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Abstract 
 

Rebecca Andersson och Caroline Hansson 
 

Venture capital firms and startups in the Stockholm area and Silicon Valley 
- A study about the relation and perceived value of resources 

 
 
Problem Previous studies about venture capital firms and startups are mainly studied 

 from the perspective of venture capital firms. Consequently, studies that focus 
 on both parties’ perspective are neglected. As the parties are dependent on a 
 functioning relation there is a need to develop a better understanding of the 
 relation from both perspectives. The topic is deficiently studied about the 
resources that startups generate in the relation. Several studies have used same 
theoretical perspective, which recently has been questioned. Thereby there is a 
need to apply other theoretical perspectives on the relation in order to illuminate 
new aspects.  

 
Purpose The purpose of the paper is to enhance the understanding of the relation between 
 venture capital firms and startups and the resources that constitute a value in the 
 relation by study it from a theoretical perspective. As previous theory has 
 excluded the non-financial resources venture capital firms may perceive 
 valuable, this paper aims to generate a contribution to the theory. The 
 paper emanates from the Stockholm area and Silicon Valley and intends to 
 identify similarities and differences between the areas.  
 
Method The paper had a qualitative approach and the research design was multiple case 

 studies. The study was made through 16 semi-structured interviews with 
respondents from venture capital firms and startups in the Stockholm area and 
Silicon Valley.  

 
Results The paper’s results show that the relation between the parties is characterized of 
 adaption and personal chemistry. Compared to previous theory startups have 
 greater impact on the relation than venture capital firms. Both parties feel that 
 they both generate and gain non-financial resources in the relation. Among 
 others they constitute of experience, consulting, network and good reputation. 
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Sammanfattning 
 

Rebecca Andersson och Caroline Hansson 
 

Venture capital bolag och startups i Stockholmsområdet och Silicon Valley 
- En studie om relationen och resursers upplevda värde 

 
 
Problem Tidigare studier om venture capital bolag och startups har främst utgått från 

 venture capital bolagens perspektiv varvid det saknas studier som anlägger 
 perspektiv som utgår ifrån båda parter. I och med att aktörerna är beroende av 
 en fungerande relation mellan varandra finns behov av att skapa en större 
 förståelse för relationen ur bådas perspektiv. Ämnet är bristfälligt utforskat 
gällande vilka resurser som startups genererar i relationen. Flertalet studier har 
utgått ifrån samma teoretiska perspektiv vilket på senare tid har blivit ifrågasatt. 
Därmed finns behov av att applicera andra teoretiska perspektiv på relationen 
för att kunna belysa nya aspekter.  

 
Syfte Studiens syfte är att öka förståelsen för relationen mellan venture capital bolag 
 och startups och de resurser som utgör värde i relationen genom att studera det 
 utifrån ett teoretiskt perspektiv. Då tidigare teori har uteslutit de icke-finansiella 
 resurser som venture capital bolag eventuellt upplever utgör ett värde syftar 
 studien till att generera ett bidrag till teorin. Studien utgår från 
 Stockholmsområdet respektive Silicon Valley och ämnar identifiera likheter och 
 skillnader områdena emellan.   
 
Metod Studien antog en kvalitativ ansats och studiens undersökningsdesign utgjordes 
 av multipel fallstudie. Studien genomfördes genom 16 semi-strukturerade 
 intervjuer med respondenter från venture capital bolag och startups i 
 Stockholmsområdet och Silicon Valley.  
 
Resultat Studiens resultat visar att relationen mellan parterna präglas av anpassning och 

 personkemi. Jämfört med tidigare forskning har startups större påverkan i 
relationen än venture capital bolag. Båda aktörer upplever att de både genererar 
och erhåller icke-finansiella resurser i relationen. Dessa utgörs bland annat av 
erfarenhet, rådgivning, nätverk samt gott rykte.  

 
 
Nyckelord: venture capital bolag, startups, IMP, interaktion, relation, resurs, nätverk, värde 
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1 Inledning 
Detta inledande avsnitt ämnar introducera läsaren till studiens ämne. Vidare ges en 
övergripande diskussion av vad som framkommit i tidigare studier samt identifierade brister i 
teorin. Därefter förs en problemdiskussion som mynnar ut i studiens syfte och 
frågeställningar.  
 
1.1 Bakgrund  
Enligt både forskare och praktiker kan ett lands ekonomiska tillväxt i många fall drivas av 
nystartade företag, så kallade startups vilket på senare tid har lett till ett ökat intresse världen 
över av att främja startups (Sapienza, Manigart & Vermier, 1996; Turcan, 2008; Martinsson, 
2012; Söderblom, 2012; Söderblom & Samuelsson, 2014; Sanandaji, 2015). Detta beror till 
stor del på att allt fler har fått förståelse för den roll startups anses ha för 
samhällsutvecklingen i form av bland annat produktivitetstillväxt och jobbskapande. 
Definitionen av vad ett startup är kan skilja sig åt mellan både länder och aktörer, varvid 
tidigare studier har belyst ett behov av att definiera begreppet (Bygrave & Timmons, 1992; 
Ferrary & Granovetter, 2009; Cumming & Johan, 2014; Söderblom & Samuelsson, 2014). 
Utifrån tidigare studier har vi valt att definiera startups som nystartade företag som befinner 
sig inom teknikbranschen i tidiga faser och som är i behov av extern finansiering.  
 
För att startups ska kunna etableras, utvecklas och växa krävs det kapital (Isaksson, 2006; 
Wonglimpiyarat, 2009). I Sverige anses bristande finansiering av startups vara en av de mest 
hämmande faktorerna för utvecklingen (Braunerhjelm, Holmquist, Thulin & Silver, 2015). 
Det finns flertalet alternativa finansieringskällor för startups men på grund av att nystartade 
företag oftast har bristande tillgångar och samtidigt anses medföra en hög risk har de svårt att 
få finansiering från exempelvis kommersiella banker (Isaksson, 2006; Söderblom & 
Samuelsson, 2014). Av den anledningen söker många startups, framförallt inom 
teknikbranschen finansiering i form av riskkapital från så kallade venture capital bolag 
(Bresnahan & Gambardella, 2004; Berglund, Hellström & Sjölander, 2007; Strömsten & 
Waluszewski, 2012).  
 
Venture capital bolag är således företag som investerar kapital i tidiga skeden i framförallt 
högteknologiska startups (Ferrary & Granovetter, 2009; Söderblom, 2012). Venture capital 
bolagens kunskap och expertis är ofta avgränsad till ett särskilt teknologiskt- eller geografiskt 
område eller en begränsad marknad vilket även kan ses som ett begränsat nätverk (Berglund 
et al., 2007; Hallen & Eisenhardt, 2012). Likaså har startups en tendens att grundas och verka 
inom samma geografiskt begränsade område och del av nätverk (Lindholm Dahlstrand 2004; 
Turcan 2008; Lee, L´evesque & Minniti, 2012; Söderblom 2012; Sanandaji, 2015). Detta då 
resurser såsom kapital, kunskap samt kunder och leverantörer som startups är i behov av ofta 
finns tillgängliga inom ett geografiskt begränsat område (Bygrave & Timmons, 1992). Enligt 
Lindholm Dahlstrand (2004) ökar även möjligheterna för ett startups som befinner sig inom 
dessa områden att bli finansierade av venture capital bolag. Detta till följd av att venture 
capital bolag har en benägenhet att investera i företag inom områden där de vet att många 
potentiella affärsidéer skapas.  
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Venture capital bolag anses ha en unik roll på kapitalmarknaden då de ses som aktiva 
investerare vilket innebär att de är delaktiga i startups även efter det att finansiering har skett 
(Busenitz, Fiet & Moesel, 2004; Isaksson, 2006; Berg-Utby, Sörheim & Widding, 2007; 
Ferrary & Granovetter, 2009; Wonglimpiyarat 2009; Söderblom, 2012). Den aktiva 
involveringen från venture capital bolag leder till att en relation mellan parterna utvecklas. 
Denna relation bygger mycket på de mervärden som sägs genereras utöver finansiering såsom 
exempelvis strategisk rådgivning, kunskap, ledning och nätverkskontakter (Sapienza et al., 
1996; Berg-Utby et al., 2007; Large & Muegge, 2008). Det är vidare denna relation vi avser 
att studera med fokus på de icke-finansiella värden som genereras i relationen. 
 
Två geografiska områden som är framstående inom startupsektorn är Stockholmsområdet och 
Silicon Valley, USA (Söderström, Braunerhjelm & Thulin, 2001; Björklind Bengtsson, 2011). 
Trots att det senare är både större till ytan, har mer specialiserad arbetskraft och anses vara 
ledande i världen inom sitt område jämförs de två regionerna ofta och det talas om att 
Stockholmsområdet är Europas Silicon Valley (Söderström et al., 2001; Sanandaji, 2015; 
Sölvell 2015). I en rapport av venture capital bolaget Atomico ses Stockholm, per capita, som 
nummer två i världen att starta nya techbolag efter Silicon Valley (Elofsson, 2014; Davidson, 
2015; Sölvell, 2015). Stockholm har idag 6.3 miljarddollar bolag per miljon invånare jämfört 
med Silicon Valleys 6.9. Studien baseras på 138 företag runt om i världen som grundats efter 
2003 och har värderats över 1 miljard dollar, så kallade unicorns. Silicon Valley imponerande 
på sin första plats med hela 53 unicorns följt av Stockholm och dess fem unicorns; Spotify, 
Klarna, Skype, King och Mojang.  
 
Alltsedan Silicon Valley blev ledande i att starta nya bolag har länder och regioner världen 
över försökt efterlikna och applicera de faktorer som ligger till grund för dess framgång 
(Bresnahan & Gambardella, 2004; Feldman, Francis & Bercovitz, 2005; Ferrary & 
Granovetter, 2009; Håkansson, Ford, Gadde, Snehota, Waluszewski, 2009; Wonglimpiyarat, 
2009; Fox, 2014). Silicon Valley kännetecknas av att vara ett stabilt och starkt innovativt 
nätverk som utmärkts av de tusentals startups som grundas i området varje år (Ferrary & 
Granovetter, 2009; Fox, 2014). Kända startups såsom Facebook, Google, Netflix och Yahoo! 
grundades alla i Silicon Valley och kan således antas ha bidragit till områdets framgång 
(Björklind Bengtsson, 2011; Fox, 2014). Stockholmsområdet är även det hem till flertalet 
kända startups såsom Fyndiq, Linas Matkasse, Fishbrain och iZettle. 
 
Internationella studier menar att det som särskiljer Silicon Valley från andra regioner är den 
stora närvaron av venture capital bolag inom området (Ferrary & Granovetter, 2009). 
Grunden till vad som senare skulle komma att bli venture capital uppkom så tidigt som på 
1920-talet då familjer och privata investerare hjälpte till att finansiera startups (Bygrave & 
Timmons, 1992). Idén om att startups kunde bli finansierade med riskkapital från företag utan 
att låna pengar från familj eller banker, skapades i Silicon Valley och blev revolutionerande 
(Fox, 2014). Idag flödar venture capital i området och ingen annan region har lyckats nå 
samma nivå trots att venture capital bolag idag finns i stora delar av världen. Till skillnad mot 
Silicon Valley var venture capital bolag från början ingen självklarhet i Stockholmsområdet 
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(Sölvell, 2015). Det var inte förrän på 70-talet som det första formella venture capital bolaget 
grundades i Sverige men därefter gick utvecklingen snabbt, år 1999 var Sverige det land i 
Europa som investerade i flest startups (Isaksson, 2006). Idag placerar sig Sverige och 
Stockholmsområdet som världens näst snabbast växande venture capital marknad inom teknik 
(CB Insight, 2014). År 2014 ökade antalet investeringar med 124 procent jämfört med året 
innan och tillväxten av investerat kapital ökade med 338 procent. 
 
1.2 Tidigare forskning 
Studier kring venture capital är ett relativt ungt forskningsområde då forskningen var näst 
intill obefintlig innan 1990-talet vilket också stärks av att Venture Capital, den första 
akademiska tidskriften som inriktade sig specifikt på venture capital inte utkom förrän år 
1999 (Isaksson, 2006).  
 
Ett område där tidigare forskning är knapp är om relationen som uppstår mellan venture 
capital bolag och startups. Det finns ett antal studier som berör relationen men som har 
fokuserat på det inflytande venture capital bolag har på startups (Turcan, 2008; Campbell & 
Frye, 2009; Leece, Berry, Miao & Sweeting, 2012; Söderblom, 2012; Strömsten & 
Waluszewski, 2012) men endast ett fåtal har studerat det omvända, vilket inflytande startups 
har på venture capital bolag. Tidigare studier (Busenitz, et al. 2004; Berglund et al., 2007; 
Berg-Utby et al., 2007; Large & Muegge, 2008) visar på att venture capital bolag genererar så 
kallade mervärden, resurser utöver kapital i relationen till startups men ingen av de tidigare 
studierna indikerar att även startups skulle kunna generera icke-finansiella resurser till venture 
capital bolag. Tidigare studier argumenterar vidare för att det finns ett behov att studera 
relationen utifrån båda parternas perspektiv för att förstå relationen i en nätverkskontext 
(Leece et al, 2012; Strömsten & Waluszewski, 2012). Nätverk anses enligt Leece et al. (2012) 
vara en kritisk faktor för bildandet av nya företag i och med att startups är beroende av 
nätverket runt omkring dem sett till finansieringsmöjligheter, kunder och leverantörer samt 
den kunskap och erfarenhet som finns inom nätverket. Flertalet forskare har således alltmer 
insett betydelsen av nätverk när det kommer till såväl utvecklingen av relationen mellan 
venture capital bolag och startups samt valet av investeringsobjekt (Feldman et al., 2005; 
Leece et al., 2012). Detta belyser att det är relevant att vidare undersöka nätverket och dess 
betydelse för venture capital bolag och startups.  
 
