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Förord 

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till vår handledare Jason Crawford för alla råd och 

feedback som vi fått under skrivprocessens gång. Utöver det vill vi rikta ett stort tack till 

studiens respondenter för ert deltagande och för att ni givit oss värdefull insikt och kunskap 

om riskkapitalbranschen. Slutligen vill vi tacka alla i vår seminariegrupp för alla givande 

diskussioner.   
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Sammandrag 

Riskkapitalister har en särskilt viktig roll i fostrandet av unga innovativa företag. Förutom att 

bidra med kapital försöker riskkapitalister också tillföra sina portföljbolag värde genom att 

bistå med värdefulla kontakter, rådgivning och moraliskt stöd. Hur effektivt de lyckas tillföra 

värde har visats bero på olika egenskaper av deras relation, men exakt på vilket sätt är ännu 

oklart. För att besvara frågan om hur relationen mellan riskkapitalist och entreprenör 

påverkar portföljbolagets prestation genomfördes djupintervjuer med fem svenska 

riskkapitalister. Resultatet visar att (1) en ömsesidig samarbetsvilja och målkongruens, (2) en 

överensstämmande syn på arbetsprocesser och yrkesroller, (3) en optimal 

kunskapsöverlappning samt (4) personkemi i relationen mellan riskkapitalist och entreprenör 

var associerat med en framgångsrik portföljbolagsutveckling, men endast i något större 

utsträckning jämfört med en misslyckad portföljbolagsutveckling. Slutsatsen är att 

riskkapitalisten måste beakta relationen till entreprenören innan såväl som efter investering. 
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1. Inledning 
Innovation är nödvändigt för att möta framtidens utmaningar och är grunden för ekonomisk 

tillväxt och välfärd (IVA, 2010; OECD, 2007). Svensk innovationskraft är stark; globalt sett 

är Sverige världens andra mest innovativa land efter Schweiz (McCarthy, 2019), och 

Stockholm är rankat som ett av världens bästa entreprenöriella ekosystem mätt efter 

nystartade företags chanser att nå global framgång (Startup Genome, 2017). Det svenska 

entreprenöriella ekosystemet har varit särskilt framgångsrikt i att bana väg för innovativa 

företag. Stockholm har exempelvis producerat flest unicorns1 per capita i världen efter 

Silicon Valley (Milne, 2019). Entreprenörerna bakom dessa startups2 förverkligar ofta sina 

idéer med hjälp av externa finansiärer, som banker, riskkapitalister, affärsänglar, eller genom 

crowdfunding3 (Söderblom, 2012; Verksamt, 2019).  

Riskkapitalister spelar en särskilt viktig roll eftersom de till skillnad från kommersiella 

banker investerar i unga företag med hög risk (Winton & Yerramilli, 2008), men med hög 

tillväxtpotential tack vare innovativa skalbara produkter (Fraser-Sampson, 2010). Många av 

dagens stora tech-giganter, exempelvis Microsoft och Apple, men också svenska Spotify och 

Skype, började som sådana företag och erhöll just riskkapitalfinansiering i tidiga skeden 

(Sahlman, 1990; Söderblom, 2012). Sedan 2015 har mängden investeringar från 

riskkapitalbolag i svenska portföljbolag ökat, och uppgick 2018 till 3,32 miljarder kronor 

vilket är en ökning med 43 procent gentemot året dessförinnan (Tillväxtanalys, 2019). 

Därutöver har Sverige både under och efter finanskrisen år 2008 producerat fler startups än 

det europeiska genomsnittet (Poposka & Mihajloska, 2015) – något som indikerar att 

riskkapitalisternas roll i den svenska startup-framgången inte bör förbises. 

Riskkapital har alltså en betydande roll för fostrandet av entreprenörskap och innovation. 

Men trots riskkapitalisternas (förmodade) mål att välja ut och finansiera de mest lovande 

affärsidéerna och entreprenörerna så misslyckas en relativt stor andel av riskkapitalbackade 

unga företag (Gage, 2012; Nobel, 2011). Det är givetvis av stort praktiskt intresse – inte bara 

för entreprenörer och riskkapitalister, utan i förlängningen även för samhället i stort – att 

 
1 Unicorn: Ett privatägt bolag värderat till minst 1 miljard dollar (Chen, 2020). 
2 Startup: Ett företag i tidigt utvecklingsstadium som ofta fokuserar på att ta fram en unik produkt till marknaden 
(Fontinelle, 2020). 
3 Crowdfunding: Innebär att en stor grupp individer via crowdfunding-webbplatser investerar relativt små 
summor i olika projekt (Smith, 2019). 
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utröna hur andelen misslyckade riskkapitalbackade unga företag kan minskas, samt hur de 

lyckade kan bli ännu mer framgångsrika.  

I breda drag kan riskkapitalister sägas fylla två viktiga funktioner i fostrandet av innovativa, 

framgångsrika företag: dels en ”scoutande” funktion, vilket innebär att riskkapitalisten väljer 

ut verkligt lovande entreprenöriella projekt (och väljer därmed också bort de mindre 

lovande), dels en ”coachande” funktion, vilket innebär att riskkapitalisten coachar och bygger 

upp de företag i vilka de investerat (Baum & Silverman, 2004), bland annat genom att bistå 

entreprenören med värdefulla kontakter, moraliskt stöd samt råd i operativa och strategiska 

frågor (Fried & Hisrich, 1995). Om riskkapitalister kan bli bättre på båda dessa funktioner 

kan entreprenörskap och innovation i samhället stimuleras. 

För att riskkapitalister ska lyckas med den scoutande funktionen och för att den coachande 

funktionen sen ska fungera effektivt och resultera i förbättrad portföljbolagsutveckling 

behövs ett öppet kunskapsutbyte där båda parter lyssnar och lär av från varandra, vilket 

forskning visat är avhängigt hur väl riskkapitalisten och entreprenörerna ”matchar” eller 

kompletterar varandra (Faber, Castaldi & Muskens, 2016; Sapienza, Manigart & Vermeir, 

1996; Weber & Weber, 2007). En bra relationsanpassning4 mellan erfarna riskkapitalister 

och oerfarna entreprenörer visades vara positivt associerat med portföljbolagets framgång 

(Faber, Castaldi & Muskens, 2016). Mer specifikt fann de att (1) en hög grad av 

målkongruens och samarbetsvilja, (2) en optimal överlappning av kunskap och kompetens 

samt (3) gemensamma normer kring hur respektive part ska agera, karaktäriserar en gynnsam 

och välanpassad relation, vilket i sin tur stärker portföljbolagets utveckling, samt att (4) 

riskkapitalister kan vidta åtgärder för att ytterligare förbättra relationsanpassningen (Faber, 

Castaldi & Muskens, 2016). En annan studie fann inget stöd för att gemensamma normer har 

någon betydelse, men att personkemi och ömsesidigt positiva känslor, i relationen mellan 

riskkapitalenheter och dess portföljbolag, hade en positiv effekt på portföljbolagets 

utveckling medierat av kunskapsutbyte (Weber & Weber, 2007). Då studierna kom fram till 

delvis olika resultat och då endast ett fåtal riskkapitalist/entreprenör-relationer (RE-

relationer) i begränsade kontexter studerades (Faber, Castaldi & Muskens, 2016; Weber & 

Weber, 2007) finns ett behov av att undersöka relationsanpassning i RE-relationen och dess 

samband med portföljbolagets utveckling även i andra kontexter. 

 

 
4 Engelsk term: Relational fit. Ett teoretiskt ramverk utvecklat av Scholl (2003). 



8 

Vissa menar att svenska entreprenörers globala mentalitet och att de tidigt lyckas anamma 

och kommersialisera ny teknik bidragit till det entreprenöriella ekosystemets framgång 

(Poposka & Mihajloska, 2015). Enligt en rapport av Startup Genome (2017) är startups i 

Stockholm globalt sett särskilt benägna att be experter om råd och de har också bättre 

relationer till lokala storföretag jämfört med ett europeiskt genomsnitt. En delägare av ett 

riskkapitalbolag i Stockholm beskriver vidare att det finns en kultur av ”giving back” där mer 

erfarna entreprenörer i branschen delar med sig av råd till de mindre erfarna (Startup 

Genome, 2017). Det verkar alltså finnas indikationer på att svenska startups är särskilt 

mottagliga för råd från riskkapitalister samt att kunskapsutbytet och samarbetsviljan på den 

svenska startup-scenen är exceptionella. Detta är inte helt oväntat med tanke på den kultur av 

samarbete snarare än konkurrerens som finns bland skandinaviska företag i syfte att skapa 

värde – något som gett upphov till termen ”the Scandinavian cooperative advantage” (Strand 

& Freeman, 2015).  

Att RE-relationen skulle vara utmärkande i Sverige går också i linje med hur svensk kultur i 

vid bemärkelse ibland beskrivs: Svenskar föredrar tillit framför kontroll, har låg acceptans för 

maktobalanser, involverar och beaktar olika parters intressen i beslutsprocesser samt löser 

konflikter genom kompromiss och förhandling, för att ge några exempel (Hofstede, Hofstede 

& Minkov, 2010). Givet att det som utmärker kultur och affärskultur i Sverige också 

manifesteras i RE-relationen kan det tolkas som att graden av relationsanpassning parterna 

emellan är utmärkande bra i Sverige. Kan det vara en del av förklaringen till den starka 

svenska innovationskraften, och att Stockholm har kommit att bli en så kallad unicorn-fabrik? 

Och beror det i sådana fall på att svenska riskkapitalister är särskilt bra på att välja ut 

entreprenörer som utgör en bra matchning, att svenska riskkapitalister är bra på att vårda 

relationen med entreprenörer efter investering, eller en kombination av båda?  

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att fördjupa och nyansera förståelsen för vad som karaktäriserar en 

optimal och gynnsam relation mellan riskkapitalister och entreprenörer. Genom att använda 

det teoretiska konceptet relationsanpassning undersöker studien sambandet mellan RE-

relationen och portföljbolagets utveckling i en svensk kontext. Studien kommer mer specifikt 

att undersöka riskkapitalistens uppfattning av vad som kännetecknat RE-relationen i de fall 

ett portföljbolag uppvisat en enligt riskkapitalisten framgångsrik respektive misslyckad 

utveckling, samt vilka aspekter riskkapitalisten själv anser vara viktiga för en optimal 
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relation. Rent praktiskt är studiens syfte att bidra med värdefulla insikter som kan hjälpa både 

entreprenörer och riskkapitalister att samarbeta mer effektivt och i förlängningen skapa mer 

värde för samhället i stort. Rent teoretiskt syftar studien till att testa och eventuellt 

vidareutveckla relationsanpassning som teoretiskt ramverk för analys av RE-relationer. 

1.2 Frågeställning 

Hur påverkar relationen mellan riskkapitalist och entreprenör portföljbolagets prestation? 

1.3 Disposition 

I avsnitt 2 presenteras teori som behandlar tidigare forskning inom RE-relationen samt det 

teoretiska ramverket relationsanpassning, vilket sedan mynnar ut i studiens analysmodell. I 

avsnitt 3 redogörs de metodval och tillvägagångssätt för studiens kvalitativa genomförande. I 

avsnitt 4 presenteras studiens empiriska resultat som erhållits genom intervjuer, och som 

sedan i avsnitt 5 analyseras i relation till det teoretiska ramverket. I avsnitt 6 diskuteras 

resultatet, studiens bidrag, begränsningar samt förslag för framtida forskning vilket slutligen i 

avsnitt 7 resulterar i studiens slutsatser. 

2. Teori 
Teorin baseras på tidigare forskning inom RE-relationen, och börjar med en 

litteraturöversikt kring relationens unika karaktär och vilka tongivande teoretiska koncept 

och begrepp som använts för att förklara och analysera denna, vilket slutligen leder fram till 

studiens teoretiska ramverk för att besvara frågeställningen: relationsanpassning.  

