfarenhet som erhållits från tidigare investeringar i
liknande företag. Det tekniska kunnandet är ett bidrag som endast kan
sägas vara relevant i de fall riskkapitalbolaget har större eller
kompletterande tekniskt kunnande än portföljbolaget.

Vad gäller riskkapitalbolagets inflytande över beslutsfattandet kan detta
främst hänföras till den informella maktposition som riskkapitalbolaget
besitter i och med förfogandet över kritiska resurser. Framförallt ger
förfogandet över kapital en mycket inflytelserik position i företaget. Detta
har i första hand att göra med att portföljbolaget under de tidiga
utvecklingsfaserna är i kontinuerligt behov av nya finansieringsrundor och
att riskkapitalbolaget därmed kan ställa krav på portföljbolagen för ny
finansiering. Dessa krav, vilka består i att få styrelseposter, att uppnå
lönsamhet och i målsättningar samt i vissa fall att arbeta efter
riskkapitalbolagets riktlinjer påverkar naturligtvis portföljbolagets agerande
och beslutsfattande. Kapitalet är emellertid inte den enda resurs som ger
upphov till inflytande utan även riskkapitalbolagets andra bidrag,
framförallt erfarenheten och det tekniska kunnandet ger riskkapitalbolaget
inflytande över portföljbolagets beslutsfattande.

7.2 Reflektioner och förslag på vidare forskning

Att studera relationen mellan riskkapitalbolag och portföljbolag utifrån ett
kvalitativt angreppssätt anser vi givit oss en god bild av hur detta
förhållande kan förstås. Tidigare forskning inom området har dock utgått
från en kvantitativ ansats där man utifrån ett hypotesprövande angreppssätt
bland annat sökt förklara riskkapitalistens engagemang i portföljföretaget.
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Med anledning av att det finns ett mycket begränsat antal studier med
kvalitativa förtecken anser vi att det finns ett betydande kunskapsgap att
fylla. Nedan ges förslag på studier som utifrån ett kvalitativt perspektiv
skulle kunna bidra till ytterligare kunskap inom det aktuella ämnesområdet.

I den studie vi genomfört har vi koncentrerat oss till förhållandet mellan
riskkapitalbolag och portföljbolag i tidiga utvecklingsfaser. Enligt vår
uppfattning har detta varit intressant att studera med anledning av att
riskkapitalbolagets roll i denna typ av företag ifrågasatts på senare tid. För
att ge en ytterligare aspekt på relationen skulle det dock kunna vara
intressant att jämföra hur förhållandet ser ut i bolag som befinner sig i olika
faser av sin utveckling. Exempelvis skulle en jämförelse mellan
riskkapitalbolagets engagemang i ett bolag som befinner sig i en såddfas
kunna jämföras med samma förhållande i ett företag i expansionsfas.

Att vi koncentrerat vår studie till hur relationen uppfattas av portföljbolaget
ger vidare en möjlighet att i framtida undersökningar studera förhållandet
utifrån riskkapitalbolagets perspektiv. Detta tror vi kan ge ytterligare en
intressant infallsvinkel på förhållandet bolagen emellan. Vi anser detta vara
en intressant aspekt att studera för att se hur väl portföljbolagets
uppfattning stämmer överens med riskkapitalbolagets.

En ytterligare aspekt som skulle kunna vara intressant att behandla är hur
relationen mellan bolagen förändras över tiden. I den studie vi genomfört
har endast förhållandet kunna studerats under en specifik period i företagets
utveckling. Vi anser att det skulle kunna vara intressant att utifrån en
tidsserieansats söka förstå om och i så fall hur relationen förändras över en
längre tidsperiod.

Att göra en jämförande studie mellan förhållandet till olika riskkapitalbolag
anser vi slutligen kunna vara intressant för att förstå relationen mellan
riskkapitalbolag och portföljbolag. I många fall är riskkapitalfinansierade
företag understödda av ett antal olika aktörer, ofta med en aktör som utgör
den ledande finansiären. Vi tror att portföljbolagets förhållande till den
ledande finansiären i många avseenden kan skilja sig från förhållandet till
övriga finansiärer, att studera detta fenomen kan ge ytterligare en
dimension i förståelsen för relationen mellan riskkapitalist och entreprenör.
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Bilaga 1 – Definitioner

Riskkapital: Investeringar i företagets egna kapital (www.vencap.se).

Venture capital (VC): Investering i ett företages egna kapital där
investeraren tar ett aktivt ägarengagemang. Aktiva riskkapitalister tillför
kompetens inom olika områden, t ex finansiering, organisation,
marknadsföring, juridisk erfarenhet, rekrytering och företagsledning.
(Isaksson, 1999).