Trots att flera tidigare studier har fokuserat på de mervärden som venture capital bolag 
genererar finns det enligt flertalet författare delade meningar om och i vilken utsträckning 
mervärden förekommer (Sapienza, 1992; Sapienza et al., 1996; Busenitz et al., 2004; Large & 
Muegge, 2008; Isaksson, 2006; Söderblom, 2012). Tidigare studier om mervärden har 
genomförts med olika ansatser där exempelvis Berglund et al. (2007) studerade mervärden 
utifrån den kunskapsöverföring som sker från venture capital bolagen medan Berg-Utby et al. 
(2007) inriktade sig på vilka förväntningar på mervärden som föreligger i relationen. Tidigare 
studier visar även att relationen parterna emellan inte heller är helt oproblematisk utan kan 
vara föremål för konflikter och missförstånd till följd av att bland annat synen på mervärden 
skiljer sig åt (Sapienza, 1992; Isaksson, 2006; Baraldi & Strömsten, 2009; Strömsten & 
Waluszewski, 2012). Redan inledningsvis i forskning kring venture capital uppkom 
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inkonsekventa resultat gällande relationen och de mervärden som kan genereras (Sapienza, 
1992). Detta kan antas beror på att undersökningar genomförts och mätts på olika sätt. Det 
finns således en problematik i tidigare studier då de enligt Söderblom (2012) har tenderat att 
förstora och överskatta de mervärden venture capital bolag sägs bidra med. På senare tid har 
dock forskare kommit fram till en mer nyanserad bild över situationen som visar på att 
uppfattningen om mervärdena skiljer sig åt mellan venture capital bolag och startups vilket 
indikerar behov av att vidare studera ämnet. En av de mest omfattande studierna står Large 
och Muegge (2008) för vilka utvecklade ett ramverk av potentiella mervärden genom att 
sammanställa 20 olika studier från de senaste 20 åren som de föreslår ska ligga till grund för 
fortsatta studier i syfte att få mer jämförbara undersökningsresultat. Till följd av att relationen 
mellan venture capital bolag och startups är komplex är forskare eniga om att det finns ett 
fortsatt behov av att ytterligare studera både genereringen av mervärden samt relationen 
parterna emellan (Sapienza, 1992; Isaksson, 2006; Large & Muegge, 2008; Söderblom, 2012; 
Miloud, Aspelund & Cabrol, 2012).  
 
Vid studier av relationen mellan venture capital bolag och startups har agentteorin länge varit 
den mest förekommande teoretiska ansatsen (Berg-Utby et al., 2007; Strömsten & 
Waluszewski, 2012). Den har dock på senare tid blivit ifrågasatt för att inte vara tillräcklig då 
den bland annat utesluter övriga aktörer i nätverket kopplade till relationer och enbart 
fokuserar på relationen och mervärden utifrån venture capital bolagens perspektiv. Dessa 
studier tenderar att göra ett antagande om att venture capital bolagen innehar en ledande roll i 
relationen. Andra teoretiska ansatser som använts i tidigare studier är bland annat Resource 
Dependence Theory (Sapienza et al., 1996; Berg-Utby et al., 2007), Entrepreneurial Learning 
perspective (Berglund et al., 2007) samt Grounded Theory (Leece et al., (2012). Vad gäller 
studier om relationer och nätverk används generellt två olika teoretiska ansatser: Complex 
Network Theory (CNT) (Ferrary & Granovetter, 2009) och Industrial Marketing Purchasing 
(IMP) (Strömsten & Waluszewski, 2012). CNT som förknippas med det amerikanska 
nätverksperspektivet Social Network Theory (SNT) utgår från att interaktionen mellan 
parterna är självorganiserad och varierande (Ferrary & Granovetter, 2009). Det skandinaviska 
nätverksperspektivet IMP, ser istället relationen som en process där resurskombinationer 
utgör värdet mellan olika aktörer i nätverket (Håkansson & Snehota, 1995; Håkansson et al., 
2009; Strömsten & Waluszewski, 2012).  
 
1.3 Problemdiskussion 
De brister vi funnit i tidigare studier är att det är omtvistat i vilken utsträckning mervärden 
förekommer i relationen mellan venture capital bolag och startups (Sapienza, 1992; Sapienza 
et al., 1996; Busenitz et al., 2004; Large & Muegge, 2008; Isaksson, 2006; Söderblom, 2012). 
Vidare har majoriteten av studierna endast antagit venture capital bolagens perspektiv och 
därmed delvis försummat startups perspektiv på relationen och mervärden. Forskare (Leece et 
al, 2012; Strömsten & Waluszewski, 2012) påvisar därför behovet av att studera relationen 
och mervärde utifrån bådas perspektiv. Samtidigt går det att utläsa ett antagande om att 
venture capital bolagen har en ledande roll i relationen mellan parterna samt att det enbart är 
venture capital bolagen som genererar mervärden till startups. Med grund i IMP och dess 
fokus på relationer så menar vi att även det omvända kan föreligga, nämligen att startups 
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också kan generera mervärden till venture capital bolag. Det leder vidare till att det går att 
anta att startups genom generering av mervärden också får en förändrad roll i relationen 
jämfört med vad tidigare teori lyft fram.  
 
Enligt IMP skapas relationer genom upprepade interaktioner mellan aktörer som utbyter 
resurser där kombinationen av resurser utgör värdet (Waluszewski, 2004; Håkansson et al., 
2009; Baraldi, Gressetvold, Harrison, 2012; Ford & Håkansson, 2013). En av anledningarna 
till att IMP utvecklades var i syfte att fånga interaktioner mellan heterogena resurser oavsett 
vilka aktörer som är inblandade (Håkansson & Waluszewski, 2002; Waluszewski, 2004). Vid 
studier om venture capital bolag och startups diskuteras som nämnt ofta begreppet mervärde 
som det icke-finansiella värde som genereras till startups. I enlighet med IMP betraktar och 
likställer vi dessa mervärden som de resurser som genereras i relationen då värde sägs skapas 
när resurser kombineras med varandra.  
 
Startups och venture capital bolag är som tidigare nämnt ofta beroende av varandra till följd 
av att startups många gånger inte har någon annan finansieringskälla att vända sig till 
(Bresnahan & Gambardella, 2004; Berglund et al., 2007; Strömsten & Waluszewski, 2012). 
Då venture capital bolag vidare försörjer sig på att investera i startups, bör det ligga i 
aktörernas intresse att ha en förståelse av hur relationen ser ut och vilka resurser parterna 
genererar. Forskning kring venture capital bolag är som nämnt ett relativt ungt 
forskningsområde vilket också motiverar till att vidare studera ämnet (Isaksson, 2006). 
 
Då IMP argumenterar för att relationer bör sättas i perspektiv till det nätverk den verkar inom 
(Håkansson, 1982; Håkansson & Ford, 2002) finner vi det relevant att ta avstamp i två 
geografiskt begränsade områden som båda är framstående inom startupsektorn. Det får även 
stöd av tidigare forskning som belyser att venture capital bolag och startups tenderar att verka 
inom geografiskt begränsade nätverk (Lindholm Dahlstrand 2004; Turcan 2008; Lee, 
L´evesque & Minniti, 2012; Söderblom 2012; Sanandaji, 2015). I och med att få studier har 
anlagt både perspektiv från venture capital bolag och startups menar vi att det är relevant att 
göra just detta. 
 
Studiens syfte och bidrag är således att ge en ökad förståelse för hur relationen ser ut och de 
resurser som genereras samt utgör värde i relationen mellan venture capital bolag och 
startups, utifrån båda parternas perspektiv. Bidraget till teorin kommer även att innefatta 
utvecklad kunskap om de resurser som startups eventuellt genererar till venture capital bolag 
samt vilka resurser som venture capital bolagen upplever utgör ett värde. Detta då tidigare 
studier uteslutit dessa aspekter utifrån startups perspektiv. Studien ämnar även identifiera 
likheter och skillnader mellan Stockholmsområdet och Silicon Valley. Detta mynnar slutligen 
ut i följande frågeställningar: 
 

• Hur ser relationen ut mellan venture capital bolag och startups? 
• Vilka resurser upplever venture capital bolag och startups utgör värde i relationen? 
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2 Teoretisk referensram 
Detta avsnitt presenterar studiens anlagda perspektiv med fokus på interaktion, relation, 
nätverk och resurser. Varje del inleds med IMPs perspektiv på begreppen och följs åt av mer 
empirinära teori som relaterar undersökningens studieobjekt - startups och venture capital 
till teorin. För den intresserade ges en djupare bakgrund till studieobjekten i kapitel 4 - 
“Venture capital bolag och startups” i syfte att underlätta förståelsen för studies område.  
 
2.1 IMP perspektivet 
IMP är ett nätverksperspektiv som grundar sig i business-to-business marknadsföring (Baraldi 
et al., 2012; Ford & Håkansson, 2013). Perspektivet fokuserar på interaktionen som sker 
mellan aktörer i ett nätverk och de relationer som uppstår som ett resultat av det ömsesidiga 
beroendet som utvecklas i samband med ett intresse för en annan aktörs resurser. Resurser är 
vidare det som utgör värde i en relation men något som är av betydelse att beakta är att en 
resurs endast ses som en resurs om båda aktörer kan anse det vara en potentiell resurs i 
dagsläget eller framtiden (Håkansson & Snehota, 1995; Baraldi et al., 2012). En resurs 
faktiska värde bestäms således utifrån hur den kombineras med andra resurser i olika 
sammanhang vilket med andra ord betyder att en resurs kan generera olika värden i olika 
interaktioner och relationer beroende på aktörer och användningsområde (Håkansson & 
Waluszewski, 2002; Waluszewski, 2004; Håkansson et al., 2009; Baraldi et al., 2012). 
 
IMP perspektivet bygger vidare på ett antagande om att de ekonomiska utbytena mellan 
företag sker genom interaktioner i dyadiska relationer i episoder mellan aktiva aktörer 
(Håkansson, 1982; Baraldi et al., 2012). Interaktioner är således den process som sker mellan 
aktörer vilket leder till att resurser och aktiviteter hos aktörerna anpassas och förändras 
(Håkansson et al., 2009). Waluszewski (2004) menar vidare att den interaktion som sker med 
andra företag resulterar i ekonomiska, tekniska och sociala funktioner. En relation skapas 
genom att interaktion mellan aktörerna sker vid upprepade tillfällen. Enligt IMP bygger 
relationer således på det resursutbyte som sker genom interaktioner men där resurserna inte är 
givna utan aktörerna måste själva utveckla en användning av resurserna för att de ska utgöra 
ett värde (Waluszewski, 2004; Baraldi et al., 2012). Värdet beror sedan på hur resurserna 
kombineras med andra resurser, både inom och utanför organisationen (Waluszewski, 2004). 
Perspektivet utgår från att utveckling av resurser uppstår när företag och organisationer möter 
och interagerar med varandra (Håkansson & Waluszewski, 2002; Waluszewski, 2004). 
Baraldi et al. (2012) belyser att resursutveckling kräver samarbete mellan parterna, 
specialisering samt lärande över tid och är därför något som sker interaktivt i relationer. 
 
Mycket av den befintliga teori som behandlar marknadsföring och strategi utgår från att 
konkurrens är en grundförutsättning för affärsverksamhet och förbättrad ekonomisk 
effektivitet, utveckling och förnyelse (Håkansson et al., 2009; Wonglimpiyarat, 2009; Ford & 
Håkansson, 2013). IMP perspektivet däremot har inte lagt något större fokus på konkurrens 
utan betoning ligger snarare på de rådande relationerna (Ford & Håkansson, 2013). 
Författarna menar dock att det inte helt går att bortse från konkurrens och konflikter utan att 
de är naturliga delar i relationer. Vidare uppkommer mer konflikter ju längre aktörerna har 
samarbetat i relationen (Håkansson et al., 2009).  
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2.2 Interaktion och relation 
IMP utgår alltså ifrån att nätverk och relationer skapas och utvecklas i takt med att aktörer 
interagerar med varandra. Det är som tidigare nämnt genom dessa interaktioner som 
aktiviteter, resurser och aktörer så småningom anpassar sig till varandra och utvecklas 
(Håkansson & Waluszewski, 2002; Waluszewski, 2004; Håkansson et al., 2009; Ford & 
Håkansson, 2013). Ford och Håkansson (2013) argumenterar för att interaktioner därför sker 
mellan aktörer som är betydelsefulla för det enskilda företaget och där resultatet blir att 
omfattande anpassningar och beroenden utvecklas. Interaktioner är således grunden för 
företagsutveckling och det är inte vad som händer inom företaget som är det intressanta utan 
grundläggande för affärsverksamhet är vad som händer mellan företag (Waluszewski, 2004; 
Håkansson et al., 2009; Ford & Håkansson, 2013). Genom att företag interagerar med 
varandra och visar intresse för den andra partens resurser samtidigt som de erkänner ett 
ömsesidigt beroende byggs en relation upp (Håkansson, 1982; Ford & Håkansson, 2013). 
 
En relation mellan två parter kallas ofta för dyad och påverkas av parternas relationer med 
andra aktörer som finns i nätverket (Axelsson & Agndal, 2012). Relationer och interaktioner 
är vidare komplexa i och med att de varierar mellan olika sammanhang och kombinationer av 
aktiviteter, resurser och aktörer vilket gör att ingen relation är den andra lik (Håkansson, 
1982; Håkansson & Snehota, 1995; Ford & Håkansson, 2013). Vidare menar Ford och 
Håkansson (2013) att det är en lång process och ett svårt val för parterna att utse vilka aktörer 
de ska inleda en relation med. Valet av vilka relationer som ska ingås har dock stor betydelse 
för företaget då ett felaktigt beslut kan orsaka långsiktiga konsekvenser som bland annat kan 
ta sig uttryck i konflikter (Håkansson, 1982; Ford & Håkansson, 2013). För att undvika 
konflikter är det enligt Ford och Håkansson (2013) av betydelse av aktörerna är medvetna om 
att relationer bygger på gott samarbete, samtycke och ömsesidighet. 
 
Relationer är i många fall ett av företagsledningens främsta fokus i och med att relationer är 
av stor betydelse när det gäller företagsutveckling och ekonomisk tillväxt (Håkansson & 
Snehota, 1995, Ford & Håkansson, 2013). En av fördelarna med relationer är enligt Ford och 
Håkansson (2013) att de ofta genererar ett ekonomiskt värde som aktörerna på egen hand inte 
skulle kunna ha åstadkommit. Genom att parterna interagerar med varandra och drar nytta av 
den andra partens resurser kan både företaget och de egna resurserna utvecklas och sedermera 
utgöra ett högre ekonomiskt värde. Relationer kännetecknas vidare av att vara kontinuerliga, 
komplexa, symmetriska samt informativa. Aspekter som påverkar relationen är vidare 
heterogenitet, anpassning och stabilitet. 
 