2.1 Litteraturöversikt  

2.1.1. Bakgrund till relationen mellan riskkapitalister och entreprenörer 

För investerare existerar en hög grad av informationsasymmetri gentemot nya företag med 

affärsidéer som karaktäriseras av hög risk och hög tillväxtpotentialer, eftersom entreprenören 

bättre känner till sin egen förmåga, graden av ansträngning han eller hon planerar att lägga in 

i verksamheten samt vet mer om den egna produktens teknologi, än investeraren (Cable & 

Shane, 1997; Carpenter & Petersen, 2002). Vid en viss grad av informationsasymmetri 

förlorar företaget som söker finansiering tillgång till lånemarknaden, och tvingas då söka 
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kapitalfinansiering (Shen, 2014), exempelvis genom riskkapitalister eller 

affärsänglar. Riskkapitalister är finansiella mellanhänder som professionellt förvaltar fonder, 

vanligtvis finansierade av institutionella investerare, och som investerar i unga företag 

karaktäriserade av hög risk och hög tillväxtpotential (Sahlman, 1990). Riskkapitalisten kan 

förlora hela investeringsbeloppet om portföljbolaget går i konkurs men också erhålla mycket 

hög avkastning om portföljbolaget blir förvärvat eller börsnoterat.  

För att förstå vad för slags utmaningar informationsasymmetri ålägger riskkapitalisten har 

vissa forskare använt sig av agentteorin (Sapienza, Manigart & Vermeir, 1996; Kaplan & 

Strömberg, 2001; Sahlman, 1990), där riskkapitalisten (principalen) som delegerar arbete åt 

entreprenören (agenten) betraktas vara i ständigt behov av att kontrollera att entreprenören 

efterlever överenskommelser om att maximera bolagsvärdet, och inte ägnar sig åt moral 

hazard genom att bortse från gemensamma mål på bekostnad av riskkapitalistens investering. 

Med tiden har olika praxis gällande investerings- och aktieägaravtal utvecklats för att 

handskas med agentrisker, bland annat genom att riskkapitalisten kontrakteras en given 

styrelseplats i portföljbolaget och således erhåller mer kontroll eller ges ekonomiskt 

fördelaktiga rättigheter för att kompensera för risken (Sahlman, 1990; Kaplan & Strömberg, 

2001). Förhållandet mellan risk och avkastningsmöjligheterna skapar incitament för 

riskkapitalisten att aktivt delta i den operativa och strategiska styrningen av entreprenörens 

bolag (Cable & Shane, 1997).  

Vissa forskare hävdar att även det omvända agentriskförhållandet kan gälla, det vill säga att 

riskkapitalisten är en agent som kan ägna sig åt moral hazard genom opportunistiskt beteende 

bland annat genom att pressa portföljbolag till börsintroduktioner innan de är redo för det 

(Cable & Shane, 1997). Andra menar att agentteorin, där entreprenören betraktas som en 

agent, utgör en relevant beskrivning av mogna RE-relationer men inte av nyetablerade dito 

(Panda, 2018). RE-relationen har dessutom beskrivits som ett fångarnas dilemma, där båda 

parter långsiktigt tjänar mest på att samarbeta men kortsiktigt kan tjäna på att agera 

opportunistiskt (Cable & Shane, 1997). 

Opportunistiskt beteende och meningsskiljaktigheter kring vilka mål och strategier 

portföljbolaget ska följa är ofta en källa till konflikt i RE-relationen (Khanin & Turel, 2013; 

Parhankangas & Landström, 2004); ett typexempel är värderingen av portföljbolaget innan 

investeringen sker, där entreprenören strävar efter så hög värdering som möjligt medan 

riskkapitalisten strävar efter så låg värdering som möjligt, och det är inte alltid parterna når 
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konsensus i frågan (Khanin & Turel, 2013). Detta kan leda till att parterna utvecklar olika 

fördomar mot varandra som påverkar relationen, som att riskkapitalisten anser att 

entreprenören är alltför känslostyrd och inte agerar tillräckligt objektivt i sina beslut, medan 

entreprenören anser att riskkapitalisten har ett för kortsiktigt synsätt och övervakar 

portföljbolagets verksamhet i alldeles för hög grad (Khanin & Turel, 2013). Även om 

ägaravtal är ett sätt att minimera och lösa konflikter, har det visat sig att riskkapitalister 

föredrar att lösa konflikter tillsammans med entreprenören genom att föra en öppen dialog 

och samarbeta snarare än att åberopa kontrakterade rättigheter (Parhankangas, Landström & 

Smith, 2005).  

Då den klara majoriteten av tongivande forskning inom RE-relationen bygger på data från 

andra länder än Sverige, faller det sig naturligt att fundera över dess relevans och 

applicerbarhet i den svenska kontexten. Att utgå från att RE-relationen karaktäriseras av 

agentrisker som måste stävjas har exempelvis kritiserats för att vara allt för centrerat kring 

anglosaxisk kultur och visats vara mindre relevant i vissa asiatiska regioner (Wright, Pruthi & 

Lockett, 2005) men också i Sverige och Finland (Landström, 1993). Agentteorins 

otillfredsställande förklaring av RE-relationen i Sverige förklaras delvis av en senare 

kvalitativ studie som jämförde skandinaviska och amerikanska riskkapitalister, som fann att 

amerikanska riskkapitalister var mer operativt involverade i portföljbolagen, hade en tätare 

kontakt med grundarna och antog mer av en partnerroll, jämfört med skandinaviska 

riskkapitalister som istället undvek operativ involvering, betonade personkemi och tillit som 

förutsättningar för att grundarna skulle ta till sig råd, samt identifierade sig själva starkast i 

investerarrollen snarare än partnerrollen (Berglund, 2011). 

2.1.2 Riskkapitalistens värdetillförande 

För entreprenören innebär kapitalfinansiering alltså en dyr finansiering som dessutom 

minskar entreprenörens egen kontroll över bolaget. En studie av unga startups i Skottland, 

med höga tillväxtambitioner, och som säkrat kapitalfinansiering från affärsänglar, visade 

dock att entreprenörerna frivilligt valde kapitalfinansiering före banklån, eftersom de ansåg 

att värdet som de kunde erhålla från affärsänglarnas kunskaper, kompetenser och nätverk 

överskred finansieringsbeloppet och kompenserade för den högre kapitalkostnaden (Paul, 

Wittam & Wiper, 2007). Det samma kan i sådana fall antas gälla även för riskkapitalister; 

riskkapitalets höga kostnad beror nämligen inte bara på den höga risken som riskkapitalisten 

tar, utan också på det icke-finansiella stöd som riskkapitalisten erbjuder, vilket förväntas 
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tillföra värde till portföljbolaget (Manigart et al., 2002). Det icke-finansiella stödet har visat 

sig vara starkt positivt korrelerat med portföljbolagets prestation (Sapienza, 1992) och i 

synnerhet för innovativa företag i tidigt utvecklingsstadium (Sapienza, 1992; Timmons & 

Bygrave, 1986).  

Några värdeskapande roller som riskkapitalisten identifierats ha gentemot entreprenören är: 

en strategisk roll, där riskkapitalisten aktivt ger strategiska råd genom sitt medlemskap i 

styrelsen; en mentorroll, där riskkapitalisten agerar en stödjande och lärande mentor åt 

verkställande direktör (VD); samt en nätverksroll, där riskkapitalisten aktivt sammanlänkar 

portföljbolaget med riskkapitalistens nätverk (Sapienza, Manigart & Vermeir, 1996). Samma 

studie fann att amerikanska och brittiska riskkapitalister, jämfört med nederländska och 

franska, var mer aktivt involverade i sina portföljbolag samt upplevde att de tillförde mer 

värde (Sapienza, Manigart & Vermeir, 1996).  

Det är emellertid inte givet under vilka omständigheter riskkapitalister effektivt kan tillföra 

värde. En amerikansk studie om de långsiktiga effekterna av riskkapitalisters värdetillförande 

aktiviteter på deras portföljbolags prestationer fann att (1) upplevd rättvisa i beslutsprocesser 

inom RE-relationen hade en positiv effekt, (2) riskkapitalisters avskedande av personer i 

entreprenörens bolag hade en negativ effekt, och (3) strategiska råd från riskkapitalister hade 

ingen effekt alls (Busenitz, Fiet & Moesel, 2004). Medan viss forskning har visat att 

riskkapitalister kan tillföra värde oavsett riskkapitalbolagets storlek och prominens och 

oavsett entreprenörens erfarenhetsnivå (Sapienza, 1992), visar andra studier på att främst 

prominenta riskkapitalister kan tillföra värde (Rosenstein et al., 1993) och särskilt när 

portföljbolaget är grundat av oerfarna entreprenörer eller entreprenörer som tidigare startat 

misslyckade projekt (Gompers et al., 2010).  

En annan gren av forskningen menar att relationsanpassning mellan entreprenör och 

riskkapitalist är en förutsättning för att riskkapitalisten effektivt ska kunna tillföra värde 

(Faber, Castaldi & Muskens, 2016; Weber & Weber, 2007). En god relationsanpassning 

mellan specifikt erfarna riskkapitalister och oerfarna entreprenörer har visat sig ha en positiv 

effekt på portföljbolagets utveckling (Faber, Castaldi & Muskens, 2016), och 

relationsanpassning mellan företags riskkapitalenheter och dess innovativa portföljbolag har 

också visats ha en positiv effekt på portföljbolagets utveckling medierat av kunskapsutbyte 

(Weber & Weber, 2007). Även om prominenta riskkapitalister är särskilt duktiga på att 

tillföra värde (Rosenstein et al., 1993), och i synnerhet när entreprenören är oerfaren 
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(Gompers et al., 2010), tyder resultaten från Sapienza (1992) på att även mindre prominenta 

riskkapitalister kan tillföra värde, och även till mer erfarna entreprenörer. Givet att 

riskkapitalister i någon utsträckning kan tillföra värde till sina portföljbolag oavsett deras 

respektive grad av prominens och erfarenhet, kan relationsanpassning, som potentiell 

avgörande faktor för ett portföljbolags prestation, antas vara relevant. 

2.2 Teoretiskt ramverk: relationsanpassning 

Relationsanpassning är ett teoretiskt koncept utvecklat av Scholl (2003) för att undersöka 

förutsättningarna för effektivt teamarbete i en organisation. Ett effektivt teamarbete innebär 

att dess medlemmar arbetar mot gemensamma mål, att resultatet av arbetet kommer så nära 

det uppsatta målet som möjligt (måluppfyllelse) och att alla teammedlemmar tjänar på att 

uppnå målet (Scholl, 2003). En god relationsanpassning mellan medlemmarna i ett team leder 

till ett ökat kunskapsutbyte, vilket är en förutsättning för teamarbetets prestationer (Scholl, 

2003). En god relationsanpassning innebär enkelt uttryckt att teammedlemmarna är 

synkroniserade kring vad man ska vilja, böra, tänka, kunna och känna. Scholl (2003) 

sammanfattar dessa fem dimensioner som relationsanpassning i en teoretisk modell, och 

beskriver de fem dimensionerna som: (1) konativ anpassning, vilken åsyftar samarbetsviljan 

och målkongruens mellan parterna; (2) normativ anpassning, vilken åsyftar hur lika normer 

och värderingar parterna har; (3) kognitiv anpassning, vilken åsyftar den överlappande 

explicita kunskapen mellan parterna; (4) kompetensmässig anpassning, vilken åsyftar den 

överlappande implicita kunskapen mellan parterna; och (5) affektiv anpassning, vilken åsyftar 

hur mycket parterna gillar och uppskattar varandra. Vidare anger Scholl (2003) att konativ, 

affektiv och kunskapsmässig anpassning direkt kan tänkas påverka varandra: En god 

samarbetsvilja kan leda till att parterna börjar gilla och uppskatta varandra, och det omvända 

kan också tänkas ske, det vill säga att de positiva känslor parterna har gentemot varandra 

främjar samarbetsviljan. Därutöver kan en god samarbetsvilja leda till ett ökat utbyte av 

kunskaper och åsikter, vilket främjar kunskapsmässig anpassning. Vidare antas normativ 

anpassning ha en positiv effekt på konativ, affektiv och kunskapsmässig anpassning (Scholl, 

2003). Detta går i linje med en tidigare studie kring RE-relationen, som fann att normativ, 

kunskapsmässig och konativ anpassning var positivt associerade med varandra (Faber, 

Castaldi & Muskens, 2016).  