Begreppsutredning riskkapital / venture capital: Venture capital utgör
endast en delmängd av den totala riskkapitalmarknaden. Venture capital är
till skillnad från riskkapital mer precist gällande finansiering till företag
som befinner sig i de tidiga faserna av sin utveckling, medan begreppet
riskkapital innefattar allt från tidiga finansieringar till investeringar i mer
mogna faser av företagets utveckling (Eriksson & Homann, 1998). I den
här uppsatsen kommer vi att fokusera på det kapital som kan likställas med
amerikanskt venture capital, dvs finansiering till företag som befinner sig i
de tidiga utvecklingsfaserna. Vi kommer dock att använda uttrycken
venture capital och riskkapital växelvis men då i betydelsen venture capital.
Detta är en följd av att uttrycken i Sverige ofta används som likvärdiga.

Entreprenör: Entreprenör är den som startar och driver ett mindre företag.
När man i dessa sammanhang talar om entreprenörer är det vanligtvis en
man med brett tekniskt kunnande som startat ett företag för att förverkliga
en idé (Eriksson & Homann, 1998).

Exit: Avser den tidpunkt då riskkapitalisten går ur sin investering.
Förutsättningarna för en lyckad exit har på senare tid markant förbättrats,
detta i samband med att en rad nya marknadsplatser startats. Exempel på
sådana är SBI-listan, Nya marknaden och Innovationsmarknaden (eriksson
& Homann, 1998).

Portföljföretag: Kallas de bolag i vilka riskkapitalbolaget investerat sitt
kapital.

Såddföretag: Avser ett företag som befinner sig i en mycket tidig
utvecklingsfas. I såddfasen handlar det ofta om att finansiera en idé eller ett



Det smarta kapitalet – En studie av nyetablerade IT-företags syn på relationen till sitt riskkapitalbolag

75

koncept. Fasen karaktäriseras av att det inte finns någon färdig produkt att
marknadsföra och att det inte finns någon komplett och/eller kompetent
ledningsgrupp (Bovaird, 1990).

Start-up: Är ett företag som tagit sig igenom den inledande såddfasen.
Under start-up fasen är finansieringsbehovet koncentrerat till
produktutveckling, marknadsföring och utrustning. I denna fas är det också
dags att bilda bolag med tillsättande av ledning och utveckling av
affärsplan (Bovaird, 1990).

Formellt riskkapital: På den formella marknaden agerar så kallade
venture capital bolag. Dessa företag kan delas upp i olika
organisationsformer efter sin ägarstruktur. Här kan tre huvudtyper urskiljas;
bundna, privata och statliga venture capital företag. Bundna VC-företag
ingår i en koncern vars huvudsakliga verksamhet inte är venture capital.
Här dominerar företag som är dotterbolag till investmentbolag,
försäkringsbolag, banker och industriföretag. Privata venture capital företag
ägs såsom namnet antyder av privatpersoner. Statliga venture capital
företag ägs direkt eller indirekt av staten. Till statliga venture capital
företag räknas även företag som ägs av stiftelser som bildats med offentliga
medel (Isaksson, 1999).

Företagsänglar: Privatpersoner, dock inte anställda i företaget eller nära
släktingar till företagaren, som investerar riskkapital direkt i små onoterade
företag och/eller i utvecklingsprojekt (Landström, 1992).
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Bilaga 2 - Intervjuguide

Intervjuguide

1. Berätta hur bolagets utveckling skett och vilka kritiska händelser som
varit i fokus. Vilken roll har riskkapitalbolaget spelat i företagets
utveckling?

2. Hur ni kom i kontakt med riskkapitalbolaget?
Av vilken anledning inleddes kontakten med riskkapitalbolaget?
Är fler än ett riskkapitalbolag involverade i ert företag? Varför/Varför
inte?
Var det ni eller riskkapitalbolaget som initierade kontakten?
I vilken utvecklingsfas togs denna kontakt, varför just då?
Vilka förväntningar fanns på detta samarbete?
Var det någonting annat än kapital som motiverade ett samarbete

3. Vilken är riskkapitalbolagets roll i beslutsfattandet?
Vilken typ av beslut medverkar riskkapitalbolaget i?
Vem tar de slutgiltiga besluten?
Har riskkapitalbolaget endast en rådgivande roll?

4. Existerar skilda målsättningar?
Om skilda målsättningar existerar, på vilket sätt skiljer de sig?
Om skilda målsättningar existerar, vad är anledningen till detta?
Om skilda målsättningar existerar, hur tar sig detta uttryck i
beslutsfattandeprocessen?

5. Existerar skilda riskattityder?
Om skilda riskattityder existerar, på vilket sätt skiljer de sig?
Om skilda riskattityder existerar, vad är anledningen till detta?
Om skilda riskattityder existerar, hur tar sig detta uttryck i
beslutsfattandeprocessen?
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6. Vad anser ni att riskkapitalbolaget bidragit med (utöver kapital)?

7. Hur upplevs riskkapitalbolagets engagemang i företaget?
Hur upplever ni att riskkapitalbolagets engagemang utvecklats över
tiden?
Vilka faktorer har bidragit till denna utveckling?

8. Resultatet av samarbetet?
Har resultatet av samarbetet med riskkapitalbolaget motsvarat era
förväntningar?
Om inte, vad anser ni vara anledningen till detta?