Relationen mellan parterna utvecklas under tidens gång likt en kedja av interaktioner i takt 
med att aktörerna anpassar sig till varandra i allt högre grad, utvecklar ömsesidiga beroenden 
och blir mer samspelta (Håkansson & Snehota, 1995). Relationsutveckling är dock inte 
självklart utan det krävs att parterna är villiga att arbeta för en fungerande relation (Håkansson 
& Ford, 2002). Anledningen till att relationer utvecklas är för att parterna anser sig kunna 
hjälpa till att hantera uppkomna problem vilka kan vara av finansiell eller teknisk karaktär 
alternativt vara relaterat till andra relationer (Håkansson et al., 2009). I och med 
relationsutvecklingens betydelse är blir det allt svårare för nya företag att interagera och ingå 
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relation med en part som redan befinner sig inom en välutvecklad och stabil relation. 
Håkansson (1982) menar att detta till stor det beror på att ju mer utvecklad och stabil en 
relation är, desto mer attraktiv måste en aktör vara för att eventuellt kunna ses som ett 
alternativ vilket antingen skulle kunna ersätta den ena parten eller vidare utveckla relationen. 
Håkansson och Snehota (1995) belyser att relationer över tid i kombination med det 
ömsesidiga beroendet leder till att något unikt produceras genom samverkande aktiviteter och 
resurser mellan aktörerna. Hur relationen mellan parterna utvecklas beror på flertalet olika 
faktorer såsom vad som har hänt tidigare i relationen, vad parterna har lärt sig i andra 
relationer, hur dagens situation ser ut i det direkta- och indirekta samspelet samt vilka 
förväntningar aktörerna har på framtiden och dess interaktioner (Håkansson & Ford, 2002).  
 
Vidare är en förutsättning för att skapa en större förståelse för relationer och interaktioner att 
de sätts i perspektiv till det nätverk de finns inom (Håkansson, 1982; Håkansson & Ford, 
2002). IMP har gjort detta genom att utforma Nätverksmodellen vilken går ut på att en 
relation består av aktivitetslänkar, resurskopplingar och aktörsbindningar, även benämnd 
ARA-modellen (Håkansson, 1990; Håkansson & Snehota, 1995). Den syftar till att så kallade 
länkar kopplar ihop aktiviteterna hos två aktörer, kopplingar binder samman resurserna 
mellan aktörerna medan bindningar kopplar ihop aktörerna med varandra. Aktivitetslänkar 
innebär alltså att synkronisera aktiviteter mellan aktörerna samt att matcha den ena aktörens 
resurser med den andras. Dessa länkar mellan aktörerna gör att interaktioner och en 
förändring i en relation även kan påverka andra aktörer, ibland relativt långt borta från den 
initiala relationen (Waluszewski, 2004; Håkansson et al., 2009; Ford & Håkansson, 2013). 
Resurskopplingar handlar istället om att försäkra sig om tillgång till resurser samt få kontroll 
över dem vilket vidare innebär att utveckla, förädla och skapa nya resurser. Slutligen syftar 
aktörsbindningar till att få tillgång till lämpliga samarbetspartners samt att skapa en position i 
nätverket som möjliggör önskad strategiutveckling. Aktörsbindningar tar även hänsyn till de 
personliga bindningarna vilket ligger till grund för både tillit och uppskattning.  

 
Figur 1. Nätverksmodell. Egen bearbetad figur baserad på Network model (Håkansson, 1990 s. 
372) 
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2.2.1 Interaktion och relation utifrån venture capital bolag och startups 
Ur ett IMP perspektiv går det att tolka att relationen mellan venture capital bolag och startups 
har uppstått till följd av att parterna har sett varandra och dess resurser som intressanta 
(Baraldi et al., 2012; Ford & Håkansson, 2013). Som tidigare nämnt handlar relationer till en 
början om att skapa en stabil grund genom att komma överens om mål och strategier för att på 
så sätt undvika konflikter och missförstånd i den mån det går (Turcan, 2008). 
Relationsutvecklingen mellan venture capital bolag och startups kan beskrivas som olika 
episoder vilka kan benämnas investeringsfas, aktiv fas och avslutande fas. I investeringsfasen 
ligger fokus på att interagera, lära känna varandra och identifiera behovet av varandras 
resurser vilket kan vara en tidskrävande process (Sapienza, 1992; Lindholm Dahlstrand, 
2004). Den mer aktiva fasen syftar till när investering har skett och parterna inlett en relation 
där resurser utbyts i form av exempelvis rådgivning, deltagande i styrelse samt introducering 
av kontakter (Bygrave & Timmons, 1992; Isaksson, 2006). Hur stor inblandning venture 
capital bolag har i startups varierar beroende på vad startups efterfrågar samt vad venture 
capital bolagen kan erbjuda (Baraldi et al., 2012). I den aktiva fasen sker samtidigt en 
anpassning och ett ömsesidigt beroende mellan aktörerna. Den avslutande fasen karaktäriseras 
av att venture capital bolaget avser att avsluta relationen genom en så kallad exit vilken kan 
ske genom exempelvis börsintroduktion (Lindholm Dahlstrand, 2004; Isaksson, 2006). 
 
Berg-Utby et al. (2007) belyser startups interaktion med venture capital bolag som den 
faktorn som är avgörande för hur framgångsrikt startups blir. Enligt IMP genererar som 
tidigare nämnt relationer ofta ett ekonomiskt värde som aktörerna själva inte på egen hand 
skulle kunna ha åstadkommit (Ford & Håkansson, 2013). Exempelvis kan kapital och icke-
finansiella resurser från venture capital bolagen i form av introduktioner till nya kunder, 
expertis och rådgivning leda till att startups utvecklas och får ökad tillväxt vilket kan leda till 
ökat ekonomiskt värde (Large & Muegge, 2008). Samtidigt erhåller även venture capital 
bolaget ett ökat ekonomiskt värde i och med att de vid relationens slut får avkastning på sin 
investering vilken är beroende av det ekonomiska värdet på startupföretaget (Isaksson, 2006). 
Desto mer startupföretaget är värt, desto mer ekonomiskt värde erhåller venture capital 
bolaget vilket således belyser att det finns ett gemensamt mål för båda parter. I enlighet med 
IMP kan interaktionerna parterna emellan och venture capital bolagens beslut om investering 
vara avgörande för om startups exempelvis kan förverkliga sin affärsidé, uppnå sina 
tillväxtmål eller utveckla sin produkt (Håkansson & Snehota, 1995; Baraldi et al., 2012).  
 
Relationen mellan parterna är således både kritisk och komplex då den kan vara föremål för 
framgång eller misslyckande (Large & Muegge, 2008; Leece et al., 2012). Bygrave och 
Timmons (1992) är inne på samma spår och menar att startups framgång i hög grad kan 
påverkas av relationen mellan dess ledning och venture capital bolaget. Relationen mellan 
venture capital bolag och startups är dessutom ofta tidsbegränsad, vanligtvis finns det en 
tidshorisont på mellan 5 och 10 år (Berglund et al., 2007; Strömsten & Waluszewski, 2012). 
Båda parterna är från det inledande skedet av relationen medvetna om att relationen är 
tidsbegränsad och måste anpassas därefter. Utifrån en tolkning av IMP skulle detta kunna 
medföra att det finns begränsade möjligheter för relationen mellan aktörerna att anpassa sig 
till varandra och utvecklas.  
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Relationsutvecklingen kan sägas ta sin början då venture capital bolag och startups inleder 
interaktion i syfte att identifiera intressanta resurser hos varandra (Håkansson et al., 2009). 
Finner parterna resurserna som intressanta inleds en investeringsprocess där startups och 
venture capital bolaget interagerar med varandra genom att de lär känna varandra genom 
exempelvis personliga möten. När investering har skett sker upprepade interaktioner i form av 
involvering mellan venture capital bolaget och startupföretaget genom att de interagerar 
genom exempelvis möten, kontakt via telefon och e-mail i syfte att utveckla relationen.  
 
Berg-Utby et al. (2007) belyser att det finns två utgångspunkter gällande vilka av startups som 
venture capital bolag lägger mest tid och mervärdeskapande aktiviteter på vilka således kan 
kopplas till mängden upprepade interaktioner som sker mellan aktörerna. Somliga forskare 
menar att venture capital bolag agerar som “fire fighters” det vill säga att de koncentrerar sig 
på de företag som det går minst bra för och försöker sedan lyfta dem (Isaksson, 2006; Berg-
Utby et al., 2007). Andra menar att de istället följer en “home run” strategi som innebär att de 
fokuserar på de företag som presterar bäst (Sapienza et al., 1996; Berg-Utby et al., 2007). 
Anledningen till det menar Sapienza et al. (1996) kan bero på att venture capital bolag vill 
förknippas med vinnare det vill säga framgångsrika startups. Samtidigt kan det omvända 
sambandet föreligga, att när venture capital bolag spenderar mer tid och genererar mer värde 
presterar också företagen bättre.  
 
Då venture capital bolag enligt ett antal författare kan ses som den ledande parten som till stor 
del styr relationen mellan dem och startups kan startups många gånger antas ligga i underläge 
och riskerar att hamna i situationer där de inte har något annat val än att acceptera venture 
capital bolagens förslag (Baraldi & Strömsten, 2009; Strömsten & Waluszewski, 2012). Det 
till följd av att startups är i behov av både finansiering och den kunskap och erfarenhet 
venture capital bolag besitter (Turcan, 2008). Det kan leda till att startups under hela 
relationen med venture capital bolag får acceptera och anpassa sig efter deras beslut. Enligt 
Baraldi och Strömsten (2009) har venture capital bolag dessutom möjlighet att styra över 
personalen, påverka vilka aktörer som samarbete ska inledas med och till och med ta över 
ledningspositioner vilket är ett ytterligare orosmoment hos startups. Det saknas dock tidigare 
forskning som stödjer hur startups upplever detta orosmoment.  
 
Isaksson (2006) menar att venture capital bolag generellt letar efter startups som har 
nytänkande idéer men som också är beredda på att dela på ägarskapet och kontrollen i det 
nystartade företaget. Detta då Isaksson (2006) menar på att det är skillnader i synen på 
ägarskap och kontroll som ofta ligger till grund för konflikter i relationen mellan parterna. 
Startups i sin tur går ofta in i relationen i syftet att få tillgång till finansiellt kapital, olika 
nätverk, företagskontakter och kunder samtidigt som de försöker behålla så mycket kontroll 
som möjligt över sitt företag. I och med att venture capital bolag och startups indikerar på att 
ingå relationer med olika fokus kan det ligga till grund för oenigheter och konflikter.  
 
Trots att konflikter inte är ett centralt begrepp enligt IMP utan snarare ligger som en bakgrund 
till relationen har vi i denna studie valt att ta hänsyn till den aspekten. Då flertalet studier 
påvisar att det förekommer konflikter i relationen mellan venture capital bolag och startups 
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tolkar vi det som att konflikter kan ha betydande påverkan på relationen. Detta då startups och 
venture capital bolag hamnar i en beroendeställning till varandra där de under en längre tid 
behöver befinna sig i relationen och vidare att det kan vara svårt att ta sig ut ur den varvid 
hantering av konflikter kan vara av betydelse för parterna.  
 
Venture capital bolagets fokus på exit och avkastning är något som kan ligga till grund för 
missförstånd och konflikter i relationen till startups (Isaksson, 2006; Turcan, 2008; Strömsten 
& Waluszewski, 2012). En ytterligare aspekt som kan ligga till grund för missförstånd och 
konflikter i relationen är att parterna har skilda förväntningar på den andra partens roll i 
relationen (Isaksson, 2006). De skilda förväntningarna på den andra parten kan exempelvis ta 
sig uttryck genom att parterna har olika fokus och mål med relationen. Enligt Turcan (2008) 
kan likaså tillväxtmålen ligga till grund för konflikter vilket kan kopplas till den 
tidsbegränsade relationen. Faktum är att även mängden kapital kan orsaka konflikter då 
venture capital bolag kan förhindra att startups tar sig till nästa nivå i tillväxtfasen genom att 
inte investera tillräckligt med kapital. Detta medför således större konsekvenser för startups 
än vad det påverkar venture capital bolag.  
 
En grundförutsättning för att relationen ska skapas och fungera så bra som möjligt samt 
generera ett värde är således att båda parterna ska vara överens och sträva mot gemensamma 
mål (Turcan, 2008). Detta för att parterna ska kunna förlita sig på och anpassa sig till 
varandras idéer, resurser och beslut. Bygrave och Timmons (1992) menar dock att det i och 
med att parterna har olika förväntningar på relationen och det utbyte som sker är oundvikligt 
att några av målen hamnar i konflikt. 
 
2.3 Resurser 
Ur ett IMP perspektiv är det som tidigare nämnt resurser som skapar värde i en relation 
(Baraldi et al., 2012). Håkansson et al. (2009) betonar att en enskild resurs inte har något 
ekonomiskt värde utan måste kombineras med andra resurser för att skapa värde. Som tidigare 
nämnt kan resurser endast utgöra värde om båda parter anser sig ha ett behov av varandras 
resurser (Håkansson & Snehota, 1995; Baraldi et al., 2012). Resursens värde beror vidare på 
hur resursen kombineras med andra resurser vilket gör att dess värde kan variera mellan olika 
interaktioner och relationer (Håkansson & Waluszewski, 2002; Waluszewski, 2004; 
Håkansson et al., 2009; Baraldi et al., 2012). Detta belyser även det faktum att resurser inte 
har några förutbestämda funktioner utan att de skapas i interaktionen med andra resurser. 
Interaktionen över organisatoriska gränser är med andra ord avgörande för att värde ska 
kunna skapas (Baraldi et al., 2012). Ju längre en interaktion mellan två eller flera aktörer varar 
desto större är som tidigare nämnt möjligheten att deras resurser anpassar sig till varandra 
vilket resulterar i ett starkt, ömsesidigt och specifikt samspel, det vill säga en relation 
(Håkansson & Waluszewski, 2002; Baraldi et al., 2012). En ytterligare aspekt att ta hänsyn till 
är parternas mottaglighet för den andra partens resurser vilken kan variera från aktör till aktör 
samtidigt som den kan bero på i vilken fas aktörerna befinner sig i relationen.  
 