Riskkapitalisten och entreprenören arbetar båda mot det gemensamma målet att driva 

portföljbolaget mot framgång och båda har förhoppningen att få hög avkastning på sitt 
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investerade kapital. Hur väl de lyckas kan sägas vara avhängigt ett effektivt teamarbete där 

båda parter fritt delar information och utnyttjar varandras kunskaper, och därför är deras grad 

av relationsanpassning ett intressant teoretiskt ramverk i sammanhanget. Samtliga 

dimensioner kan också antas vara dynamiska och kunna förändras över tid; samarbetsviljan 

hos entreprenören kan exempelvis tänkas vara mycket god i början av relationen, men 

försämras i takt med att riskkapitalisten kommer med allt fler synpunkter på hur 

entreprenören sköter sitt arbete. Av den anledningen är relationsanpassning praktiskt sett 

relevant under hela RE-relationen.  

I tidigare forskning har relationsanpassning i relationen mellan entreprenörer och 

riskkapitalister kunnat förklara portföljbolags prestation samt kunskapsutbyte (Faber, 

Castaldi & Muskens, 2016; Weber och Weber 2007). På grund av hur sammanflätade 

kunskaps- och kompetensdimensionerna visats vara (Weber & Weber, 2007), slogs de 

samman i Faber, Castaldi och Muskens (2016) tolkning av modellen. Det är dessutom inte 

lika enkelt att undersöka implicit kunskap som explicit kunskap då erfarenhet och kompetens 

ansetts vara svårt att helt kunna fastställa i en studie (Scholl, 2003). Av dessa skäl kommer 

denna studie utgå från Faber, Castaldi och Muskens (2016) reviderade modell av 

relationsanpassning bestående av fyra dimensioner. I avsnitt 2.2.1 – 2.2.4 kommer de fyra 

dimensioner som utgör relationsanpassningen presenteras, vilka ligger till grund för studiens 

analysmodell.  

2.2.1 Konativ anpassning 

Konativ anpassning avser samarbetsvilja och målkongruens mellan medlemmar i ett team. En 

förutsättning för samarbetsvilja är att medlemmarna upplever det som mer fördelaktigt att 

arbeta tillsammans än var för sig. En hög grad av konativ anpassning innebär både 

målkongruens inom teamet, det vill säga att alla parter strävar efter att uppnå gemensamma 

mål, och samarbetsvilja, vilket i sin tur till leder ett ökat kunskapsutbyte då det främjar en 

frekvent och öppen diskussion parterna emellan, vilket därigenom även ökar 

kunskapsbildningen (Scholl, 2003). Samarbetsviljan i relationen mellan riskkapitalisten och 

entreprenören har påvisats vara av större betydelse för portföljbolagets utveckling än 

riskkapitalistens investerade kapital i sig (Timmons & Bygrave, 1986). Faber, Castaldi & 

Muskens (2016) fann att en hög grad av konativ anpassning i RE-relationen är positivt 

relaterat till framgångsrik portföljbolagsutveckling medan en låg grad av konativ anpassning 

är relaterat till misslyckad portföljbolagsutveckling, och Weber & Weber (2007) fann att 
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konativ anpassning indirekt hade en positiv effekt på portföljbolagsutveckling medierat av 

kunskapsutbyte.    

2.2.2 Normativ anpassning 

Normativ anpassning handlar om likheterna i normer mellan enskilda medlemmar i ett team. 

Normer i detta sammanhang avser de oskrivna regler vad gäller hur ett arbete ska genomföras 

och vad som är förväntat i vissa givna arbetssituationer. De största normativa skillnaderna 

beror troligtvis på olikheter i kultur, som individualism kontra kollektivism, där olika länder 

kan ha en särpräglad praxis kring vad som ingår i en specifik yrkesroll (Scholl, 2003). 

Därutöver kan normativa skillnader även bero på kön, ålder och personlighet (Scholl, 2003). 

En hög normativ anpassning, det vill säga en likhet i normer mellan medlemmarna i ett team, 

har indirekt en positiv effekt på kunskapsutbytet genom de andra dimensionerna (Scholl, 

2003; Yitshaki, 2012). Olikheter i normer tros dock inte ha en entydigt negativ effekt på 

kunskapsutbyte då viss typ av mångfald inom ett team tvärtom kan stimulera kunskapsutbyte 

(Weber & Weber, 2007). Faber, Castaldi & Muskens (2016) fann att en hög grad av normativ 

anpassning i RE-relationen är positivt relaterat till framgångsrik portföljbolagsutveckling 

medan en låg grad av normativ anpassning är relaterat till misslyckad 

portföljbolagsutveckling. Däremot fann Weber & Weber (2007) ingen koppling mellan 

normativ anpassning och portföljbolagsutveckling. 

2.2.3 Kunskapsmässig anpassning 

Kunskapsmässig anpassning, som i denna studie består av kognitiv anpassning och 

kompetensmässig anpassning, handlar om hur väl parternas kompetenser och kunskaper i en 

relation kompletterar varandra (Scholl, 2003). Kognitiv anpassning avser explicit kunskap 

(Scholl, 2003), vilket innebär rena faktakunskaper som enkelt kan kommuniceras muntligt 

och skriftligt (Nonaka, 2007). Kompetensmässig anpassning avser implicit kunskap (Scholl, 

2003), vilket omfattar tidigare erfarenheter, kompetenser och intuition, alltså kunskaper som 

är svåra att kommunicera till andra (Nonaka, 2007). Forskning har visat att en organisations 

förmåga att lära sig från en annan organisation beror på organisationernas nivå av 

kunskapsöverlappning, det vill säga grad av likhet och kompatibilitet kunskapsbaserna 

emellan (Lane & Lubatkin, 1998). En hög kunskapsmässig anpassning innebär att parterna 

kompletterar varandra bäst när deras respektive kompetenser och kunskaper överlappar 

varandra ”lagom” mycket; detta låter dem specialisera sig inom sin expertis och samtidigt dra 
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nytta av varandra (Scholl, 2003). En för stor överlappning skulle innebära att båda parter är 

experter på exakt samma sak vilket implicerar att det över huvud taget saknas möjligheter till 

kunskapsutbyte. En alltför liten kunskapsöverlappning skulle innebära att parterna helt saknar 

förutsättningar för att förstå den andres kunskap och därmed kunna samarbeta med varandra 

(Scholl, 2003). Faber, Castaldi & Muskens (2016) fann att en hög grad av kunskapsmässig 

anpassning i RE-relationen är positivt relaterat till framgångsrik portföljbolagsutveckling 

medan en låg grad av kunskapsmässig anpassning är relaterat till misslyckad 

portföljbolagsutveckling, och Weber & Weber (2007) fann att kunskapsmässig anpassning 

indirekt hade en positiv effekt på portföljbolagsutveckling medierat av kunskapsutbyte. 

2.2.4 Affektiv anpassning  

Affektiv anpassning handlar om graden av ömsesidiga positiva känslor i den sociala 

interaktionen mellan parterna i en relation vilket enkelt uttryckt handlar om hur mycket de 

gillar varandra. Affektiv anpassning åsyftar också respektive parts förmåga att kunna 

upprätthålla en personlig relation, vilket med tiden möjliggör att parterna utvecklar en 

ömsesidig empati och tillit, vilket i sin tur främjar både en öppen diskussion och 

samarbetsvilja och i förlängningen också ett effektivt teamarbete (Scholl, 2003). En frekvent 

och öppen diskussion mellan riskkapitalist och entreprenör har omvänt visat sig bidra till 

ökad tillit inom RE-relationen (Sapienza & Korsgaard, 1996; Shepherd & Zacharakis, 2001) 

vilket tyder på två sammanvävda koncept. En öppen och frekvent kommunikation är 

förknippat med framgångsrika RE-relationer (Cable & Shane, 1997; Sahlman, 1990) och 

positiv utveckling av portföljbolaget (Sapienza, 1992). Tillit har också en särskilt viktig roll i 

bildandet och bevarandet av olika interorganisationella samarbeten (Neergaard & Ulhøi, 

2006). I organisationer har affektiv anpassning mellan personer i olika yrkesroller visat sig 

stimulera effektiv samordning av arbetet och därigenom prestationen (McAllister, 1995). I 

specifikt RE-relationen, kan affektiv anpassning främja ett mer långvarigt samarbete (Cable 

& Shane, 1997). Faber, Castaldi & Muskens (2016) fann att affektiv anpassning i RE-

relationen inte hade någon påverkan på portföljbolagsutveckling. Däremot fann Weber & 

Weber (2007) att affektiv anpassning indirekt hade en positiv effekt på 

portföljbolagsutveckling medierat av kunskapsutbyte. 
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2.3 Analysmodell 

Mot bakgrund av Scholls (2003) teori och Weber och Webers (2007) resultat antas 

relationsanpassningens samband med portföljbolagsutveckling medieras av kunskapsutbyte. 

De oberoende variablerna relaterade till relationsanpassning förväntas alltså ha en indirekt 

effekt på den beroende variabeln ”portföljbolagsutveckling”. 

 

Figur 1. Analysmodell över det studerade sambandet 

3. Metod 
I följande avsnitt beskrivs och motiveras studiens metodansats, datainsamling, urval av 

respondenter, operationalisering av undersökningsvariabler, analys av data och slutligen 

förs en diskussion kring metodens styrkor samt begränsningar.  

3.1 Metodansats 
För att besvara frågeställningen om hur relationen mellan riskkapitalist och entreprenör 

påverkar portföljbolagets prestation har en kvalitativ undersökning genomförts. Eftersom det 

teoretiska ramverket är sparsamt prövat i det aktuella sammanhanget, tillsammans med det 

faktum att ett socialt fenomen studeras, lämpar sig ett kvalitativt angreppssätt genom 

djupintervjuer bäst (Bryman, 2011). Fenomenet, det vill säga den studerade relationen och 

dess karaktäristika, erbjuder över huvud taget inte kvantitativa data utan kan endast angripas 

genom kvalitativ datainsamling via intervjuer av någon part i relationen.  
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Till vår kännedom har endast två tidigare studier undersökt hur relationsanpassning mellan 

riskkapitalister och entreprenörer påverkar ett portföljbolags utveckling (Weber & Weber, 

2007; Faber, Castaldi & Muskens 2016). Weber och Weber (2007) genomförde 12 

djupintervjuer vilket resulterade i 20 studerade RE-relationer, och de kvantifierade sedan den 

kvalitativa datan i ett datorprogram på vilken de senare genomförde statistiska analyser. 

Faber, Castaldi och Muskens (2016) genomförde enkätundersökningar med huvudsakligen 

stängda frågor där olika riskkapitalister fick gradera hur de upplevde olika aspekter av 

relationen till olika entreprenörer på en femgradig skala, kompletterat av öppna frågor. 

Kvantifierad kvalitativa data och stängda frågor på gradskalor erbjuder mindre utrymme för 

nyans, och eftersom denna studies främsta syfte är att bidra till en fördjupad förståelse för ett 

komplext och i Sverige relativt outforskat område genomfördes djupintervjuer där 

respondenter fick chans att utveckla och nyansera sina svar och där svaren i resultatdelen 

presenterades i citat i största möjliga utsträckning. Anledningen till att blott ett fåtal 

studieobjekt studerades är dels att det tillåter en djupare och noggrannare utvärdering, dels att 

studiens begränsade resurser inte tillät en större undersökning.  