I och med att resurser påverkas av de förutsättningar som råder i det specifika sammanhanget 
är det näst intill omöjligt för företag att definiera sina egna resursers funktioner och 



	   12	  

ekonomiska värde (Håkansson & Snehota, 1995; Baraldi et al., 2012). Aktörerna bör dock 
kunna presentera ett användningsområde för en resurs för att det på så sätt ska vara möjligt att 
kombinera olika resurser så att det passar för den specifika relationen (Håkansson & Snehota, 
1995; Baraldi et al., 2012). Något som är värt att beakta är det faktum att företag har 
ofullständig kontroll över sina egna resurser i och med att resurser ständigt utvecklas. Den 
konstanta utvecklingen som sker i form av resurskombinationer och förändringar i relationer 
kan innebära fördelar samtidigt som det även kan orsaka negativa konsekvenser. Fördelarna 
med ständig resursutveckling är att det bland annat genererar en ökad kompetens, mer 
erfarenhet samt möjlighet till specialisering. Det orsakar dock problem när det kommer till att 
finna en optimal fördelning av resurser.  
 
2.3.1 Resurser kopplat till venture capital bolag och startups 
Både venture capital bolag och startups innehar som tidigare nämnt resurser utöver kapital 
som efterfrågas av den andra parten vilket skapar grund för att ett intresse och ett ömsesidigt 
beroende mellan parterna (Baraldi et al., 2012). Bygrave och Timmons (1992) belyser att det 
finns flertalet studier som visar på att venture capital bolag generar resurser till startups 
exempelvis i form av kunskap, rådgivning och handledning. Som tidigare nämnt är tidigare 
forskning om vilka resurser startups kan generera och som kan vara efterfrågade av venture 
capital bolag bristfälligt utforskat. 
 
Vid studier om venture capital bolag och startups diskuteras som nämnt ofta begreppet 
mervärde som det icke-finansiella värde som genereras till startups (Sapienza, 1992; Busenitz 
et al., 2004; Berg-Utby et al., 2007; Strömsten & Waluszewski, 2012). De vanligaste 
formerna av mervärden är att venture capital bolag agerar rådgivare till startups, sitter med i 
startups styrelse, hjälper till att introducera kunder och leverantörer genom sina 
nätverkskontakter, agerar bollplank, assisterar vid strategiska beslut och inte minst bidrar till 
ett gott rykte för startups. Large och Muegge (2008) har som tidigare nämnt utvecklat ett 
ramverk i syfte att kategorisera och strukturera olika mervärden. Ramverket är indelat i åtta 
olika kategorier vilka består av två externa mervärden och sex interna mervärden. De två 
externa mervärdena handlar dels om nätverkande det vill säga venture capital bolagets 
förmåga att bidra med kontakter inom nätverket och främja framtida samarbete för startups 
och dels om de associationer som startups får genom sin relation men venture capital företaget 
såsom rykte och trovärdighet. De interna mervärdena innefattar istället venture capital 
bolagets stöd i startups dagliga arbete och beslut, involvering i rekryteringsprocessen, 
övervakning och kontroll gällande avtal, villkor och mål, förmåga att överföra kunskap och 
erfarenheter av strategisk planering och målsättning, rådgivning efter efterfrågan samt 
involveringen i den operativa verksamheten. I enlighet med IMP kan dessa mervärden enbart 
utgöra ett värde om startups anser att de har haft användning och behov av dem. Vidare kan 
det upplevda värdet relateras till det tidigare nämnda ekonomiska värde som startups inte 
skulle kunna ha åstadkommit utan venture capital bolagens inblandning.   
 
Utifrån ovanstående resonemang ser vi det, i enlighet med IMP perspektivet, relevant att 
likställa mervärden med resurser. Vi ser att denna liknelse är möjlig då de mervärden som 
presenteras i tidigare studier är av samma karaktär som de resurser som nämns i studier som 
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utgår ifrån IMP. Både mervärde och resurser ämnar genom interaktioner mellan aktörerna 
utgöra ett resursutbyte, det vill säga utbyta icke-finansiella resurser (Waluszewski, 2004; 
Baraldi et al., 2012). Att benämningarna av samma fenomen skiljer sig åt i tidigare studier har 
troligtvis sin förklaring i att studierna utgår från olika teorier och perspektiv.  
 
En aktörs resurs kan som tidigare nämnt endast ses som en resurs och utgöra ett värde om den 
andra parten har användning för den. Utifrån en tolkning av IMP ser vi det vidare som att de 
resurser som aktörerna genererar i relationen är resurser med ett potentiellt värde. Det är med 
andra ord upp till den andra aktören om de kan identifiera ett behov och användning av den 
erbjudna resursen och således uppleva ett värde. Sapienza et al. (1996) belyser även att det 
värde resurserna utgör även kan vara relaterat till den erfarenhet som venture capital bolag 
innehar. Venture capital bolag som har finansierat och stöttat många startups, eventuellt har 
startat några egna företag och har lång erfarenhet av industrin kan ofta erbjuda startups mer än 
de venture capital bolag som har begränsad erfarenhet. Ett erfaret venture capital bolag har 
även en större inblick, förståelse och kontroll över vilka resurser de kan erbjuda och vilka av 
dessa som är relevanta i startups och dess olika utvecklingsfaser och kan således presentera ett 
användningsområde för resurserna vilket skapar ett värde. Venture capital bolaget kan till 
exempel erbjuda strategiska råd gällande företagsutveckling men har samtidigt svårt att 
beskriva vilket värde det får för startupföretaget. Vilket värde resursen, det vill säga de 
strategiska råden får för startups beror som tidigare nämnt på det enskilda startupföretagets 
behov samt på hur de kombineras med andra resurser (Håkansson & Waluszewski, 2002; 
Baraldi et al., 2012). Från startups håll kan venture capital bolaget således antas bidra med 
mest värde i situationer då startups saknar resurser, upplever affärsrisk eller när miljön de 
verkar inom är osäker (Sapienza et al., 1996). Värde är även starkt relaterat till den andel 
personliga interaktioner som venture capital bolag har med ledningen i startups. Därför 
värderas ofta ägarens och teamets kompetens högt av investeraren eftersom en framtida 
relation är beroende av ett gott samarbete (Sapienza, 1992; Lindholm Dahlstrand, 2004). Det 
leder således till att grundaren och dess team spelar en viktig roll både på ett personligt plan 
samt gällande dess mottaglighet. Om inte startupföretaget är mottaglig för venture capital 
bolagets råd kan de resurserna som tillförs inte heller utgöra något värde (Sapienza et al., 
1996). Mottagligheten kan som tidigare nämnt även variera beroende var i relationen 
aktörerna befinner sig vilket visar på betydelsen av att se till varje enskilt startups behov.  
 
De resurser som utbyts i relationen kan påverka hur det går för startupföretaget då exempelvis 
introduktioner till rätt kontakt och strategiska råd kan vara avgörande för om startupföretaget 
utvecklas i positiv riktning (Large & Muegge, 2008; Leece et al., 2012). För startups kan en 
relation med ett venture capital bolag som har ett gott rykte bli extra viktig då venture capital 
bolagets goda rykte kan avspegla sig på startupföretaget och även locka till sig andra aktörer 
såsom kunder och leverantörer (Strömsten & Waluszewski, 2012). Enligt IMPs syn på 
resurser kan det goda ryktet kopplas till resursbegreppet då det kan ses som en resurs som 
först får ett värde när den kombineras med en annan aktör, vilket här innebär ett 
framgångsrikt venture capital bolag. Skulle startupföretaget istället vara förknippat med ett 
venture capital bolag som inte är framgångsrikt så utgör det inte längre en resurs i den 
bemärkelsen att det bidrar till hög status. Något som är i linje med att resursers värde kan 
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skilja sig från olika sammanhang beroende på vilka aktörer de är ihopkopplade med. Detta 
visar således på betydelsen av de tidigare nämnda aktörsbindningarna, att som venture capital 
bolag eller startups få tillgång till den andra parten, få möjlighet till samarbete och genom det 
ingå i ett nätverk där de kan kopplas ihop med övriga aktörer som respektive part har tillgång 
till. Även här kommer gott rykte in då en ihopkoppling med en önskad aktör, exempelvis om 
ett startups får tillgång till ett välkänt venture capital bolag eller tvärtom kan de ge en stark 
position i nätverket vilket också kan ge goda utvecklingsmöjligheter. 
 
Vid vilken tidpunkt de båda parterna befinner sig i relationen och den egna utvecklingsfasen 
har också betydelse för vilka resurser som erbjuds (Sapienza et al., 1996). Ju kortare relation 
parterna haft, desto mindre troligt är det att startups har hunnit tagit till sig nätverksfördelar, 
kunskap samt det goda rykte som venture capital bolag ger. Det beror enligt Strömsten och 
Waluszewski (2012) på att startups behöver tid, dels för att kunna lära sig hur resurser 
fungerar och hur de ska kombineras för att få ett så bra resultat som möjligt och dels hur 
företaget ska agera för att skaffa sig en djup förankring i nätverket. Samtidigt är det sannolikt 
att det upplevda värdet faktiskt är som störst i inledningen av relationen då individerna i 
startups kan uppleva att deras behov av hjälp är stort och de är därmed mer mottagliga för råd 
(Sapienza et al., 1996). Parterna är även beroende av varandra då venture capital bolaget 
livnär sig på startups samtidigt som startups skulle få större problem med att få finansiering 
om det inte fanns venture capital som kunde investera (Strömsten & Waluszewski, 2012; 
Söderblom & Samuelsson, 2014). Genom att parterna drar nytta av varandra skapas således 
ett ömsesidigt beroende vilket präglas av anpassningar och samspel (Håkansson & Snehota, 
1995; Håkansson & Waluszewski, 2002; Baraldi et al., 2012). 

En konsekvens av att venture capital bolagen genomför flertalet portföljinvesteringar varje år 
är att de ofta applicerar liknande kombinationer av resurser på samtliga portföljföretag istället 
för att se till varje enskilt företags behov och skapa unika kombinationer utifrån företagets 
intresse (Strömsten & Waluszewski, 2012). I och med att venture capital bolag avser att 
minimera tiden från investering till avslut är det ur venture capital bolagets perspektiv en 
tidseffektiv och gynnsam metod då de inte behöver lägga tid på att testa nya, osäkra och 
riskabla kombinationer. Som tidigare nämnt är relationen mellan parterna begränsade vilket 
kan vara en av anledningarna till att venture capital bolagen strävar efter att vara så 
tidseffektiva som möjligt. Dock kan det få konsekvenser för resultatet om ingen hänsyn tas till 
det enskilda startupföretagets behov. Det är något som bekräftas av flertalet forskare som 
belyser att en unik och innovativ kombination av resurser är avgörande för startups 
långsiktiga tillväxt (Brush, Greene & Hart 2001; Baraldi et al., 2012; Strömsten & 
Waluszewski, 2012). Venture capital bolagens tanke om att kunna dra nytta av samtliga 
portföljföretag och öka möjligheterna till hög avkastning är således något som inte alltid 
uppskattas av portföljföretagen (Strömsten & Waluszewski, 2012).   
 
2.4 Nätverk 
Som nämnt bör en relation alltid sättas i perspektiv till de nätverk det tillhör för att underlätta 
förståelse vilket kan ske genom den tidigare nämnda Nätverksmodellen (se figur 1) där ARA-
begreppen beskrivs (Håkansson, 1982; Håkansson & Ford, 2002). I teorin utgörs det minsta 
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nätverket av en triad, det vill säga att en aktör adderas till den ursprungliga dyaden (Axelsson 
& Agndal, 2012). Liksom relationer skiljer sig nätverk också från företag till företag då alla 
aktörer har olika motiv, resurser och överenskommelser (Håkansson & Ford, 2002). Det visar 
således på en problematik och svårighet att försöka begränsa nätverk då varje enskilt företag 
verkar i ett mindre nätverk inom det större nätverket. Som ett resultat av att vara en del av ett 
nätverk medför som tidigare nämnt både fördelar och nackdelar för aktörerna. Håkansson och 
Snehota (1995) belyser att ett nätverk varken har några tydliga gränser eller något centrum. 
Det finns alltså inget företag eller aktör som är navet i nätverket eller som har fullständig 
kontroll över det (Håkansson & Ford, 2002). Det gör att det finns obegränsat med 
nätverkskombinationer och av den anledningen kan det vara relevant att skilja nätverk åt 
genom att se till olika geografiska områden.  
 
IMP utgår ifrån att företag verkar inom komplexa industriella nätverk där ömsesidiga 
beroenden utvecklas som sträcker sig över verksamhetens område (Baraldi & Strömsten, 
2006; Baraldi et al., 2012; Ford & Håkansson, 2013). Nätverk följer, utifrån IMP 
perspektivet, således ingen branschindelning utan utgår oftast från två olika definitioner. Den 
ena syftar på att nätverk utgörs av det totala mönster av relationer inom en grupp av 
organisationer som agerar för att uppnå gemensamma mål (Axelsson & Agndal, 2012). Detta 
ses som ett strategiskt nätverk där det är känt för alla aktörer vilka de samverkande aktörerna 
är. Den andra definitionen argumenterar istället för att nätverk är grupper av två eller flera 
sammankopplade relationer där aktiviteter och utbytesrelationer är centrala. Så länge det finns 
en sammankoppling finns inga gränser för vilka aktörer som ingår i nätverket. Detta nätverk 
är ständigt expanderade och det finns inget som tyder på att aktörerna i nätverket strävar mot 
gemensamma mål utan var och en jobbar för sina egna uppsatta mål. Vid den senare 
definitionen uppstår ett gränsdragningsproblem, det vill säga vad som ingår i och vad som 
ligger utanför nätverket. Denna avgränsning måste avgöras från fall till fall och är således ett 
empiriskt problem.  
 