3.2 Metod för datainsamling 
Primärdata har samlats in via fem djupintervjuer med fyra Investment Managers och en 

Investment Director på fyra olika riskkapitalbolag. De Investment Managers som 

intervjuades ansvarade för hela investeringsprocessen, från att identifiera och träffa 

entreprenörer, genomföra företagsbesiktning, till att gå in som aktiv ägare i entreprenörens 

företag och sedan genomföra exit genom börsnotering eller försäljning. Den Investment 

Director som intervjuades hade det övergripande ansvaret för Investment Managers, och hade 

även tidigare erfarenhet av att arbeta som Investment Manager. På grund av svårigheter 

förknippade med att hålla fysiska intervjuer, genomfördes dessa istället via Zoom som är en 

tjänst för videosamtal. Innan intervjun informerades samtliga respondenter om studiens syfte, 

hur det empiriska materialet senare skulle användas och full anonymitet utlovades. Med 

deltagarnas godkännande spelades videosamtalen in och direkt efter varje intervju 

transkriberades materialet. Till underlag för intervjuerna hade en intervjuguide i förväg 

sammanställts (se bilaga 9.1). Innan intervjuguiden upprättades genomfördes en pilotintervju 

med en person med erfarenhet inom riskkapitalbranschen. I pilotintervjun diskuterades 

studiens frågeställning och RE-relationen rent generellt, för att erhålla värdefull kunskap som 

kunde användas till att formulera välinformerade och relevanta frågor senare under 
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intervjuerna. Under intervjuernas gång ställdes spontana frågor för att säkerställa en korrekt 

och djup förståelse samt för att direkt kunna klargöra respondentens begrepp och resonemang 

(Bryman & Bell, 2017). 

Intervjuerna inleddes med att riskkapitalisten ombads tänka tillbaka på ett nuvarande eller 

tidigare portföljbolag han eller hon varit involverad i. Eftersom forskning visat att 

riskkapitalister främst tillför värde till bolag i tidig fas där osäkerheten är hög (Sapienza, 

Manigart & Vermeir, 1996), och då relationsanpassning antas vara en förutsättning för 

effektiv värdetillförsel, ombads riskkapitalisten tänka tillbaka på ett portföljbolag i tidig 

utvecklingsfas. Riskkapitalisten intervjuades sedan om hur relationen till entreprenören såg ut 

under tiden precis innan portföljbolag uppvisat en cirka två år lång framgångsrik respektive 

misslyckad utveckling. Detta gjordes i ett försök att fånga antagandet om det kausala och 

positiva sambandet mellan relationsanpassning och portföljbolagsutveckling. 

Riskkapitalisterna fick själva definiera vad som avsågs med framgångsrik respektive 

misslyckad portföljbolagsutveckling eftersom det vanligen saknas jämförbara och tillgängliga 

mått som reflekterar verklig framgång – exempelvis försäljningsresultat, avkastning på 

kapital eller marknadsandelar – hos väldigt unga företag (Weber & Weber, 2007). En 

framgångsrik bolagsutveckling har inget egenvärde i sig, men kan för unga företag antas vara 

det mest intressanta och relevanta måttet för att reflektera verklig prestation. 

 

Tabell 1. Sammanställning av intervjuer 

Respondent Position Datum Tidsåtgång (min) 

Riskkapitalist A Investment Manager 4 maj 2020 45  

Riskkapitalist B Investment Manager 5 maj 2020 60 

Riskkapitalist C Investment Manager 7 maj 2020 45 

Riskkapitalist D Investment Manager 8 maj 2020 45 

Riskkapitalist E Investment Director  12 maj 2020 60 
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3.3 Urval 

Urvalet av studiens respondenter var ett snöbollsurval, vilket är ett lämpligt alternativ när ett 

slumpmässigt och representativt urval inte är praktiskt möjligt (Bryman & Bell, 2017). 

Eftersom riskkapitalbolag som investerar i specifikt tidig fas var av intresse söktes först 

exempel på sådana upp på internet. Eftersom det ansågs viktigt för studiens syfte att 

riskkapitalisterna hade erfarenhet av en aktiv roll i portföljbolag så kontaktades endast 

personer med rollen Investment Manager och Investment Director, från både privata och 

statliga riskkapitalbolag av varierande storlek. Riskkapitalisternas mailadresser hittades på 

respektive riskkapitalbolags hemsida. Totalt skickades tretton mail till riskkapitalister från 

olika privata och statliga riskkapitalbolag, varav tre svarade och tackade ja till att delta. Två 

av dessa länkade oss samman med varsina kollegor, vilket resulterade i totalt fem intervjuer.  

Initialt eftersträvades att urvalet skulle bestå av både riskkapitalister och entreprenörer från 

riskkapitalisternas portföljbolag, för att på så sätt erhålla en mer nyanserad och heltäckande 

bild av relationsanpassningen i varje relation. Men intervjuåtkomsten till dessa entreprenörer 

visade sig vara ytterst begränsad, dels för att vissa riskkapitalister inte ville nämna varken 

entreprenören eller portföljbolaget vid namn, vilket också var i linje med den fulla 

anonymitet som utlovats vid intervjudeltagande, dels för att entreprenörerna över huvud taget 

inte kunde nås i de fall riskkapitalisten gav ut kontaktuppgifter. Att urvalet endast omfattade 

riskkapitalister är dock inget större problem eftersom dessa ändå på ett tillräckligt 

tillfredsställande sätt förväntades kunna bidra med nya insikter och perspektiv kring 

betydelsen av relationsanpassning för portföljbolagsutvecklingen. Det är dock värt att 

poängtera att den grad av generaliserbarhet utöver den undersökta kontexten är begränsad då 

urvalet av riskkapitalister och riskkapitalbolag inte kan anses vara ett representativt urval 

(Bryman & Bell, 2017). 

3.4 Operationalisering av centrala begrepp 

De oberoende variabler som undersöktes var konativ anpassning, normativ anpassning, 

kunskapsmässig anpassning och affektiv anpassning. Den beroende variabeln var i 

sammanhanget portföljbolagsprestation. Eftersom det saknades möjligheter att på ett 

jämförbart och precist sätt mäta olika grader av faktisk prestation, ombads respondenten att 

tänka på två portföljbolag som under cirka två år haft en framgångsrik respektive misslyckad 

utveckling, varefter de ombads redogöra för på vilket sätt utvecklingen varit det ena eller det 
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andra. För att undersöka den konativa anpassningen ombads respondenten exempelvis 

redogöra för hur samarbetsviljan med entreprenören var samt huruvida det fanns 

intressekonflikter eller maktkamper i relationen, och hur de i sådant fall löstes. För att 

undersöka den normativa anpassningen ombads respondenten exempelvis redogöra för i 

vilken utsträckning han eller hon och entreprenören delade syn på hur arbetsprocesser och 

hur ”saker och ting” ska gå till, samt huruvida de delade uppfattning av vad som förväntades 

av varandra i relationen. För att undersöka den kunskapsmässiga anpassningen ombads 

respondenten exempelvis redogöra för hur väl han eller hon ansåg att han eller hon och 

entreprenören kompletterade varandra när det kom till kunskaper, kompetenser och 

erfarenheter. För att undersöka den affektiva anpassningen ombads respondenten exempelvis 

redogöra för huruvida han eller hon fick ett gott första intryck av entreprenören samt i vilken 

utsträckning han eller hon upplevde att det fanns en personkemi med entreprenören.  

Därutöver ställdes även ytterligare övriga frågor kring respondentens generella erfarenheter 

som riskkapitalister. Eftersom samtliga respondenter var relativt erfarna riskkapitalister 

ansågs detta vara en möjlighet att eventuellt kunna fånga andra viktiga aspekter relaterade till 

relationsanpassning i RE-relationen. Respondenterna ombads exempelvis beskriva vad de 

anser att en katastrofal respektive exemplarisk relation kännetecknas av samt ge ett konkret 

exempel på en sådan relation. En annan fråga som ställdes var ifall de tror att RE-relationen i 

Sverige skiljer sig från hur det ser ut i andra länder. De fullständiga intervjufrågorna 

presenteras i intervjuguiden (se bilaga 9.1).  

3.5 Analys av data 

En teoristyrd tematisk analys av datan har genomförts. Insamlad data kategoriserades efter de 

på förhand definierade oberoende variablerna konativ anpassning, normativ anpassning, 

kunskapsmässig anpassning och affektiv anpassning, samt efter den beroende variabeln 

portföljbolagsutveckling. För varje enskild oberoende variabel har en tolkning av dess värde 

gjorts, det vill säga hur bra eller dålig anpassningen var, alternativt hur välanpassad eller 

missanpassad relationen var. Denna analys har gjorts löpande och i direkt anslutning till 

genomförda intervjuer.  
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3.6 Metoddiskussion 

En kvalitativ metodansats ställer särskilda utmaningar för en studies tillförlitlighet och 

trovärdighet (Bryman & Bell 2017). Den begränsade tillförlitligheten i denna studie innebär 

att resultatet kan skilja sig om studien skulle replikeras, på grund av att olika riskkapitalister 

har olika erfarenheter och egenskaper som kan påverka hur de uppfattar relationen till 

entreprenörer. Fullständig intervjuguide har bifogats (se appendix 8.1), vilket på så sätt 

underlättar möjligheten att upprepa studien. För att öka tillförlitligheten i denna studie har 

flera riskkapitalister från olika riskkapitalbolag intervjuats vilket säkerställer en viss variation 

i urvalet, och studiens metod har beskrivits så detaljerat som möjligt. För att erhålla maximalt 

relevanta data under intervjuerna och på så sätt öka studiens trovärdighet, genomfördes först 

en pilotstudie. Valet av intervjudesign, där respondenter uppmanats tänka tillbaka på hur 

relationen till entreprenörer såg ut bakåt i tiden, har gjorts för att försöka fånga kausalitet i 

sambandet mellan relationanspassning och portföljbolagsutveckling, och därmed 

trovärdigheten i slutsatser om sambandet (Bryman & Bell, 2017), på liknande sätt som Faber, 

Castaldi & Muskens (2016) studie. Däremot ämnar inte studien på något sätt att fastställa 

säkra slutsatser kring kausaliteten i sambandet – något som skulle kräva en experimentstudie 

eller en longitudinell design med mer sofistikerade statistiska metoder (Bryman & Bell, 

2017). Vad denna studie genom dess metod ämnar göra är att fördjupa och nyansera 

förståelsen för sambandet, och mot bakgrund av tidigare forskning och genom resonemang 

kunna ge indikationer om kausalitet. Ett förslag på hur studiens trovärdighet hade kunnat 

stärkas, men som inte gjorts i denna studie, hade varit att utföra en pilotintervju baserat på 

intervjuguiden som sedan analyseras och kodas, varefter respondenten får utvärdera hur väl 

intervjusvaren överensstämmer med kodningen i likhet med Weber & Webers studie (2007).  

Vid intervjuer finns alltid en risk för intervjuareffekt, det vill säga att intervjuaren påverkar 

hur sanningsenliga respondentens svar på frågorna blir, genom exempelvis ordval, tonfall 

eller att respondenten upplever ett socialt tryck att svara i enlighet med normer och 

förväntningar (Dahmström, 2017). Ett försök att motverka intervjuareffekt var att utforma 

och ställa så öppna och icke-ledande intervjufrågor som möjligt, men i vissa fall efterfrågades 

emellertid specifika svar. Det är dock omöjligt att helt undvika intervjuareffekt vid 

intervjuform (Dahmström, 2017). 

Riskkapitalisterna ombads tänka tillbaka på hur relationen var under tiden innan den 

framgångsrika eller misslyckade portföljbolagsutvecklingen började. En risk med detta är att 
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respondenterna minns fel, och att deras bild idag av hur relationen såg ut då skiljer sig från 

hur de uppfattade relationen då. För att hantera detta problem ombads respondenterna att 

redogöra för hur relationen utvecklats över en tid på 1–2 år, vilket alltså var en relativt kort 

erinringsperiod. I samtliga fall har respondenterna kunnat ge detaljerade beskrivningar över 

relationens utveckling vilket indikerar att de hade tydliga minnen över relationen med 

entreprenörer bakåt i tiden. För att komma runt minnesfel, hade en framtida studie behövt 

göras longitudinellt (Dahmström, 2017), där utvärderingen (genom intervjuer) av relationen 

och portföljbolagets stadium sker vid två olika tidpunkter med några års mellanrum.  