2.4.1 Nätverk relaterat till venture capital bolag och startups  
Leece et al. (2012) och Berg-Utby et al. (2007) belyser nätverkets betydelse i relationen 
mellan venture capital bolag och startups efter det att finansiering har skett. Något som är av 
betydelse att poängtera är att det handlar om flertalet nätverk och att dessa som tidigare nämnt 
kan vara problematiska att skilja åt då IMP indikerar att nätverk kan utgå från varje enskild 
aktör (Håkansson & Snehota, 1995, Håkansson & Ford, 2002). Därav kan varje enskilt 
venture capital bolag ha ett nätverk och likaså kan varje startups ha ett enskilt nätverk. Vidare 
kan som tidigare nämnt de geografiskt begränsade områdena Stockholm och Silicon Valley 
ses som två olika nätverk. I denna studie kan vidare venture capital bolag och startups 
tillsammans antas utgöra ett nätverk. Samtidigt kan alla venture capital bolag antas utgöra ett 
enskilt nätverk och likaså alla startups. Baraldi och Strömsten (2006) indikerar att relationer 
mellan aktörer kan sträcka sig över geografiska områden. Med stöd i detta resonemang har vi 
valt att utgå från de geografiska områdena men vidare studera det gemensamma nätverket för 
venture capital bolag och startups som då eventuellt kan sträcka sig bortom det geografiska 
området. Strömsten och Waluszewski (2012) belyser att venture capital bolag ofta har ett 
bredare nätverk av relationer än vad startups har vilket inkluderar både finansiella, 
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kommersiella och teknikbaserade kontakter. Det är framförallt dessa kontakter som venture 
capital bolag sedan försöker koppla ihop med sina startups genom aktörsbindningarna. Inte 
minst när det kommer till att matcha kunder och leverantörer med startupföretaget genom 
aktivitetslänkarna. Detta visar på att till följd av att startups blir finansierade av ett venture 
capital bolag blir de också en del av det större nätverket vilket kan medföra att erfarenhet och 
kunskap överförs samtidigt som nya kontakter kan introduceras och nya resurskopplingar kan 
uppstå som ett resultat. Håkansson och Snehota (1995) belyser även att relationer som aktörer 
använder för att få tillgång till andras resurser kan ses som en viktig resurs. 
 
I ett försök att ytterligare argumentera och förtydliga problematiken kring nätverks- 
begränsningar ser vi till venture capital bolagen och startups gemensamma nätverk. I detta 
nätverk finns en mängd olika aktörer, dels venture capital bolaget och startups företaget i den 
aktuella relationen men även tidigare investerare och startups som i sin tur har nya 
aktörsbindningar. Likaså tenderar den påverkan som venture capital bolag har på startups inte 
att stanna inom startupföretaget utan sprider sig även till andra aktörer i nätverket (Baraldi & 
Strömsten, 2009). Det beror till stor del på det nätverk som finns mellan samtliga startups. 
Startups tenderar i vissa fall att verka geografiskt nära varandra och många genomgå samma 
utvecklingsresa vilket vidare kan leda till att de delar råd och erfarenheter med varandra 
(Lindholm Dahlstrand 2004; Turcan 2008; Lee et al., 2012; Sanandaji, 2015).  
 
2.5 Centrala begrepp och analysmodell 
Utifrån den genomgångna teoretiska referensramen har vi valt ut centrala begrepp utifrån IMP 
perspektivet som avser att ligga till grund för senare analys och i syfte att besvara våra 
frågeställningar. Dessa begrepp har valts ut då de belyser relevanta aspekter om resurser och 
som genereras i relationen mellan venture capital bolag och startups. IMP används i vår studie 
som ett sätt att generellt beskriva och förstå relationer. Den mer empirinära teorin vi lyft fram 
i detta avsnitt gällande startups och venture capital bolag ämnar främst beskriva den specifika 
relationen mellan parterna och de resurser som förekommer. IMP tillåter oss således att göra 
en mer djupgående analys av empirin. Vi har följaktligen två nivåer av teori med syftet att 
bidra till teorin genom att belysa nya aspekter på relationen och de resurser som förekommer i 
relationen.   
 
För att kunna besvara våra frågeställningar har vi valt att dela in analysmodellen och 
begreppen i två delar. Den första delen avser att fokusera på relationen mellan startups och 
venture capital bolag och följaktligen besvara första frågeställningen. Medan den andra delen 
ämnar besvara den andra frågeställningen som fokuserar på de resurser som upplevs utgöra 
värde i relationen.   
 
Nedan sammanställs dessa centrala begrepp i en analysmodell som vidare ligger till grund för 
empiri och analys.  
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Figur 2. Relationsutveckling utifrån venture capital bolagens perspektiv. Analysmodell 
utifrån studiens centrala begrepp.  
 

  
 
Figur 3. Relationsutveckling utifrån startups perspektiv. Analysmodell utifrån studiens 
centrala begrepp. 
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En relation mellan startups och venture capital bolag bygger som tidigare nämnt på 
interaktioner och karaktäriseras av samarbete och resursutbyte. Början på en relation kan 
tänkas uppstå när parterna ser varandra och dess resurser som intressanta. Detta skulle kunna 
ses som inledning på en långsiktig men tidsbegränsad relation som utvecklas över tid. I denna 
inledande interaktionsfas söker både venture capital bolaget och startupföretaget intressanta 
resurser som den andra parten kan tänkas generera samtidigt som båda parter har önskade 
resurser. Önskade resurser kopplar vi till de resurser som parterna söker i syfte att de tror att 
det kan generera ett värde för dem i dagsläget eller längre fram i relationen. Det med grund i 
att en relation aldrig skulle inledas mellan två parter om det inte fanns intresse för den andras 
resurser (Håkansson, 1982; Ford & Håkansson, 2013) varför det ur en relationsaspekt är 
oundvikligt att bortse från vilka resurser aktörer önskar i inledningen på en relation. Resurser 
är nämligen det som slutligen skapar värde i en relation. 
 
I detta skede väljer vi även från venture capital bolagets håll att lyfta fram personerna i 
startupföretaget och venture capital bolaget. Detta då teamet bakom startupföretaget, som 
tidigare nämnt, ofta värderas högt av investeraren i och med att ett gott samarbete är 
avgörande för att relationen ska fungera (Sapienza 1992; Lindholm Dahlstrand, 2004). Vidare 
är det viktigt att startups och venture capital bolag kommer överens om gemensamma mål och 
strategier om vad de vill få ut av relationen för att på så sätt försäkra sig om att de strävar åt 
samma håll och fokuserar på samma sak vilket vi i vår studie benämner gemensamt fokus. 
Denna inledande del av relationen i venture capital bolaget och startups fall symboliseras av 
investeringsfasen där fokus ligger på att interagera, lära känna varandra och identifiera 
behovet av varandras resurser vilket kan vara en tidskrävande process. När både venture 
capital bolaget och startupföretaget anser att de har ett gemensamt fokus med relationen och 
investering har skett inleds en mer aktiv fas som präglas av anpassning, involvering samt 
resurser med potentiellt värde.  
 
Anpassning tar sin början redan när startups och venture capital bolagen inleder interaktion 
med varandra och fortlöper sedan under hela relationen. Anpassning handlar om att förebygga 
och hantera uppkomna diskussioner och konflikter och är något som sker hela tiden. Till en 
början handlar anpassning främst om att komma fram till en gemensam målbild och strategi 
för att senare mer handla om beslutstagande och fördelning av roller mellan venture capital 
bolag och startups. Anpassning är även beroende av hur mottaglig respektive part är för den 
andras råd då anpassning aldrig kommer ske om parterna inte är villiga att samarbeta och 
komma överens. Vidare menar vi att anpassning även kan kopplas till utveckling av 
ömsesidigt beroende och hur väl parterna litar på att båda gör det som är bäst för relationen. I 
tidigare teori gällande vilken av parterna som har en mer ledande roll i relationen går det att 
utläsa att venture capital bolagen har en större makt i relationen. Detta leder till att startups 
hamnar i en beroendeställning och måste anpassa sig efter venture capital bolagen. Utifrån 
IMP som inte fokuserar på att relationen har någon ledande part ser vi det därför relevant att 
lyfta fram denna aspekt för att möjliggöra ett bidrag till teorin.  
 
Tidigare studier (Sapienza et al., 1996; Berg-Utby et al., 2007) indikerar på att graden av 
venture capital bolags involvering i startups kan påverka hur relationen utvecklas. I vår analys 
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kopplas involvering till den tid som venture capital bolaget spenderar i startupföretaget i olika 
skeden samt hur tillgängliga och aktiva de är gentemot startups. Det kan ta sig uttryck genom 
att tid i bolaget kan spenderas på olika sätt exempelvis genom styrelsenärvaro, kontakt över 
telefon och personliga möten.  
 
Ovanstående nämnda teoretiska begrepp syftar till att ligga till grund för analys av hur 
relationen ser ut mellan aktörerna. Nedanstående begrepp avser istället att möjliggöra analys 
av vilka resurser som aktörerna upplever utgör värde i relationen.   
 
Vi ser att resurser både kan ha ett potentiellt värde samt ett upplevt värde. Detta då vi menar 
att de resurser som genereras i relationen till en början har ett potentiellt värde där resurserna 
i venture capital bolags fall utgörs av exempelvis rådgivning, introducering av kontakter, gott 
rykte samt styrelsearbete vilka kan generera ett upplevt värde för startups. För att resurser ska 
kunna sägas utgöra ett värde måste de dock ha varit efterfrågade av den andra parten. Det är 
först när exempelvis venture capital bolaget har förmedlat en resurs till startupföretaget som 
också anser sig ha en användning för resursen som ett upplevt värde uppstår hos 
startupföretaget. Då tidigare forskning är bristfällig angående venture capital bolags upplevda 
värde och startups resurser med potentiellt värde avser vi att analysera detta och bidra till 
teorin. Bidraget kommer bestå i att identifiera eventuella resurser som startups erbjuder och 
som vidare utgör ett värde för venture capital bolagen. För venture capital bolag finns det en 
tidigare känd upplevd resurs men som är av finansiell karaktär. Denna är avkastningen på 
investeringen i startup vilket sker i samband med att relationen avslutas genom exit. Vi 
kommer därav fokusera analysen på de upplevda värden av icke-finansiell karaktär som 
startups eventuellt kan generera till venture capital bolagen. Dessa kan vi tänka oss skulle 
kunna utgöras av att venture capital bolagen får erfarenhet, kunskap och gott rykte genom sin 
relation med startups och är i analysmodellen markerade med en streckad ruta. Det är således 
kring denna aspekt vi lämnar utrymme för att bidra med fler resurser samt eventuellt bekräfta 
de tänkbara icke-finansiella resurserna. 
 
I analysen ser vi även nätverk som en resurs då vi kan anta att startups och venture capital 
bolag ser ett värde i att befinna sig i Stockholm eller Silicon Valley. Därav ser vi det relevant 
att analysera och belysa aspekter i nätverken som kan vara föremål för upplevt värde hos 
startups och venture capital bolag. Ett sätt att avgränsa nätverk kan som tidigare nämnt vara 
enligt ett geografiskt område men då det enligt IMP finns anledning att tro att nätverk även 
kan sträcka sig bortom det geografiska området ser vi det relevant att lyfta fram resurser i 
form av exempelvis kontakter som kan tänkas ingå i nätverket men som befinner sig utanför 
det geografiska området. Anledningen till det är för att vi inte vill riskera att gå miste om 
resurser som kan vara av intresse för relationen mellan startups och venture capital bolag.   
 
Sammantaget ses denna beskrivna process som en relationsutveckling som sker över tid och 
som endast är möjlig om både startupföretaget och venture capital bolaget är villiga att arbeta 
för en välfungerande relation. Syftet med relationen mellan startups och venture capital bolag 
är som tidigare nämnt att parterna genom resursutbyte ska uppnå ett högre värde än vad de 
själva hade kunna åstadkommit.   



	   20	  

3 Metod 
I detta avsnitt presenteras de metodval som har gjorts i studien. Vidare redogörs för studiens 
teoretiska ansats, analys och kvalitet. 
 
3.1 Val av ämne 
Idén till vår studie uppkom till följd av ett längre besök i Silicon Valley som kännetecknas av 
det stora antal startups som grundas varje år samt områdets höga närvaro av venture capital 
bolag. Det ledde till att vi blev intresserade för Silicon Valley, startups samt venture capital 
bolag. Vi började inledningsvis insamla litteratur och teori om klusterområden men valde 
senare att rikta in oss på relationen mellan venture capital bolag och startups inom geografiskt 
begränsade områden. Det visade sig att tidigare studier främst utgått från venture capital 
bolagens perspektiv vid studier av relationen och dess genererade resurser vilket låg till grund 
för att vi såg det relevant att studera detta ur startups perspektiv. Det saknades dessutom 
relevant forskning om detta område inom Sverige och närmare Stockholmsområdet vilket 
vidare bidrog till att vi såg det relevant att genomföra studien i dessa områden. När problemet 
var identifierat kunde vi så småningom begränsa vår litteraturinsamling allt mer. Idén till 
studien kan således sägas komma från empirin medan undersökningsproblemet härstammar 
från brister i den befintliga teorin. Enligt Merriam (1994) bör all forskning utgå ifrån och ta 
hänsyn till den befintliga teorin inom det aktuella forskningsområdet. Det är något som även 
Leece et al. (2012) bekräftar då de menar att det är problematiskt att genomföra forskning 
utan att ta hänsyn till den befintliga teorin. Av den anledningen genomfördes en så kallad 
litteraturgranskning vilken bidrog till att tidigare forskning sattes i relation till varandra och 
kunde på så sätt tolkas och sammanställas, något som i sin tur skapade möjligheter att kunna 
identifiera möjliga bidrag till den befintliga teorin (Merriam, 1994).  
 
3.2 Litteraturinsamling 
Studien tog sin början genom att en bred litteraturinsamling genomfördes i syfte att få en 
övergripande förståelse av ämnet. Genom att öka kunskapen och förståelsen kring ämnet fick 
vi en bild på vad tidigare studier fokuserat på och kunde på så sätt identifiera ett kunskapsgap. 
I detta första läge låg fokus på att finna relativt nyskrivna vetenskapliga artiklar om venture 
capital och startups och sökning gjordes från år 2010 och framåt. Ju mer pålästa vi blev på 
ämnet desto mer uppenbara blev kunskapsgapen.  
 