En annan metodologisk svaghet är det faktum att den empiriska datan för 

portföljbolagsutveckling baseras på riskkapitalisters subjektiva uppfattning och inte verklig 

statistik, vilket i sin tur försämrar studiens möjligheter till att dra precisa slutsatser om 

relationsanpassningens samband med faktisk portföljbolagsutveckling. För att hantera detta 

problem ombads riskkapitalisterna redogöra för sina resonemang kring vad som var 

framgångsrikt respektive misslyckat med utvecklingen. 

4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Först, under 4.1 presenteras en kort bakgrund 

till riskkapitalisterna. Under avsnitt 4.2 presenteras en kort bakgrund till portföljbolagen 

bakom de studerade relationerna. Under avsnitt 4.3–4.6 presenteras empiri som direkt kan 

kopplas till de oberoende variablerna konativ anpassning, normativ anpassning, 

kunskapsmässig anpassning och affektiv anpassning. Under avsnitt 4.7 presenteras övrigt 

resultat som inte direkt kan kopplas till de oberoende variablerna. 

4.1 Riskkapitalisternas bakgrund  

Riskkapitalist A berättade att hon arbetat som riskkapitalist på ett statligt riskkapitalbolag i 

två år. Hon hade sedan tidigare 25 års erfarenhet av olika operativa ledningsroller i ett antal 

olika företag. Vid intervjuns tidpunkt satt hon i sex portföljbolagsstyrelser.  

Riskkapitalist B berättade att han i grunden var kemist och arbetat tjugo år inom svensk 

läkemedelsindustri. Vid intervjuns tidpunkt hade han varit riskkapitalist på ett statligt 

riskkapitalbolag i tolv år och satt i fyra portföljbolagsstyrelser.   
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Riskkapitalist C berättade att han hade tjugo års erfarenhet som investerare. Vid intervjuns 

tidpunkt var han Investment Manager för en ängelsammanslutning och satt i fyra 

portföljbolagsstyrelser. En ängelsammanslutning innebär att flera affärsänglar går samman 

och investerar gemensamt i olika bolag. Riskkapitalist C förklarade att en 

ängelsammanslutning, i jämförelse med ett traditionellt riskkapitalbolag, generellt sett 

investerar mindre kapital, endast i tidig fas samt har en mer aktiv roll i portföljbolagen. 

Riskkapitalist D berättade att hon hade arbetat som riskkapitalist i sju år på både privata och 

statliga riskkapitalbolag. Vid intervjuns tidpunkt satt hon i fyra portföljbolagsstyrelser.  

Riskkapitalist E berättade att hon hade 22 års erfarenhet som riskkapitalist från både statliga 

och privata riskkapitalbolag. Vid intervjuns tidpunkt jobbade hon med 25 portföljbolag, men 

som Investment Director satt hon inte i styrelsen i någon av dem.  

4.2 Portföljbolagen och dess utveckling 
Riskkapitalist A beskrev först ett portföljbolag som tagit fram en konsumentinriktad 

mjukvara vars utveckling hon beskrev som framgångsrik genom att entreprenörerna bland 

annat systematiskt arbetat mot sina mål, tagit in extern experthjälp och säkrat prominenta 

investerare. Därefter beskrev hon ett andra portföljbolag inom energisektorn som forskade på 

en ny produkt vars utveckling hon beskrev som långsam, extremt svårutvärderad och där en 

positiv utveckling inte varit möjlig att uttyda.  

Riskkapitalist B beskrev först ett portföljbolag som var i slutfasen av utvecklingen av ett 

biomedicininstrument vars utveckling senaste åren beskrevs som framgångsrik. Därefter 

beskrev han ett portföljbolag som utvecklat en produkt inom DNA-preparation men som i fjol 

gick i konkurs. Riskkapitalist B beskrev sedan ett tredje portföljbolag som tagit fram en 

produkt för att prognostisera cancer vars utveckling han beskrev som misslyckad genom att 

entreprenören inte strävade mot en produktlansering så som avtalat. Riskkapitalist B hade 

lämnat portföljbolaget för fem år sedan och bolaget har ännu inte lanserat en produkt.  

Riskkapitalist C beskrev ett portföljbolag som tagit fram en produkt för odlingsteknik och 

vars utveckling han beskrev som framgångsrik. Därefter beskrev han ett portföljbolag inom 

spelutveckling vars utveckling han inte beskrev som solklart misslyckad men som stött på 

mycket motgångar.  
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Riskkapitalist D beskrev ett portföljbolag som tagit fram en mjukvara för detaljhandeln vars 

utveckling hon beskrev som framgångsrik genom att de bland annat säkrat två stora 

försäljningskontrakt och nyligen gjort en stark ny investeringsrunda. Därefter beskrev hon ett 

annat portföljbolag som tagit fram en mjukvara för bland annat bank och försäkring, vars 

utveckling hon beskrev som misslyckad på grund av att tillväxten var under förväntan.  

Riskkapitalist E beskrev ett portföljbolag som tagit fram en livsmedelsprodukt vars 

utveckling hon beskrev som framgångsrik på grund av att de bland annat breddat sitt 

kundsegment och därmed ökat efterfrågan på produkten. Därefter beskrev hon ett 

portföljbolag som tagit fram en mjukvara och vars utveckling hon beskrev som misslyckad på 

grund av att de inte lyckades exekvera sin affärsplan och uppnådde inte sina försäljningsmål. 

 

Tabell 2. Sammanställning av de 11 studerade portföljbolagen 
 

Portföljbolagens verksamhetsområde 

Respondent Framgångsrik utveckling Misslyckad utveckling  Misslyckad utveckling 

Riskkapitalist A Mjukvara Energi 
 

Riskkapitalist B Livsvetenskap Livsvetenskap Livsvetenskap 

Riskkapitalist C Jordbruk Spelutveckling 
 

Riskkapitalist D Mjukvara Mjukvara 
 

Riskkapitalist E Livsmedel Mjukvara 
 

4.3 Konativ anpassning 

4.3.1 Framgångsrik portföljbolagsutveckling 

Innan den framgångsrika portföljbolagsutvecklingen började beskrev samtliga riskkapitalister 

förutom Riskkapitalist E att samarbetsviljan mellan dem och entreprenörerna var mycket god. 

Riskkapitalist A beskrev att det var enormt lätt att samarbeta och att entreprenörerna ville lära 

sig och var väldigt lyhörda för feedback. Riskkapitalist B beskrev också ett mycket 

tillfredsställande samarbete, och Riskkapitalist C beskrev att entreprenören var väldigt öppen 

för hjälp och verkligen såg nyttan i att samarbeta. Riskkapitalist D beskrev att 
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entreprenörerna var väldigt öppna för hjälp inte bara från henne själv utan också från mer 

erfarna VD:ar från andra av riskkapitalistens portföljbolag vilka riskkapitalisten kopplade 

samman med entreprenörerna. Riskkapitalist E beskrev att samarbetsviljan stundtals var bra 

och det var lättare att arbeta med de långsiktiga målen kontra de kortsiktiga. Hon beskrev 

samarbetsviljan som u-formad: Initialt försämrades den som en följd av att bolaget inte 

presterade som planerat, vilket gjorde att Riskkapitalist E valde att ersätta VD:n och tillika 

grundare med en extern VD varefter bolagets prestationer vände uppåt och gjorde 

samarbetsviljan och relationen bättre igen.  

4.3.2 Misslyckad portföljbolagsutveckling 

Innan den misslyckade portföljbolagsutvecklingen började beskrev samtliga riskkapitalister 

förutom en att samarbetsviljan mellan dem och entreprenörerna var god. Riskkapitalist A 

beskrev att samarbetsviljan initialt var väldigt god, och att det fanns en mycket positiv 

grundsyn i samarbetet, men att en annan styrelseledamots konfrontativa och icke-

konstruktiva arbetssätt efterhand gjorde entreprenören mer protektionistisk och mer motvillig 

till att samarbeta. Hon beskrev bland annat att det ”har varit lite andra slitningar inom 

styrelsen som har gjort att det har varit svårt att bara få en ”låt oss jobba tillsammans-attityd”, 

det har inte riktigt varit så, utan det har varit lite ”jag [entreprenören] mot styrelsen””. 

Dessutom trodde Riskkapitalist A att en orsak till att bolaget utvecklades så långsamt var att 

entreprenörerna till viss del var protektionistiska, det vill säga motvilliga att be om hjälp och 

råd från andra. Riskkapitalist C, D och E beskrev att samarbetsviljan var väldigt bra hela 

tiden.  

Riskkapitalist B beskrev att samarbetsviljan med entreprenörerna bakom portföljbolaget inom 

DNA-preparation var väldigt bra hela tiden. Däremot var samarbetsviljan hos entreprenören 

som forskade på ett instrument för cancerprognostisering dålig. Han berättade att 

entreprenören inte förstod att ”nu är det inte han ensam som rattar det här bolaget, utan nu är 

det andra människor som kommer in och som också vill vara med att bestämma om vilken 

riktning vi ska ha”. Med tiden insåg Riskkapitalist B att entreprenören inte var intresserad av 

att lansera någon produkt utan bara var intresserad av själva forskningen och såg därför 

investerarnas pengar som forskningspengar. Riskkapitalist B beskrev att eftersom detta 

skiljde sig från hans och andra investerares förväntningar blev tonläget i styrelserummet högt, 

”med många smällar i bordet”, och till slut tappade Riskkapitalist B intresset och drog sig ur 

samarbetet.  
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4.3.3 Övrigt resultat relaterat till konativ anpassning 

Riskkapitalist A pratade om vikten av ”coachbarhet”, det vill säga att vara öppen och 

mottaglig för råd, hos entreprenörer vars bolag hon investerar i. Riskkapitalist A beskrev ett 

konkret exempel på en annan erfarenhet hon haft när entreprenörerna inte alls varit 

coachbara:  

Jag har ett tredje bolag som jag inte pratat om nu där grundaren både vill vara 

styrelseordförande, VD, researcher, och är direkt olämplig i alla roller förutom 

researcher kanske, och där grundarna inte är coachbara. Det går liksom inte prata 

med honom om det, det blir ju jättejättebesvärligt. Vi vet ju att det här 

[coachbarhet] är absolut en framgångsfaktor, och det märks ju superstor skillnad 

mellan när man ser hur man jobbar med olika team. 

4.4 Normativ anpassning 

4.4.1 Framgångsrik portföljbolagsutveckling 

Samtliga riskkapitalister upplevde att deras och entreprenörernas förväntningar på deras 

respektive yrkesroller och arbetsprocesser i stort sett överensstämde väl innan den 

framgångsrika utvecklingen började. Riskkapitalist A beskrev att entreprenörerna var väldigt 

självgående vad gäller styrelsearbete och styrelseadministration och i jämförelse med andra 

bolag så gick allting väldigt smidigt. Hon beskrev även att entreprenörerna var väldigt 

ödmjuka, prestigelösa och villiga att ta emot hjälp från andra, vilket hon menade kunde bero 

på att entreprenörerna var kvinnor i medelåldern. Riskkapitalist B, C, D och E upplevde inte 

heller någon obalans i förväntningar på yrkesroller med entreprenören. Riskkapitalist C 

trodde att det berodde på den intensiva och täta kontakten vilket skapade en tydlighet i 

relationen.  

4.4.2 Misslyckad portföljbolagsutveckling 

Det fanns en viss skillnad i hur riskkapitalisterna upplevde att deras och entreprenörernas 

förväntningar på respektive yrkesroller och arbetsprocesser överensstämde innan den 

misslyckade utvecklingen började. Riskkapitalist A beskrev att hon och entreprenören hade 

olika syn på hur de skulle ta sig fram till målet. Riskkapitalist C uttryckte angående synen på 

hur saker och ting ska genomföras att ”det har funnits delade åsikter emellanåt, där vi inte 

nått hela vägen fram till en gemensam syn, men till 70–80 procent i alla fall, och så är det väl 



28 

kanske 20 procent där vi haft avvikande idéer”, medan de hade samma förväntningar på sina 

respektive yrkesroller. Riskkapitalist B, D och E upplevde att deras och entreprenörernas 

förväntningar av hur saker och ting skulle gå till överensstämde väl.  

4.5 Kunskapsmässig anpassning 

4.5.1 Framgångsrik portföljbolagsutveckling 

Samtliga riskkapitalister upplevde att de och entreprenörerna kompletterade varandra väl när 

det kom till kunskaper, erfarenheter och kompetenser innan den framgångsrika 

portföljbolagsutvecklingen började. Riskkapitalist B betonade betydelsen av att han verkligen 

hade kunskaper om entreprenörens produkt: ”Jag är en av de få i styrelsen som förstår den 

biologiska problematiken bakom det här. Det sitter investerare i styrelsen som inte har någon 

biologisk bakgrund alls, så ibland så har det varit så att hon [entreprenören] vänder sig till 

mig för att få accept för de biologiska frågeställningarna.” Riskkapitalist C beskrev att det 

fanns ett stort behov av att hjälpa entreprenören mot en internationell expansion genom att 

koppla samman dem med sitt internationella nätverk, ge dem ”modet att ta de stegen”, medan 

det var entreprenören som främst satt på den tekniska kunskapen. Riskkapitalist D förklarade 

att hon och entreprenören kompletterade varandra väl då hon kunde hjälpa entreprenören i 

kapitalresningsprocessen, bland annat kring hur de skulle tänka kring bolagsvärdering och 

investeringsavtal, medan entreprenören var duktig på att presentera sin affärsidé och 

affärsmodell för andra potentiella investerare.  

4.5.2 Misslyckad portföljbolagsutveckling 

Riskkapitalist B, C och D uttryckte att de och entreprenörerna kompletterade varandra väl när 

det kom till kunskaper, erfarenheter och kompetenser innan den misslyckade utvecklingen av 

portföljbolaget började. Riskkapitalist A beskrev däremot att entreprenörernas verksamhet 

kretsade kring komplicerad forskning som ”man i grunden inte begriper någonting av, bara 

hokus pokus vad som händer”. Hon beskrev vidare:  

Jag har ju kunskapsbrister som gör att jag inte kan förstå, vilket man kan förstå då 

att den här grundaren och forskaren tycker att det är helt meningslöst att försöka 

förklara detaljstegen för mig. Samtidigt som jag kanske faktiskt kan ha input om 

jag bara förstår.  
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En ytterligare orsak till att det var svårt att förstå entreprenörernas verksamhet var 

språkförbistringar, där hon beskrev att forskningen entreprenörerna ägnade sig åt var nog svår 

att förstå på svenska, men extremt svår att förstå ”på knagglig engelska”. Sammantaget 

upplevde Riskkapitalist A att de på pappret kompletterade varandra bra, men att ”vi har [inte] 

kommit till läget där vi lyckats dra nytta av de där kompletterande kompetenserna fullt ut 

ännu”. Riskkapitalist A poängterade även vikten av ett välfungerande styrelsearbete; på 

frågan om hon och entreprenörerna ovan kompletterade varandra väl avseende kunskaper och 

kompetenser förklarade hon att det främst är i styrelsen man ser om man har alla kompetenser 

på plats. Även Riskkapitalist D var inne på samma spår, hon menade att det var viktigt att det 

fanns andra i styrelsen som kunde täcka upp ens kunskapsbrister.  

Riskkapitalist E beskrev att hon och entreprenören hade ett större överlapp av kunskaper på 

grund av att entreprenören var mer erfaren och hade mer affärskunskaper. Gällande hur 

mycket tekniska kunskaper Riskkapitalist E hade, svarade hon: ”Innan investeringen [kunde 

jag] inte jättemycket, men jag läste på väldigt mycket innan vi fattade beslut om investering. 

Men det är klart att grundaren hade ett betydligt större know-how än jag.”  

4.5.3 Övrigt resultat relaterat till kunskapsmässig överlappning 

På frågan om Riskkapitalist E hade erfarenhet av portföljbolag där hon haft en begränsad 

teknisk kunskap om produkten, svarade hon:  

Det har säkert hänt. Men det är inte där skon klämmer. När man investerar i ett 

startup så finns det liksom en teknikplattform och så vidare, någonting som redan 

är klart. Teknikutvecklingen är inte det intressanta, utan det är ”go-to-market-

strategi” för att få bolaget att växa och se till så att de har rätt resurser för att kunna 

göra det. Men jag har absolut känt mig begränsad av mina tekniska kunskaper. Jag 

har investerat i bolag som hållit på med nanotrådar hit och dit, som jag knappt 

fattat hälften av. 

4.6 Affektiv anpassning 

4.6.1 Framgångsrik portföljbolagsutveckling 

Innan den framgångsrika utvecklingen började upplevde samtliga riskkapitalister att de hade 

fått ett gott första intryck och att personkemin med entreprenören var väldigt god. 

Riskkapitalist B uttryckte att han haft en otroligt bra relation till entreprenören under åren och 
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trodde att det berodde på att det fanns en ömsesidig respekt, då han utöver sin bakgrund som 

investerare liksom entreprenören hade en bakgrund inom forskarvärlden. Riskkapitalist C 

beskrev relationen till entreprenören som väldigt dynamisk och öppen, och att de kommit 

varandra väldigt nära som följd av hur tät kontakt de haft. Riskkapitalist D beskrev att hon 

sedan starten av sin relation med entreprenören haft en god personkemi.  

4.6.2 Misslyckad portföljbolagsutveckling 

Riskkapitalist A ansåg att relationen till entreprenören generellt sett var god i början, men att 

hon inte nödvändigtvis upplevde någon personkemi direkt. Hon förklarade att det faktum att 

vare sig hon eller de utländska grundarna hade engelska som förstaspråk, och att 

kommunikationen därav blev lidande, kunde vara en potentiell förklaring. Riskkapitalist B, D 

och E upplevde att de hade en bra personkemi med respektive entreprenör och att relationen 

vad god hela vägen, och Riskkapitalist C beskrev relationen till entreprenörerna som 

dynamisk, förtroendefull och god under hela relationen, men inte lika ”nära” som hans 

relation till entreprenören bakom bolaget med den framgångsrika utvecklingen hade varit.  

4.6.3 Övrigt resultat relaterat till affektiv anpassning 

Riskkapitalist B ansåg att personkemi generellt sett var oerhört viktigt i relationen med 

entreprenörerna bakom de bolag i vilka han investerar. Han beskrev att: 

Finns inte den personkemin, då är det väldigt svårt för mig att engagera mig i 

bolaget. Just den här personkemin och att man litar på varandra och att man förstår 

varandra, det är grundbulten i den här världen. Finns inte den då finns inte 

incitamenten och förutsättningarna för att det ska bli bra. 

Riskkapitalist D pratade om vikten av tillit i relationen med entreprenörerna för att våga lyfta 

utmaningar och problem. Hon beskrev att tillit är något som byggs inte bara i styrelserummet, 

utan också genom kontakt utanför det rent affärsmässiga, exempelvis genom att äta luncher 

och middagar med entreprenörerna. Vidare beskrev hon vad en exemplarisk relation med en 

entreprenör kännetecknas av:  

När jag nått en nivå i relationen som jag vill nå så är det när personen vågar ringa 

ad hoc för att bolla ett problem och inte känner att de bara vågar berätta saker som 

går bra, utan också vågar erkänna saker som går mindre bra och vågar erkänna 
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misstag. Första gången en entreprenör gör det så känner jag: yes, nu har vi hög 

tillit.  

4.7 Övrigt resultat 

Riskkapitalist B beskrev apropå styrelsearbetet i bolaget med den framgångsrika utvecklingen 

att ”det har varit högt tonläge, friska fläktar, men alltid på en nivå där man respekterar 

varandra och det tycker jag är oerhört viktigt. Det får inte bli personangrepp”. I bolaget som 

utvecklat en produkt inom DNA-preparation och som hade haft en misslyckad utveckling 

beskrev Riskkapitalist B att det kom in en kinesisk investerare med en stor investering vilket 

han initialt tänkte var positivt, men:  

Baksidan av det myntet var att helt plötsligt så skulle vi ha ett styrelsearbete som 

skulle vara på engelska, och sen hade vi en simultantolk som tolkade från engelska 

till mandarin. Det gjorde att det blev knappt någon dynamik i styrelsearbetet. Det 

blir inte samma öppna diskussion när man för en diskussion på ett språk med en 

simultantolk emellan. Du förlorar en del av dynamiken och de fina detaljerna i 

språket. Det blir inte samma sak. Sen fanns det också kulturskillnader helt klart. 

Riskkapitalist B beskrev vidare hur hans och den kinesiska investerarens syn på 

arbetsprocesser skiljde sig: 

I och med att jag har en så pass lång erfarenhet inom området så visste jag vilka 

stötestenar som fanns på vägen. Jag hade förståelse för det men det hade inte vår 

kinesiska investerare. Där var det bara ”ut och däng väska” och sälj, sälj, sälj. 

Riskkapitalist B menade att det med tiden blev jobbigt och inte så roligt att gå på 

styrelsemöten i bolaget, när han visste att det skulle bli personangrepp och högt tonläge. 

På frågan om hur Riskkapitalist E trodde att RE-relationen i Sverige skiljer sig från länder, 

svarade hon:  

I Sverige är det för det första inte så hierarkiskt. De här bolagen som man 

investerar i har inte 50 mellanchefer, utan i Sverige jobbar vi med platta 

organisationer och förutsätter ett ansvar. Man behöver inte detaljstyra folk. Det 

speglar ju även investerarnas syn på grundarteamet. Vi har haft utländska 

investerare i flera av våra bolag, och jag tycker oftast de är mer nitty-gritty, det vill 

säga de dyker gärna ner i mer operativa frågeställningar.  
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Riskkapitalist E menade att relationen mellan aktieägare och grundare sätts på prov när 

bolaget inte levererar enligt förväntan, när det blir svåra tider och tuffa tag. Hon förklarade 

vidare hur portföljbolagets utveckling kan påverka RE-relationen: 

Om bolaget blir framgångsrikt, då blir relationen ganska bra också. Om bolaget 

inte är framgångsrikt, så betyder det inte att relationen behöver bli dålig. Jag tror 

jag har satt minst 20 bolag i konkurs, och jag skulle kunna äta lunch med varje 

grundare idag. Om jag ringer dem nu så skulle de bjuda ut mig direkt. Men det 

handlar liksom inte om det. Man gör ju så gott man kan och alla kämpar men till 

slut så går det inte på grund av att marknaden inte är där eller att det dykt upp en 

ny konkurrerande teknik.  

Riskkapitalist B beskrev vad han som riskkapitalist faktiskt kan tillföra till portföljbolagen: 

”Vi [riskkapitalister] pratar ju om intelligenta pengar. Vi kommer inte bara med pengar till 

bordet utan vi kommer med kunskap men framför allt med nätverk.” Samtliga riskkapitalister 

poängterade vikten av sin nätverksroll. Riskkapitalist B berättade att han byggt upp ett 

kontaktnät under trettiofem års yrkesverksamhet som portföljbolagen idag har nytta av, 

Riskkapitalist C kopplade samman entreprenörerna med sitt internationella nätverk och 

Riskkapitalist E hjälpte entreprenörerna med att hitta nya investerare och ny VD. 

Riskkapitalist E poängterade att hon investerar i människor och inte i bolag, och sade också 

att ”vi investerar hellre i ett A-team med en B-affärsidé än ett B-team med en A-affärsidé”. 