När vi funnit relevanta artiklar och litteratur utgick vi ifrån dess referenser för att på så sätt 
hitta fler artiklar och litteratur lämpad för vår studie. Det innebar således att vi, så långt det 
var möjligt, sökte upp den ursprungliga källan för att kunna skapa oss en egen tolkning av 
litteraturen. Denna process kan således liknas vid snöbollseffekten, att urvalet av litteratur 
växer som en snöboll i takt med att nya källor tillkommer (Denscombe, 2010). Något som är 
av betydelse att reflektera över vid snöbollseffekten är att det bidrar till att betydligt äldre 
källor används. Vi ser dock inte de äldre källorna som något problem då det undersökta 
området fortfarande är relativt ungt och outforskat där den äldsta källan som vi använder och 
som fokuserar på relationen mellan venture capital bolag och startups eller mervärden är från 
år 1992. Majoriteten av de äldre källorna användes även av senare författare och vi valde att 
hantera tidsaspekten på så sätt att vi strävade efter att finna nyare källor som belyste 
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detsamma som de äldre källorna. Vi ansåg att detta gav tyngd till studien och dess utlåtande. 
Vad gäller artiklar och teorier om vårt valda perspektiv IMP är vi medvetna om att 
majoriteten av dessa är skrivna av ett fåtal forskare såsom Ford, Håkansson och Waluszewski. 
Att vi valt att fokusera på deras artiklar och litteratur har att göra med att de är framstående 
inom IMP perspektivet samt är de som publicerat mest teori beträffande området. Den äldsta 
källan vi använde gällande IMP var vidare från 1982. Vidare hänvisar samtliga artiklar vi har 
kommit i kontakt med inom IMP till dessa forskare varvid vi valt att låta deras studier och 
teorier få mest utrymme i vår studie. Litteratursökningen utgick främst från sökmotorerna 
ABI/Inform, Libris samt Summon.  
 
3.3 Undersökningsstrategi 
Vid val av undersökningsstrategi utgick vi ifrån studiens syfte, att generera en ökad förståelse 
för relationen och resursers upplevda värde mellan venture capital bolag och startups i 
Stockholmsområdet och Silicon Valley. Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2012) kan 
undersökningsstrategi ses som den metodiska länken mellan studiens syfte och de metodval 
som genomförts för att samla in och analysera data. Val av undersökningsstrategi är även av 
stor betydelse för att i ett senare skede kunna besvara studiens forskningsfrågor. Utgångsläget 
var vidare att hitta en metod för att både kunna genera en fördjupad kunskap om relationen 
mellan parterna och samtidigt vara fördelaktig vid en jämförelse mellan både enskilda 
relationer och områdena sinsemellan.  
 
Då vårt mål var att öka förståelsen för relationen och dess förekomna resurser var vi i behov 
av att tillgodose oss med djupgående kunskap och information för att kunna identifiera 
underliggande mönster. Vi kom därmed fram till att en undersökning av kvalitativ karaktär 
var mest lämpad för vår studie jämfört med en kvantitativ undersökning. Valet stöds av 
flertalet författare som menar att då studiens syfte är att utveckla och bidra till den befintliga 
teorin är det motiverat att genomföra en undersökning av kvalitativ karaktär (Baraldi & 
Strömsten, 2009; Yin, 2014; Saunders et al., 2012). Då vi avsåg att generera en förståelse för 
de studerade fallen vilket i vårt fall utgörs av startups och venture capital bolag och relationen 
dem emellan lämpade sig en kvalitativ ansats. Detta då den kvalitativa ansatsen gör ett 
antagande om att verkligheten är dynamisk och holistisk vilket innebär att den syftar till att 
skapa en förståelse för fallet utifrån dess kontext (Merriam, 1994; Miles & Huberman, 1994; 
Leece et al., 2012; Yin, 2014). Vi avsåg även att samla in djupgående och innehållsrik data 
om ett mindre antal undersökningsobjekt för att på så sätt öka möjligheterna att finna nya och 
intressanta aspekter och vidare kunna bidra till den befintliga teorin. Det får stöd av tidigare 
teori av Saunders et al. (2012) som menar att kvalitativa undersökningar kännetecknas av just 
få undersökningsobjekt och djup data.  
 
3.4 Val av undersökningsdesign 
Vid genomförande av kvalitativ ansats ses ofta fallstudier och beskrivande forskning som den 
främsta undersökningsdesignen (Saunders et al., 2012). Vi valde vidare att använda oss av en 
multipel fallstudie då vårt mål var att bidra till teorin genom att öka förståelsen för relationen 
mellan venture capital bolag och startups samt redogöra för vilka resurser som utgör ett värde 
i relationen. Vi avsåg som tidigare nämnt främst att studera det utifrån startups perspektiv då 
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det till stor del har utelämnats i tidigare litteratur. Eisenhardt (1989) menar att en fallstudie 
anses lämplig då syftet är att generera teori som belyser nya perspektiv på ett tidigare forskat 
ämne. Vidare är denna design passande när målet är att bidra till teorin och skapa en bättre 
förståelse för de underliggande mönstren och orsakerna till varför något är som det är 
(Eisenhardt, 1989; Merriam, 1994; Eisenhardt & Graebner, 2007; Lee et al., 2007; Saunders 
et al., 2012). Merriam (1994) och Yin (2014) belyser att fokus i fallstudier ligger på att 
generera insikter, upptäcker och tolkningar vilket speglar denna studies syfte. En fallstudie 
används således då syftet är att djupgående undersöka ett fåtal undersökningsenheter och 
tränga igenom ytan på problemet samt besvara frågor om hur, på vilket sätt och varför 
(Merriam, 1994; Christensen et al., 2010; Saunders et al., 2012; Yin, 2014). Fallstudier är 
således en välanvänd forskningsdesign inom företagsekonomisk forskning som syftar till att 
ingående belysa det unika hos de studerade fallen (Eisenhardt, 1989; Eisenhardt & Graebner, 
2007; Bryman & Bell, 2013). En fallstudie kan även bidra med nya sätt att se på problem 
genom att de är rika på empiriska förklaringar av ett fenomen (Eisenhardt & Graebner, 2007; 
Leece et al., 2012). Fallstudien bidrar även till att testa om nya upptäckter endast kan antas för 
ett specifikt fall eller om det är konsekvent och kan replikeras på flera fall.  
 
Då vi studerade flertalet fall kan vår fallstudie anses vara av multipel karaktär (Eisenhardt & 
Graebner, 2007; Yin, 2014) då våra fall utgjordes av flertalet startups och venture capital 
bolag i både Stockholmsområdet och Silicon Valley. Det går vidare i linje med Bryman och 
Bell (2013) som menar att den vanligaste betydelsen av begreppet fall antas vara en viss plats 
såsom en arbetsplats eller en organisation. Eftersom vi även ville jämföra relationerna mellan 
de geografiska områdena är multipla och komparativa fallstudier att föredra då det möjliggör 
jämförelser mellan de fall som ingår och resultaten från vart och ett av fallen kan också ställas 
mot varandra. Vidare underlättar en jämförelse av flera fall till att slå fast under vilka 
förutsättningar en teori håller och när den inte gör det (Eisenhardt 1989; Yin, 2014). 
Jämförelsen kan också ge upphov till begrepp som är relevanta för utveckling av teori 
samtidigt som upptäckter mellan fallen kan belysas (Saunders et al., 2012). Utvecklat ledde 
användning av multipla fallstudier till att vi kunde ta ställning till vad som var unikt och 
gemensamt i respektive fall vilket också främjade teoretiska reflektioner över resultaten. 
Sammantaget kan multipla fallstudier bidra till en bättre och mer övertygande analys jämfört 
med de studier som enbart studerar ett enda fall (Eisenhardt & Graebner, 2007; Yin, 2014).  
 
Vi var medvetna om att alla metoder har sina brister och så även kvalitativa fallstudier. En 
risk med vårt metodval är att trots att ambitionen med att tränga igenom ytan på problemet 
finns risken att forskaren enbart lyckas skrapa på ytan om tillträde inte fås till den information 
som behövs (Christensen et al., 2010; Saunders et al., 2012). Vi hade därför detta i åtanke 
genom hela arbetet med studien och reflekterade ständigt över djupet på såväl teori, empiri 
och analys då Eisenhardt (1989) belyser att det finns en risk att teorin som genereras utifrån 
fallstudier är för smal och intetsägande.  
 
I och med att vi genomförde intervjuer både i Sverige och i USA hade vi en språklig 
dimension att beakta. Bryman och Bell (2013) menar att det inte är helt problemfritt att 
genomföra studier i olika länder då exempelvis den språkliga översättningen från 
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datainsamlingen kan riskera att försvåra jämförelsen. Vi försökte minimera den språkliga 
problematiken genom att vi båda gick igenom den insamlade datan och kontrollerade så att 
transkriberingen gjorts korrekt. Vidare valde vi att inte översätta materialet vid 
sammanställning av innehållsanalyserna då vi inte ville riskera att en felaktig översättning 
kunde leda till fel tolkning av datan vid kategorisering av koder. När vi sammanställde 
empirin valde vi dock att översätta till svenska så att empiri och analys hade ett enhetligt 
språk. Även sammanställning genomförde vi tillsammans i syfte att minska risken för att 
datan skulle översättas felaktigt vilket i så fall kunde ligga till grund för fel tolkning av 
innehållet. Vi menar att vi minskat risken för feltolkning och felöversättning i så stor 
utsträckning som möjligt då empiri och analys skedde efter att koderna relaterats till sina 
underkategorier och en första tolkning därmed redan var gjord.  
 
3.5 Teorins roll 
Teorin i vår studie utgjorde studiens perspektiv och hade vidare till uppgift att ge en förståelse 
för det studerade området. Teorin låg till grund för generering av de centrala begrepp som 
användes vid utformning av intervjuguider samt var centrala vid uppbyggnad av analysmodell 
och kommande analys av den empiriska datainsamlingen. Teorin gav oss således en 
begreppsapparat som låg till grund för tolkning och förståelse för området samtidigt som den 
lämnade utrymme för att med det empiriska materialet kunna utveckla den befintliga 
begreppsapparaten. Teorins uppgift var alltså att förstå och ge perspektiv till det empiriska 
materialet. Teorin kan således snarast ses som ett analytiskt ramverk som användes för att 
belysa problematiken om ämnet samtidigt som empirin och våra valda fall avsåg att kunna 
berika den befintliga teorin. Empirin kom därmed att fungera som ett verktyg i syfte att 
utveckla befintlig teori. 
 
Då vår studie utgår ifrån ett givet teoretiskt perspektiv, IMP, påverkade det i sin tur vad vi 
kom att kunna säga om den insamlade datan. Christensen et al. (2010) menar att den 
teoretiska referensramen utgör den kunskapsmässiga begränsningen inom vilken 
undersökningen genomförs. Valet av perspektiv, i vårt fall IMP, sätter således gränser för 
analysens möjligheter. Om vi hade valt andra teoretiska perspektiv hade vi troligen sett och 
belyst andra aspekter som inte framkom i vår studie.  
 
Ett teoriavsnitt kan också användas på olika sätt i en studie i och med att teorin avser en 
speciell del av verkligheten, avgränsad både i tid och rum (Brunsson, 1982; Christensen et al., 
2010). Enligt Brunsson (1982) kännetecknas forskning inom företagsekonomi ofta av att vara 
språkbildande vilket innebär ett antagande om att teorin inte på egen hand kan förklara allt 
som sker i en given situation utan teorin ses mer som ett verktyg. För att få en bättre förståelse 
och kunna redogöra för en given situation är därför empirin av stor betydelse. Empiriskt 
grundade fallstudier har således potential att bidra till utvecklingen av både teori och 
verkligheten (Lee et al., 2007).  
 
Liksom valet av teoretiskt ansats är vi medvetna om att valet av artiklar och litteratur påverkat 
vad vi kom att kunna säga i vår studie. Då det hade varit omöjligt att ingående läsa samtliga 
artiklar och litteratur som var skrivet inom venture capital, startups, relationer, resurser, 
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mervärde med mera har vi troligen missat teori och data som hade kunnat vara av intresse att 
ha med. Vi vill dock påstå att vi, utifrån vara förutsättningar, har gjort en så djup och relevant 
litteratursökning att det finns anledning att anta att teoriavsnittet ger en rättvisande bild av vad 
som framkommit i tidigare studier. 
 
3.5.1 Studiens teoretiska ansats 
Det som enligt tidigare teori (Merriam, 1994; Lee et al., 2012; Bryman & Bell, 2013) ofta 
menas är utmärkande för kvalitativt inriktade fallstudier är att de är partikularistiska, 
deskriptiva, heuristiska samt induktiva vilket till viss del överensstämmer med vår studie. Vår 
studie kan antas vara relativt situationsspecifik då den studerar relationen mellan två särskilda 
aktörer. Dock kan resultaten inte anses vara av värde att generalisera till andra relationer än de 
studerade i och med att alla relationer är unika (Håkansson & Ford, 2002). En av fallstudiens 
främsta styrka ligger följaktligen i partikulariseringen i och med att den är situationsspecifik 
och således beror på en viss situation, händelse, företeelse eller person (Merriam, 1994). Då 
målet med vår studie är att framföra den verkliga bilden av hur relationen mellan venture 
capital bolag och startups ser ut samt förklara vilka resurser som utgör värde i relationen kan 
studien enligt Merriam (1994) och Saunders et al. (2012) vara av deskriptiv karaktär. Studien 
var även avsedd att skapa en bättre förståelse hos läsaren gällande relationen mellan venture 
capital bolag och startups samt dess genererade resurser och kan således antas vara heuristisk 
(Merriam, 1994). En bättre förståelse kan genereras genom att nya innebörder skapas, 
läsarens erfarenheter vidgas eller att det som redan är känt bekräftas.  
 