Riskkapitalist A delade en liknande syn: ”Teamet är en av de saker som vi investerar i.” På 

frågan om hur Riskkapitalist E:s subjektiva bedömning av entreprenören påverkar vid 

investeringsbeslut svarade hon:  

Hur gärna jag än skulle vilja säga att det är objektivt, så är det bara bullshit. Det är 

klart man väger in subjektiva preferenser, och så är det med alla nya människor 

man möter. Man försöker hitta gemensamma bekanta och intressen. Så är det ju. 

Riskkapitalist C och D hade inga erfarenheter av en relation till en entreprenör vilken 

kännetecknats av att vara katastrofal eller ens otillfredsställande. De hade endast erfarenheter 

av mer eller mindre positiva entreprenörrelationer.  



33 

5. Analys 
Under detta avsnitt analyseras sambandet mellan relationsanpassning och 

portföljbolagsutveckling i de elva RE-relationer som respondenterna redogjort för.  

5.1 Konativ anpassning 

Resultaten visar ingen entydig koppling mellan konativ anpassning och 

portföljbolagsutveckling. I samtliga fall förutom ett fanns en god samarbetsvilja och 

målkongruens på plats innan den framgångsrika utvecklingen började, och så var det även i 

samtliga fall förutom ett då portföljbolagen uppvisat en mer eller mindre misslyckad 

utveckling. Riskkapitalist A menade att coachbarhet hos entreprenörerna rent generellt 

absolut är en framgångsfaktor och tog ett exempel på när entreprenörer hon jobbat med varit 

ovilliga att lyssna på hennes råd och därigenom varit ovilliga att samarbeta, och 

Riskkapitalist B menade att hans intresse för att fullfölja investering svalnade om han 

upplevde att han inte kunde samarbeta med VD. Sammantaget kan resultaten tolkas som att 

en god konativ anpassning inte skyddar mot en misslyckad utveckling men är en förutsättning 

för en framgångsrik utveckling.  

5.2 Normativ anpassning 
Resultaten visar ingen entydig koppling mellan normativ anpassning och 

portföljbolagsutveckling. Det fanns en överensstämmande syn mellan riskkapitalisterna och 

entreprenörerna på sina respektive yrkesroller och hur arbetsprocesser skulle genomföras, i 

samtliga fall innan den framgångsrika utvecklingen började, och i samtliga fall förutom två 

där portföljbolagen hade en misslyckad utveckling. I de två fall där den normativa 

anpassningen tydligt var sämre var entreprenörerna från andra kulturer och det uppstod 

språkförbistringar, vilket också är i linje med Scholl (2003) som menar på att kulturella 

skillnader kan leda till försämrad normativ anpassning. Resultaten kan tolkas som att en 

normativ anpassning inte skyddar mot en misslyckad utveckling men är en förutsättning för 

en framgångsrik utveckling. 

5.3 Kunskapsmässig anpassning 
Resultaten visar ingen entydig koppling mellan kunskapsmässig anpassning och 

portföljbolagsutveckling. I samtliga fall förutom två upplevde riskkapitalisterna att de och 
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entreprenörerna kompletterade varandra väl avseende kunskap, erfarenheter och kompetenser 

innan den framgångsrika respektive misslyckade utvecklingen började. Riskkapitalist 

A ansåg att denne och entreprenören saknade en optimal kunskapsöverlappning innan den 

misslyckade utvecklingen började. Riskkapitalist A förklarade att hon inte effektivt kunde ge 

råd eftersom hon inte fullt förstod sig på produktens tekniska karaktär, vilket tyder på att en 

alltför liten kunskapsöverlappning verkligen kan vara hämmande och att en god 

kunskapsmässig anpassning således är en förutsättning för effektiva råd. Riskkapitalist E 

beskrev att hon och entreprenören hade en stor överlappning vad gällde affärskunskaper men 

inte vad gällde tekniska kunskaper, innan den misslyckade utvecklingen började, vilket i detta 

fall tolkas som neutral kunskapsanpassning. Resultatet kan sammantaget tolkas som att en 

kunskapsmässig anpassning inte skyddar mot en misslyckad utveckling men att det är en 

förutsättning för en framgångsrik utveckling.  

5.4 Affektiv anpassning 

Resultaten visar ingen entydig koppling mellan affektiv anpassning och 

portföljbolagsutveckling. I samtliga fall upplevde riskkapitalisterna att de hade en god 

personkemi och hade fått ett gott första intryck av entreprenörerna innan den framgångsrika 

utvecklingen började. För portföljbolagen som hade haft en misslyckad utveckling var det två 

fall då den affektiva anpassningen inte kunde tolkas som god. I Riskkapitalist A:s relation 

med entreprenören bakom bolaget inom energi kunde varken en tydligt bra eller tydligt dålig 

affektiv anpassning uttydas. I Riskkapitalist B:s relation till entreprenören bakom bolaget 

inom cancerdiagnostik kunde den affektiva anpassningen tolkas som dålig. Resultatet kan 

tolkas som att en affektiv anpassning inte skyddar mot en misslyckad utveckling men att det 

är en förutsättning för en framgångsrik utveckling.  

6. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet och dess tänkbara förklaringar i förhållande till tidigare 

forskning. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av studiens bidrag, studiens 

begränsningar samt förslag för framtida forskning. 

Vad som är genomgående för resultatet är att relationsanpassningen i alla dess fyra 

dimensioner var god under perioden innan den framgångsrika utvecklingen började. I framför 

allt Riskkapitalist A och B:s exempel på framgångsrika portföljbolag var 
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relationsanpassningen anmärkningsvärt god på samtliga fronter. Resultatet var i det avseendet 

tämligen förväntat med tanke på att Weber och Weber (2007) och Faber, Castaldi och 

Muskens (2016) gjorde liknande fynd. Mer förvånande är att Faber, Castaldi och Muskens 

(2016) resultat som visade att en dålig relationsanpassning fanns innan varje fall av en 

misslyckad portföljbolagsutveckling inte kunde bekräftas. Tvärtom beskrev tre av de fem 

intervjuade riskkapitalisterna i denna studie en god relationsanpassning till entreprenörerna ur 

alla avseenden innan den misslyckade utvecklingen började. De två RE-relationer som tydligt 

karaktäriserades av en dålig relationsanpassning hade också resulterat i en misslyckad 

portföljbolagsutveckling vilket trots allt tyder att en dålig relationsanpassning kan leda till 

försämrad portföljbolagsutveckling. Det faktum att två riskkapitalister inte hade inte några 

erfarenheter av dåliga relationer med entreprenörer alls samt att RE-relationerna överlag 

beskrevs som så pass goda vittnar om att svenska riskkapitalister och entreprenörer är duktiga 

på att etablera välanpassade relationer, och som förblir välanpassade även när portföljbolaget 

går sämre. 

Då svensk affärskultur generellt sett karaktäriseras av konsensussökande, kompromisser vid 

konflikthantering samt tillit snarare än kontroll (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010), och då 

skandinaviska riskkapitalister i relationen till entreprenörer i tidigare studier betonat vikten av 

tillit (Berlund, 2011) vilket i sin tur är förknippat med bevarandet av goda relationer (Scholl, 

2003), är resultaten emellertid inte chockerande. Riskkapitalist E gav uttryck för samma 

resonemang och menade att RE-relationen i Sverige eventuellt kan skilja sig från vissa andra 

länder eftersom vi i Sverige överlag jobbar med platta organisationer byggda på tillit snarare 

än kontroll, och att det då eventuellt reflekteras även i RE-relationen genom en större tillit 

och mindre konflikt mellan parterna.  

Att föredra tillit framför kontroll gavs också uttryck genom riskkapitalisternas betoning av att 

de investerar i människor, det vill säga i entreprenörerna snarare än i endast affärsidén eller 

bolaget i sig. En riskkapitalist menade att entreprenörerna till och med är viktigare än 

entreprenörernas idé. De flesta riskkapitalister poängterade vid olika tillfällen i intervjun att 

det i slutändan är entreprenörerna som ska göra jobbet, och flera drog en skarp skiljelinje 

mellan att jobba med operativa och strategiska frågor i portföljbolagen och klargjorde att 

deras roll var att jobba med det senare, i likhet med Berglunds (2011) resultat. Riskkapitalist 

D, som särskilt underströk vikten av tillit till entreprenören, menade att en hög nivå av tillit är 

uppnådd när entreprenören vågar ringa ad hoc och berätta om motgångar som stötts på och 
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misstag som begåtts. Detta är ett målande exempel på hur tillit leder till ett ökat 

informationsutbyte som beskrivs av Scholl (2003), vilket i sin tur ökar riskkapitalistens 

möjligheter att ge välinformerade och effektiva råd. I enlighet med tidigare forskning som 

visat att öppen kommunikation leder till ökad tillit (Sapienza & Korsgaard, 1996; Shepherd & 

Zacharakis, 2001) kan tillit och öppenhet i kommunikationen antas förstärka varandra. 

Resultatet visade att majoriteten av de studerade RE-relationerna karaktäriserades av en god 

relationsanpassning. Intressant var att entreprenörerna med vilka två riskkapitalister faktiskt 

hade dåliga relationer visades ha andra kulturella bakgrunder. I dessa fall uttryckte 

riskkapitalisterna själva att kulturskillnaderna, och i ett fall att framför allt språkförbistringar, 

var underliggande orsaker till den dåliga relationsanpassningen. Givetvis ska inte detta tas 

som bevis för att kulturella skillnader entydigt är något negativt, utan ska snarare ses som 

exempel på hur det i vissa fall kan leda till en dålig relationsanpassning. Det faktum att denna 

studies resultat inte skildrar positiva effekter av kulturell mångfald betyder inte att sådana 

positiva effekter inte existerar. Dessutom är det svårt att fastslå den exakta orsaken till en 

dålig normativ anpassning, då en rad andra faktorer som ålder, kön och personlighet också 

har en inverkan (Scholl, 2003), men i dessa fall tydde mycket på att det rörde sig om språk- 

och kulturskillnader. 

Flera av respondenterna betonade också betydelsen av ett effektivt samarbete inom hela 

styrelsen för dels portföljbolagets utveckling dels riskkapitalistens egen relation med 

entreprenören, och de gav målande exempel på när styrelsearbetet fungerat dysfunktionellt. 

Riskkapitalist B beskrev hur en utländsk investerares inträde i styrelsen gett upphov till 

språkförbistringar och kulturskillnader vilket försämrade kommunikationen och dynamiken 

inom styrelsen och skapade motsättningar i synen på hur saker och ting skulle göras, vilket i 

sin tur resulterade i en negativ atmosfär i styrelserummet och försämrat samarbete. Detta kan 

tolkas som en dålig normativ anpassning mellan den utländske investeraren och övriga 

styrelsemedlemmar vilket i sin tur försämrade den affektiva och konativa anpassningen. 

Riskkapitalist A och D beskrev att det främst är i styrelsen man ser om alla kompetenser finns 

på plats, snarare än i den enskilda relationen med entreprenören, vilket kan tolkas som att en 

kunskapsmässig anpassning mellan samtliga styrelsemedlemmar är avgörande. Riskkapitalist 

A ansåg också att en annan investerare och styrelsemedlem i fallet med den misslyckade 

portföljbolagsutvecklingen agerade ickekonstruktivt och konfrontativt gentemot 

entreprenören och menade att det gjorde entreprenören mer protektionistisk och mindre 
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samarbetsvillig. Eftersom Riskkapitalist A och den andra investeraren uppenbarligen inte var 

överens om hur man bäst beter sig och arbetar med entreprenören kan problemet beskrivas 

som att en dålig normativ anpassning mellan Riskkapitalist A och den andra investeraren 

ledde till en försämrad konativ anpassning mellan Riskkapitalist A och entreprenören. 

Sammantaget kan man tolka det som att relationsanpassning inom styrelsen kan vara ett 

minst lika viktigt element för portföljbolagets framgång som relationsanpassning mellan en 

enskild riskkapitalist och entreprenör, samt att normativ anpassning har en påverkan på 

framförallt den konativa och affektiva anpassningen.  