Vi vill vara försiktiga med att sätta etiketter på vår studie men i syfte att öka förståelse för 
studien ser vi det relevant att föra ett resonemang angående de olika ansatserna. Enligt 
Alvesson och Sköldberg (2008) är det nämligen ovanligt att en studie antar en renodlad 
ansats. Induktiva och deduktiva ansatser kan i många fall ses som uteslutande alternativ varav 
den förstnämnda utgår från empirin medan den andra utgår från teorin (Alvesson & 
Sköldberg, 2008; Bryman & Bell, 2013). Då vår studie, som tidigare nämnt, kan antas grunda 
sig både i empirin och i teorin menar vi att den varken har en renodlad induktiv eller deduktiv 
ansats vilket indikerar på att dessa ansatser inte är uteslutande alternativ (Alvesson & 
Sköldberg, 2008). Ett tredje alternativ som finns att tillgå är den abduktiva ansatsen som är 
vanligt förekommande vid fallstudier (Alvesson & Sköldberg, 2008; Saunders et al., 2012). 
Ansatsen liknar delvis både den induktiva och den deduktiva ansatsen men skiljer sig på så 
vis att den pendlar mellan teori och empiri. Genomgående i vårt arbete rörde vi oss mellan 
empiri och teori där teorin främst utgjorde en bakgrund till ämnet och förståelse för relevanta 
perspektiv och begrepp. Medan empirin låg till grund för möjlighet till utveckling av teori och 
där de empiriska begreppen relaterades till teorin.  
 
Vår studie syftar som tidigare nämnt till att generera ett bidrag till teorin och datainsamlingen 
genomfördes således i syfte att identifiera motiv och mönster i relationen mellan venture 
capital bolag och startups. Enligt Saunders et al. (2012) kan datainsamlingen därav ses vara av 
abduktiv karaktär i och med att den sker i syfte att kunna generera ny teori eller utveckla en 
befintlig. Vi såg det relevant att studera flera venture capital bolag och startups då tidigare 
litteratur (Alvesson & Sköldberg, 2008) menar på att en abduktiv datainsamling tillåter 
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misstag och således även felaktiga slutsatser. Av den anledningen bör det undersökta objektet, 
i vårt fall relationen mellan venture capital bolag och startups, kontrolleras mot flera fall det 
vill säga fler relationer för att kunna ge en så rättvisande bild som möjligt. 
Undersökningsprocessen kan således mer ses som en serie av fall i form av relationer jämfört 
med en enskild relation då det krävs en upprepande process mellan teori och empiri (Alvesson 
& Sköldberg, 2008). Abduktionen utgår således från både empirin och teorin och återvänder 
till båda men kräver ett vidare perspektiv över empirin för att kunna uppnå fördjupad kunskap 
om underliggande mönster. 
 
3.6 Urval 
Studiens urval grundar sig först och främst på att vi hade personliga kontakter i Silicon Valley 
i USA som kunde bidra med förslag på venture capital bolag och startups att kontakta. När vi 
visste att det var möjligt att använda oss av dessa i vår studie riktade vi vårt fokus till att hitta 
ett liknande område i Sverige. Efter lite sökningar fann vi att ett område kallat Kista Science 
City som specialiserat sig på liknande branscher och marknader som Silicon Valley och som 
också visade sig vara internationellt framstående (Björklind Bengtsson, 2011). När det var 
dags att inleda kontakt i Kista Science City med eventuella respondenter i såväl venture 
capital bolag och startups visade det sig att det var svårt att hitta respondenter som var villiga 
att ställa upp och som lämpade sig för vår inriktning. Vi fick därför vidga 
informationsinsamlingen om branschen och fann att hela Stockholmsområdet var framstående 
inom startupsektorn och innefattade en stor andel venture capital bolag (Sanandaji, 2015). Vi 
utvidgade därefter vårt geografiska område i Sverige till att inkludera Stockholmsområdet.  
 
I syfte att studera relationen och de resurser som förekommer i relationen mellan parterna 
valde vi att utgå från två olika tillvägagångssätt. Då vår ambition var att studera relationen 
mellan venture capital bolag och startups ansåg vi det betydelsefullt att erhålla ett antal 
parvisa relationer. Detta för att ingen relation är den andra lik och för att kunna studera 
relationens betydelse såg vi det relevant att båda parterna hade samma relation i åtanke. De 
parvisa relationerna gav oss ökad möjlighet att ställa specifika frågor vilket gjorde att 
respondenten tvingades att tänka till, utvärdera och redogöra för hur den faktiskt upplevde en 
specifik relation. Syftet med detta var att få tillgång till rikare och mer djupgående data för att 
på så sätt öka möjligheterna att identifiera intressanta aspekter. Något vi menar stärker 
trovärdigheten i respondentens svar. Samtidigt var vårt syfte inte att empiriskt studera och 
uttala oss om den enskilda relationen mellan aktör A och aktör B utan de låg snarare till grund 
för att skapa en förståelse för relationens betydelse när samma relation var i fokus. Av den 
anledningen såg vi även vinning i att studera betydelsen av en relation när parvisa relationer 
inte förelåg då det gav respondenten större utrymme att tala fritt om goda respektive mindre 
välfungerande relationer till andra venture capital bolag respektive startups. Genom att få 
tillgång till respondenternas erfarenhet av välfungerande relationer såväl som relationer som 
fungerat mindre bra avsåg vi berika den insamlade datan med intressanta aspekter Att vi även 
inkluderade icke parvisa relationer ledde till att vi kunde erhålla ett större urval. Sammantaget 
gav båda angreppssätten oss en ökad förståelse av hur relationer kan ta sig uttryck och vilken 
betydelse den har för respektive aktör. 
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Vi inledde urvalet till de parvisa relationerna med att ta kontakt med venture capital bolag. 
När vi hade ett antal som var villiga att ställa upp i vår undersökning frågade vi dem om de 
hade några portföljföretag som de trodde skulle kunna tänka sig att delta i vår studie. Flertalet 
av de venture capital bolag vi kontaktade kom med förslag på startups, som vi sedan 
kontaktade för en närmare presentation om oss och studien. De som sedan tackade ja till att 
delta i studien var slutligen de som också ingick i studien. Vi är medvetna om att detta 
tillvägagångssätt eventuellt riskerar att medföra en snedvridning i resultatet då venture capital 
bolagen har möjlighet att välja ut startups som de har en god relation med.  
 
Det var inte helt oproblematiskt att få till parvisa relationer. Vi erhöll totalt fyra parvisa 
relationer i Stockholmsområdet och en parvis relation i Silicon Valley. Ett exempel på ett 
problem som uppstod under studiens gång var att en respondent på ett venture capital bolag i 
Stockholmsområdet inte ville belasta sina portföljföretag med att tillfråga om deltagande i vår 
undersökning vilket vi respekterade. Vi erhöll dock värdefull information från respondenten 
som kom att bidra med ett generellt värde gällande relationer till sina portföljföretag. I Silicon 
Valley hade vi tre respondenter, två startups och ett venture capital bolag, som inte hade en 
direkt koppling till varandra men som hade mångårig erfarenhet och kunskap om området och 
tillförde relevanta aspekter på relationen mellan parterna. En respondent i respektive 
geografiskt område tillhörde varken ett venture capital bolag eller startups. De valdes ut då de 
hade en övergripande funktion och förståelse inom området och var väl insatta på ämnet 
vilket bidrog med värdefull generell kunskap och förståelse för undersökningsområdet och 
mer specifikt kunskap om de geografiska områdena. Dessa två respondenter användes också 
som validering för att stärka övriga respondenters påståenden. Det är något som Baraldi och 
Strömsten (2006) menar är lämpligt och användbart för att öka respondenternas trovärdighet. 
Vidare bekräftade de två respondenterna även mycket av den information och data vi kommit 
i kontakt med i tidigare studier vilket stärkte vårt förtroende på att vi var väl förberedda inför 
datainsamlingen.  
 
När det kommer till val av respondenter var det vi själva som bedömde och valde ut vilka 
personer som skulle ingå i urvalet i syfte att erhålla djup och innehållsrik data. Denna 
urvalsmetod kan enligt Christensen et al. (2010) ses ett strategiskt icke-sannolikhetsurval 
vilket ofta används vid kvalitativa studier. Ambitionen med urvalet var att finna personer på 
startups och venture capital bolag som var väl insatta i relationsarbetet. Av den anledningen 
ser vi att det skulle vara möjligt att ersätta en eller flera personer i urvalet med andra som 
liknar dem med avseende på de relevanta urvalskriterierna vilket får stöd av Esaiasson et al. 
(2012). Detta var också något vi gjorde då flertalet respondenter hänvisade vidare till andra 
personer i deras organisation. Precis som Esaiasson et al. (2012) menar så är det inte 
respondenterna i sig som är det intressanta utan snarare de tankekategorier som de kan bidra 
med. I och med att respondenterna sedan valdes ut efter deras tillgänglighet det vill säga 
utifrån vilka respondenter som blivit tillfrågade som hade möjlighet att delta i undersökningen 
kan urvalet ses som ett bekvämlighetsurval (Christensen et al., 2010; Bryman & Bell, 2013). 
Vi kontaktade totalt omkring 40 eventuella respondenter och de 16 som slutligen deltog var 
de som hade möjlighet att avsätta tid till vår undersökning. Vi upplevde att det antal intervjuer 
vi fick möjlighet att genomföra var tillräckliga då vi vid de sista intervjuerna inte kände att det 
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framkom så mycket ny information vilket enligt Esaiasson et al. (2012) kan ses som teoretiskt 
mättnad. Vi fortsatte med andra ord att genomföra intervjuer till dess att vi ansåg oss ha täckt 
in samtliga relevanta aspekter och områden runt undersökningsobjektet.  Viktigt att belysa vid 
icke-sannolikhetsurval är att samtliga enheter i populationen inte har en känd chans att 
komma med i urvalet (Christensen et al., 2010; Esaiasson et al., 2012). Då vår målsättning 
inte var att säga något generellt om de studerade enheterna ansåg vi det motiverat att använda 
ett icke-sannolikhetsurval. Viktigare vid denna typ av urval är att de deltagande 
respondenterna har god insikt och kunskap om ämnet snarare än att statistisk representativitet 
erhålls (Christensen et al., 2010).  
 
Slutligen, när icke-sannolikhetsurval används och möjligheter till generalisering och statistisk 
representativitet är begränsade bör hänsyn tas till urvalets fel och brister och vidare analysera 
urvalets bortfallsfel (Christensen et al., 2010). Vi gick noggrant igenom samtliga 
förfrågningar vi skickade ut och diskuterade huruvida de respondenter som ställde upp av 
olika anledningar skulle skilja sig från de som inte valde att delta då det är syftet med en 
bortfallsanalys (Christensen et al., 2010). För precis som Christensen et al. (2010) menar så 
beror bortfallet till stor del på respondenternas engagemang i undersökningen. Vi ansåg dock 
att det inte fanns någon större anledning till att anta att respondenterna som valde att delta i 
vår undersökning skulle skilja sig avsevärt från övriga tillfrågade individer. Detta då vår 
ambition var att undersöka relationen och studera denna utifrån två parter vilket gjorde att 
samtliga tillfrågade individer hade kunnat bidra till vår undersökning.  
 
3.7 Val av datainsamlingsmetod  
Då studien syftar till att öka förståelsen och finna en förklaring till betydelsen av relationen 
mellan venture capital bolag och startups valde vi att genomföra semi-strukturerade intervjuer 
då vi ansåg att detta tillvägagångsätt var mest gynnsamt för vår studie. Enligt tidigare teori är 
det undersökningens struktur som avgör vilken typ av intervju som bör användas (Merriam, 
1994; Miles & Huberman, 1994). Valet av datainsamlingsmetod stärks av Eisenhardt och 
Graebner (2007) som belyser att intervjuer föredras vid fallstudier då det är ett effektivt sätt 
att samla in rik empirisk data.  
 
Enligt Saunders et al. (2012) är semi-strukturerade personliga intervjuer ett mellanläge mellan 
strukturerade och ostrukturerade intervjuer och är vidare den vanligaste intervjuformen vid 
kvalitativa studier. De två alternativa intervjutyperna är dels intervjuer som är mer 
strukturerade och skulle kunna liknas med enkätfrågor i muntlig form medan den andra typen 
är mer ostrukturerad med mer öppna och samtalsliknande frågor. Då ordningsföljden på 
studiens intervjufrågor tenderade att variera mellan de olika intervjuerna kan de antas vara av 
semi-strukturerad karaktär. Frågorna utgick utifrån olika teman vilket enligt Saunders et al. 
(2012) är ett kännetecken för semi-strukturerade intervjuer. Ett ytterligare kännetecken är just 
att frågornas ordningsföljd kan ändras samtidigt som nya frågor kan läggas till beroende på 
hur konversationen flyter på (Saunders et al., 2012). Frågorna behöver således inte vara 
identiska för samtliga intervjuer vilket bidrog till att det skapades utrymme för respondenterna 
att fortsätta ett resonemang även om det övergick till en annan fråga i intervjuguiden. Det 
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bidrog vidare till att våra intervjuer hade en mer samtalsliknande form samtidigt som vi var 
noga med att täcka samtliga teman.  
 
Det finns flertalet fördelar med att genomföra intervjuer vilket kan ses som en anledning till 
att intervjuer är vanligt förekommande vid kvalitativa fallstudier (Eisenhardt & Graebner, 
2007; Yin, 2014). Intervjuer anses dels vara målinriktade i och med att de utformas i syfte att 
besvara studiens huvudsyfte samtidigt som de skapar goda möjligheter att generera 
förklaringar, personliga åsikter samt uppfattningar runt det huvudsakliga ämnet (Yin, 2014). 
En ytterligare fördel med personliga intervjuer är att de skapar möjligheter att fånga in 
oväntade svar samt ställa mer komplicerade frågor än vad som skulle ha kunnat ställas i 
exempelvis en enkät (Ekholm & Fransson, 1992; Widerberg, 2002; Christensen et al., 2010). 
Det finns vidare möjlighet till att ställa följdfrågor i syfte att respondenterna ska förklara, 
förtydliga och utveckla sina svar ytterligare vilket bidrar till en rikare datainsamling. 
Intervjuer är således flexibla och frågorna kan upprepas och förklaras vid otydligheter (Guba 
& Lincoln, 1981). Det går även relativt snabbt att genomföra en intervju samtidigt som 
intervjuaren har god kontroll över intervjusituationen.  
 