Studiens resultat visar också på en dynamik och inbördes beroenden hos 

relationsanpassningsdimensionerna. Riskkapitalist B förklarade att hans och den utländske 

entreprenörens skilda synsätt på hur det investerade kapitalet skulle användas bidrog till 

ständiga och onödiga diskussioner, dålig stämning i styrelserummet, och att hans intresse för 

portföljbolaget och entreprenören därför svalnade. Alltså uppstod en försämrad normativ och 

konativ anpassning, möjligen med grund i kulturskillnader, vilket sedan föranledde en 

försämrad affektiv anpassning. I Riskkapitalist B:s relation med entreprenören bakom det 

framgångsrika bolaget föreföll den synnerligen goda normativa och kunskapsmässiga 

anpassningen, som härstammade från deras gemensamma forskarbakgrund, leda till en 

synnerligen god konativ och affektiv anpassning. I Riskkapitalist A:s relation med 

entreprenörerna bakom det framgångsrika bolaget framstod det som att en synnerligen god 

affektiv och konativ anpassning etablerades tack vare den goda normativa anpassning som 

fanns då parterna identifierade sig med varandra i egenskap av att vara medelålders kvinnor. 

Att förändringar i konativ och affektiv anpassning förstärker varandra, och att normativ 

anpassning har en effekt på konativ och affektiv anpassning, går i linje med Scholls (2003) 

modell för hur relationsdimensionerna samverkar. 

Riskkapitalist E beskrev också en dynamik i framför allt konativ och affektiv anpassning i 

relationen till en av entreprenörerna. Intressant i det fallet var att försämringen respektive 

förbättringen av de båda dimensionerna enligt Riskkapitalist E var en konsekvens av en 

försämring respektive en förbättring av portföljbolagets utveckling. Vad det pekar på är en 

omvänd kausalitet, där portföljbolagsutveckling alltså också tycks kunna ha en påverkan på 

relationsanpassningen. Riskkapitalist E utvecklade sedan sina tankar om hur dessa begrepp 

förhåller sig till varandra: ”Om bolaget blir framgångsrikt, då blir relationen ganska bra 

också. Om bolaget inte är framgångsrikt, så betyder det inte att relationen behöver bli dålig.” 
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Denna studie har inte systematiskt studerat hur relationsanpassning och 

portföljbolagsutveckling förhåller sig till varandra över tid, men av den data som insamlats 

förefaller påståendet ändå rimligt; relationsanpassningen verkar i vissa fall ha förbättrats till 

följd av ökade portföljbolagsprestationer, den har generellt sett varit fortsatt god även när 

portföljbolaget presterat dåligt, men i vissa fall försämrats som en konsekvens därav.  

Resultatet visar även på att relationsanpassning indirekt tas i beaktning av riskkapitalister i 

deras scoutande och coachande funktion. Riskkapitalist E berättade att hennes subjektiva 

bedömning av entreprenörsteamet, där hon försökte hitta gemensamma intressen och bekanta 

med entreprenörerna, hade en påverkan vid investeringsbeslut, vilket indikerar en 

medvetenhet kring en god normativ anpassning under den scoutande fasen. Riskkapitalist A 

berättade att entreprenörens coachbarhet, det vill säga dess mottaglighet för råd, var en faktor 

vid investeringsbeslut, och Riskkapitalist B berättade att hans intresse för att fullfölja 

investering svalnade om han inte kunde samarbeta med VD, vilket indikerar att konativ 

anpassning beaktas i den scoutande fasen. Riskkapitalist D talade om vikten av att aktivt 

bygga tillit till entreprenörerna under hela relationen, och Riskkapitalist B menade att 

personkemi var en grundförutsättning för bra samarbete, vilket kan tolkas som en 

medvetenhet kring vikten av en affektiv anpassning under både scoutande och coachande fas. 

Flera riskkapitalister uttryckte att de ibland saknade teknisk kunskap om entreprenörernas 

produkter, vilket i vissa fall upplevdes som begränsande, och att de då till viss del själva 

försökte överbrygga det kunskapsgapet, samtidigt som de betonade att det inte är deras roll 

att besitta djup teknisk kunskap om produkten, vilket tyder på en medvetenhet kring vikten av 

en lagom kunskapsöverlappning, det vill säga en god kunskapsmässig anpassning. I ett av 

fallen var kunskapsöverlappningen så pass liten att det utgjorde ett allvarligt hinder för 

riskkapitalisten att ge effektiva råd. Sammantaget visar detta på att riskkapitalisterna, i olika 

utsträckning aktivt beaktar vikten av en god relationsanpassning, men eftersom de bevisligen 

och av oklara anledningar ibland ingår samarbeten med entreprenörer där 

relationsanpassningen är av sämre karaktär, med negativa följder, finns möjligheter till 

förbättring. 

6.1 Studiens bidrag 
Studiens praktiska bidrag riktar sig främst till riskkapitalister men i viss mån också till 

entreprenörer. Då en god relationsanpassning var associerat med en framgångsrik 

portföljbolagsutveckling ligger det i båda parters intresse att beakta, främja och vårda 
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samtliga dimensioner i RE-relationen. Ett antal målande exempel på när 

relationsanpassningen varit dålig under perioden innan en misslyckad 

portföljbolagsutveckling tog vid pekar också på att riskkapitalister bör vara särskilt 

uppmärksamma på (1) att kultur- och språkskillnader mellan riskkapitalist och entreprenör 

kan få negativa konsekvenser för relationens kvalitét och därigenom för portföljbolagets 

utveckling, (2) att alltför lite teknisk kunskap om entreprenörens produkt eller tjänst kan 

försvåra möjligheter att ge effektiva råd, samt (3) att entreprenörernas coachbarhet, det vill 

säga deras mottaglighet för råd, är värd att undersöka innan investeringsbeslut. Dessutom bör 

riskkapitalister vara uppmärksamma på riskerna med en dålig relationsanpassning mellan 

styrelsemedlemmarna, och bör av den anledningen göra en utvärdering av hela styrelsen på 

samma sätt som de utvärderar entreprenörerna redan i den scoutande fasen. 

6.2 Studiens begränsningar 
Studiens metod medför ett antal begränsningar. För det första begränsar det låga antalet icke-

representativa respondenter studien att dra några generella tillförlitliga slutsatser. Därför ska 

studiens resultat betraktas som utforskande och indikativa. För det andra begränsas studiens 

möjlighet att dra slutsatser kring relationsanpassningens påverkan på portföljbolagets 

prestationer av det faktum att inget enhetligt och konsekvent mått på prestation har kunnat 

användas. Hur starkt och träffsäkert sambandet mellan varje relationsanpassningsdimension 

och portföljbolags utveckling är kan studien därför inte uttala sig om. Slutligen begränsas 

studiens resultat av det faktum att endast riskkapitalisters uppfattning av 

relationsanpassningar har studerats. Att också beakta den andra partens uppfattningar av 

relationen hade varit intressant och absolut nödvändigt för att göra en korrekt och fullständig 

analys av relationsanpassningen eftersom en anpassning är ett ömsesidigt samspel. 

6.3 Framtida forskning 

Denna studies resultat tyder på att relationsanpassning är ett relevant teoretiskt ramverk för 

analys av RE-relationen, och med tanke på de luckor som ännu existerar vad gäller de olika 

dimensionernas betydelse för effektivt teamarbete finns ett fortsatt behov av forskning på 

relationsanpassning. För att hantera flera av svagheterna med denna studies metod kan 

framtida studier omfatta ett större och representativt urval av riskkapitalister samt 

entreprenörerna bakom de studerade portföljbolagen. Framtida studier kan dessutom göras 

med en longitudinell design för att hantera minnesfel och bättre analysera kausaliteten i 
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sambandet. Då resultatet avslöjar både möjligheter och utmaningar inom styrelsearbetet vilka 

kan härledas till graden av relationsanpassning styrelsemedlemmarna emellan föreslås att 

detta forskas mer på. Slutligen vore det intressant att i framtiden göra en studie där RE-

relationen utifrån relationsanpassning jämförs mellan olika länder för att se om skillnader 

föreligger samt om dessa skillnader kan relateras till portföljbolagens prestation. 

7. Slutsats 
Studiens syfte var att fördjupa och nyansera förståelsen för vad som karaktäriserar en optimal 

och gynnsam relation mellan riskkapitalister och entreprenörer genom att använda det 

teoretiska konceptet relationsanpassning samt undersöka relationsanpassningens samband 

med portföljbolagsprestation i en svensk kontext. Sammantaget tyder resultaten på att en god 

relationsanpassning är en förutsättning för framgångsrika portföljbolag och att en dålig 

relationsanpassning i viss mån är associerat med misslyckad portföljbolagsutveckling. Vidare 

bekräftas att relationsanpassningens dimensioner är dynamiska och påverkar varandra på 

olika sätt, framför allt genom att normativ anpassning har en positiv effekt på affektiv och 

konativ anpassning. Rent praktiskt bör riskkapitalister därför beakta relationen till 

entreprenören innan såväl som efter investering. Dessutom indikerar resultatet att omvänd 

kausalitet kan existera i det undersökta sambandet, det vill säga att portföljbolagets prestation 

också kan påverka relationsanpassningen i RE-relationen, och i synnerhet genom att 

framgång förbättrar relationens kvalité. Teoretiskt sett belyser studien fruktbarheten men 

också komplexiteten och utmaningarna med att applicera relationsanpassning som teoretiskt 

ramverk på RE-relationen. 
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9. Bilagor 

9.1 Intervjuguide 
 

Intervjufrågor  Tema 

Hur skulle du beskriva att din och entreprenörens samarbetsvilja var? Konativ anpassning 

Hur var det att arbeta mot gemensamma mål? Konativ anpassning 

Upplevde du att det fanns intressekonflikter eller någon form av maktkamp 
inom er relation? Om ja, hur löste ni dessa? 

Konativ anpassning 

I vilken utsträckning upplevde du att du och entreprenören hade samma 
förväntningar på era respektive yrkesroller? 

Normativ anpassning 

I vilken utsträckning upplevde du att du och entreprenören delade syn på 
hur saker och ting ska genomföras? (Samma syn på arbetsprocesser etc?) 

Normativ anpassning 

Hur väl skulle du beskriva att ni kompletterade varandra när det kommer 
till kunskap, erfarenheter och kompetenser? 

Kunskapsmässig 
anpassning 

Upplevde du att ni satt på mycket erfarenheter och kompetenser som 
portföljbolaget kunde dra nytta av? 

Kunskapsmässig 
anpassning 

Upplevde du att ni hade mycket kunskaper, inom exempelvis, relevanta 
teknologier, affär, som entreprenörerna inte hade? 

Kunskapsmässig 
anpassning 

Hur skulle du beskriva ditt första intryck av personerna bakom 
portföljbolaget?  

Affektiv anpassning 

Hur skulle du beskriva personkemin mellan dig och entreprenörerna?  Affektiv anpassning 

Hade du kunnat tänka dig en relation med entreprenörerna även utanför 
rent affärsmässiga sammanhang? 

Affektiv anpassning 

Hur ofta och vad för slags kontakt hade du med entreprenören?  Övrigt 

Är din relation med entreprenörerna något som du beaktar i samband med 
beslut om investering? 

Övrigt 

Kan du berätta lite om en relation till några entreprenörer som var en riktig 
katastrof? Vad kännetecknades den av? Hur gick det för bolaget? 

Övrigt 
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Kan du berätta lite om en relation till några entreprenörer som varit du 
upplevt som exemplarisk? Vad kännetecknades den av? Hur gick det för 
bolaget? 

Övrigt 

Gör ni på ert riskkapitalbolag en formell utvärdering av relationen till era 
entreprenörer löpande under relationen?  

Övrigt 

Tror du att relationen mellan riskkapitalister och entreprenörer i Sverige 
skiljer sig från hur den är i andra länder? 

Övrigt 

Är relationen till entreprenören något du tror påverkar portföljbolags 
utveckling? 

Övrigt 

 

 