Enligt Widerberg (2002) är syftet med att genomföra intervjuer att använda sig av det unika 
samtal och direkta mötet som uppstår mellan intervjuare och respondent. Graneheim och 
Lundman (2004) menar samtidigt att den kvalitativa forskningen kräver förståelse och 
samarbete mellan dem som intervjuar och respondenterna vilket ställer högre krav på båda 
parterna. I slutändan är det dock intervjuaren som har störst möjlighet att påverka resultatet i 
och med att intervjuaren kan ses som det viktigaste verktyget för att fånga upp relevanta 
aspekter och samspelet mellan intervjuaren och respondenten under intervjutillfället 
(Merriam, 1994; Widerberg, 2002). För att kunna genomföra detta på bäst sätt är det av 
betydelse att intervjuaren har en god uppfattning om vilken typ av information som ska fångas 
upp och hur frågor ska ställas för att kunna generera denna information (Merriam, 1994). 
Genom att vi var pålästa inom ämnet och medvetna om vilka frågor vår intervjuguide var 
avsedd att täcka kunde vi formulera frågorna på det sätt som vi ansåg lämpade sig mest för 
vardera respondent. Då några av våra frågor var tolkningsbara krävdes ibland en vidare 
förklaring för att på så sätt försäkra oss om att vi fick ut det vi avsåg med intervjun (Ekholm 
& Fransson, 1992).  
 
Då vår studie var geografiskt utspridd var vi medvetna om att det inte skulle vara möjligt att 
genomföra samtliga intervjuer på plats hos respondenterna. Vi såg dock inte detta som något 
större problem då det i dagens läge finns möjlighet ett genomföra elektroniska intervjuer vilka 
bland annat innefattar intervjuer över internet. Tillgängliga program som Skype och Facetime 
skapar möjlighet att genomföra intervjuer i realtid och genom att det finns en funktion som 
gör att båda parter ser varandra liknar det mer en personlig intervju än en telefonintervju 
(Saunders et al., 2012). En nackdel med denna intervjuform är att de inte genererar i lika hög 
grad av interaktivitet samt spontan kommunikation mellan parterna. Vi strävade därför efter 
att i så stor utsträckning som möjligt genomföra personliga intervjuer på plats med 
respondenterna i Stockholmsområdet. Vid två tillfällen fanns det dock inte möjlighet att 
genomföra intervjuerna på plats i Stockholmsområdet på grund av tidsbrist hos respondenten 
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vilket bidrog till att de genomfördes över telefon. Intervjuerna med respondenterna i Silicon 
Valley genomfördes istället kvällstid över Skype till följd av tidsskillnaden och det 
geografiska avståndet. Valet att genomföra telefon- och Skypeintervjuer fick stöd i 
Christensens et al. (2010) och deras argument att telefonintervjuer möjliggör intervjuer med 
respondenter som inte hade varit möjliga att nå på grund av distans- eller kostnadsskäl. 
Saunders et al. (2012) menar dock att telefonintervjuer bör undvikas i den mån det går och 
endast använda dem när det är absolut nödvändigt. Vi ansåg dock att kostnaderna som skulle 
tillkomma på grund av det geografiska avståndet var ett tillräckligt starkt argument till att 
genomföra telefonintervjuer med respondenterna i Silicon Valley då alternativet hade varit att 
enbart studera Stockholmsområdet.  
 
De risker som tillkommer vid intervjuer är att respondenten kan ge de svar som de tror att 
intervjuaren vill höra istället för hur det egentligen är vilket påverkar intervjun negativt (Yin, 
2014). Vi upplevde en tendens till detta vid ett par tillfällen då vi kände att respondenten var 
låst till intervjuguiden och höll sig till förberedda svar. Vi hanterade det på så sätt att vi ställde 
följdfrågor och försökte skapa en mer samtalsliknande miljö vilket vi upplevde hjälpte 
respondenten som sedan allt mer frångick intervjuguiden. Guba och Lincoln (1981) samt 
Bryman och Bell (2013) menar även att det finns ytterligare nackdelar med intervjuer då de är 
ineffektiva och kostsamma samtidigt som resultaten är svåra att replikera, inte kan 
generaliseras och det finns risk för intervjuareffekter. Vi menar dock att det inte går att 
undkomma att alla metodval har mer eller mindre brister. I den mån det var möjligt försökte 
vi ta hänsyn till dessa risker inför och under intervjutillfället har vi medvetet fört diskussioner 
och resonemang för att belysa hur vi har hanterat dessa risker. 
 
3.7.1 Intervjuguide 
Inför datainsamlingen utformade vi intervjuguider som vilka enligt Widerberg (2002) både 
kan fungera som en hjälp för oss samt som utgångspunkt för respondenten vid 
intervjutillfället. Då vi både intervjuade startups, venture capital bolag samt respondenter med 
övergripande kunskap inom ämnet utformade vi totalt tre olika intervjuguider som sedan 
också översattes till engelska (se bilaga 1 för samtliga intervjuguider). För att försäkra oss om 
att vi skulle kunna analysera den insamlade datan utifrån vår teoretiska referensram och att vi 
skulle få svar på frågeställningarna utgick vi ifrån referensramen och analysmodellen när vi 
skapade intervjuguiden. Detta då en intervjuguide ska täcka samtliga områden som önskas 
analyseras och knytas an till undersökningens problemställning (Widerberg, 2002; Esaiasson 
et al., 2012; Leece et al., 2012). Syftet med intervjuguiden var också att underlätta under 
intervjutillfället genom att försöka forma den så att samtalet blev så levande som möjligt och 
där respondenterna kände sig motiverade att berätta om sina erfarenheter och upplevelser 
(Esaiasson et al., 2012).  
 
Vid konstruktion av intervjuguiden hade vi i åtanke att frågorna skulle vara lätta att förstå, de 
skulle vara korta samt inte innehålla akademiska begrepp (Esaiasson et al., 2012). Vi försökte 
i största möjliga mån att undvika ledande frågor och frågor som innehöll fler frågor i samma 
sats samt “varför”-frågor då de lättare kan upplevas som ett läxförhör (Ekholm & Fransson, 
1992; Christensen et al., 2010; Esaiasson et al., 2012; Yin, 2014). Slutligen avsåg vi att ha så 
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öppna frågor som möjligt där frågorna följde en naturlig ordning som tillät respondenten att 
styra över ordningen (Ekholm & Fransson, 1992). Vi utgick även från den så kallade tratt-
tekniken som innebar att varje delområde i intervjun inleddes med vida och generella frågor 
för att sedan övergå till mer specifika frågor.  
 
För att försäkra oss om att intervjuguiden följde ett så naturligt mönster som möjligt och 
täckte de frågor vi ville ha svar på samt skapade en dynamisk samtalssituation utgick vi 
mycket från Esaiasson et al. (2012) och deras förslag på konstruktion av intervjuguide. Vi 
inledde med så kallade uppvärmningsfrågor som handlade om enklare personuppgifter såsom 
“Berätta om dig och din erfarenhet”. Syftet var att skapa en kontakt och upprätta god 
stämning samt att få en bakgrund och bredare förståelse till respondenten. De viktigaste 
frågorna utgjordes av tematiska frågor där respondenten fick utveckla vad den upplevde som 
de viktiga dimensionerna i den företeelse som studien grundade sig på. Dessa frågor var öppet 
formulerade i deskriptiv form som exempelvis “Berätta om betydelsen av att ha en relation till 
portföljföretagen?” och “Beskriv din roll vid investering av ett specifikt portföljföretag?”. 
Ambitionen var att framkalla spontana beskrivningar som var baserade på respondentens egen 
verklighet. Vi hade även uppföljningsfrågor som knöt an till de tematiska frågorna och som 
användes för att få ett mer innehållsrikt svar. Dessa var främst formulerade i punktform för 
vår egen skull och användes när vi ville att respondenten skulle utveckla sitt resonemang. 
Slutligen hade vi förberett ett antal direkta frågor som användes när svaren började tunnas ut 
och vi ville ta upp frågor som ännu inte behandlats. Exempelvis frågor som “Var det ett aktivt 
val att starta i Stockholm?”. Vi var noggranna med att utifrån teorin koda varje intervjufråga 
och dess underfrågor för att på så sätt försäkra oss om anknytningen till teorin samt för att 
underlätta kommande sammanställning och analys. Vi upplevde att våra intervjuguider 
fungerade väl och fyllde sin funktion vid intervjutillfällena och beroende på hur samtalet flöt 
på ändrades som tidigare nämnt ordningen på frågorna samt vilka följdfrågor som ställdes.    
 
3.7.2 Förberedelse inför intervju 
Vi ansåg det viktigt att både förbereda oss själva och respondenterna inför intervjutillfällena 
för att få ut så mycket som möjligt från intervjuerna samt för att inge förtroende vid 
intervjusituationen. Detta genomfördes även med grund i att Christensen et al. (2010) menar 
att förberedelser kan leda till ökad trovärdighet och resultera i att respondenten är mer villig 
att lämna detaljerade svar. All den tid vi lade på att läsa in oss på det studerade området i form 
av litteratur och vetenskapliga artiklar som både utgick ifrån teori och empiriska 
undersökningar ledde till att vi kände oss väl insatta i ämnet när vi började med vår empiriska 
datainsamling. Vi hade genom litteraturinsamlingen skapat oss en förståelse för området och 
de olika respondenternas roller när vi påbörjade vår datainsamling.   

Vi förberedde oss vidare genom att läsa på företagens hemsidor samt se över deras 
årsredovisningar för att bilda oss en uppfattning om respondenterna och de företag de 
representerade. Förberedande av respondenter skedde i olika steg där det första var att skicka 
ut en förfrågan om möjlighet att delta i vår undersökning där vi också berättade kort om 
studien och dess syfte. Enligt Ekholm och Fransson (1992) är det viktigt att motivet med 
intervjun är tydligt och inte ska kunna missförstås. Respondenterna fick själva bestämma 
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tillfälle för intervju och var den skulle äga rum då det är av betydelse att respondenten känner 
sig så bekväm som möjligt under intervjun (Esaiasson et al., 2012). Några dagar innan 
intervjutillfället mailade vi ut vår intervjuguide för att respondenterna skulle ha möjlighet att 
förbereda sig på vilka frågor och ämnen som skulle komma att beröras. Detta då Christensen 
et al. (2010) menar att undersökningens trovärdighet kan höjas genom detta då respondenten 
får möjlighet att reflektera över frågeställningarna. Samtidigt kan möjlighet till förberedelse 
leda till att respondenten som tidigare nämnt får möjlighet att formulera svar så som vi som 
intervjuare kan tänkas vilja höra vilket skapar en risk att informationen inte stämmer överens 
med verkligheten. Vi ansåg dock att fördelarna med att respondenten hade möjlighet att 
förbereda sig inför intervjun övervägde risken att vi skulle få intetsägande svar. 

3.7.3 Intervjutillfälle 
Intervjusituationerna skiljde sig åt mellan respondenterna främst beroende på om det var en 
personlig intervju eller en telefonintervju. Åtta av intervjuerna skedde genom personligt möte 
medan åtta skedde via telefon och Skype. 
 
Samtliga personliga intervjuerna skedde på respektive respondents arbetsplats och på avskilda 
och lugna platser på kontoret. Vid ett par tillfällen uppkom dock vissa störningsmoment 
såsom att ett byggnadsarbete skedde i anslutning till arbetsplatsen vilket förde en del oväsen 
samt att vi vid ett tillfälle blev avbrutna ett par gånger för att personer kom in i rummet. Vi 
upplevde inte att detta påverkade resultatet av intervjun i någon negativ bemärkelse då det 
snarare lättade upp stämningen. Dessa situationer ställde dock högre krav på oss som 
intervjuare att snabbt få respondenten att återigen känna sig avslappnad och återfå fokus på 
intervjun.  
 
Vi inledde samtliga intervjuer med att fråga om respondenten ville vara anonym i vår studie 
vilket Christensen et al. (2010) belyser som en viktig aspekt att ta hänsyn till. Likaså ställdes 
frågan huruvida vi fick spela in samtalet eller ej (Ekholm & Fransson, 1992; Esaiasson et al., 
2012). Vi var medvetna om att inspelning eventuellt kunde utgöra ett hinder där respondenten 
kunde känna sig hämmad att svara uppriktigt på frågorna varför vi ville försäkra oss om att 
respondenten godkände inspelning. Samtliga respondenter samtyckte till inspelning vilket 
underlättade intervjusituationen då vi kunde koncentrera oss på att ställa frågor och aktivt 
lyssna på respondenten. Samtidigt underlättade det vårt analysarbete samt minskade riskerna 
för att informationen omtolkades i efterhand (Ekholm & Fransson, 1992). En ytterligare 
nackdel med inspelning är att tekniska problem kan uppstå samt att det är tidskrävande att 
renskriva intervjuerna (Christensen et al., 2010). Vi upplevde inga tekniska problem med 
inspelningen och vi hade i förväg avsatt tid till transkribering av intervjuerna.  
 
Vi var medvetna om att de första minuterna under intervjun var av stor betydelse för att bygga 
upp ett förtroende för oss som intervjuare varför vi ansåg det viktigt att göra ett gott första 
intryck och inleda intervjun med bekväma och enkla frågor (Christensen et al., 2010). Detta 
för att det också ökar chansen för att respondenten öppnar sig och blir mer villig att lämna 
relevant information. En annan aspekt vi också beaktade vid intervjutillfället var risken för 
intervjuareffekter, det vill säga att vi som intervjuare med vårt beteende eller frågor påverkar 
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eller styr respondenten (Guba & Lincoln, 1981; Christensen et al., 2010; Esaiasson et al., 
2012). Samtidigt menar författarna att denna risk inte ska överdrivas utan det viktiga är att vi 
som intervjuare reflekterade kring situationen och redogjorde för om det fanns tvivel på om 
intervjupåverkan skett. Vidare försökte vi i så liten mån som möjligt avbryta respondenten 
under intervjun i syfte att inte påverka denne (Saunders et al., 2012). Vi lät därför alltid 
respondenten tala till punkt och lämnade utrymme för eftertanke och reflektion innan nästa 
fråga ställdes, något vi upplevde var aningen svårare vid telefonintervjuerna.  
 
Vid de Skype- och telefonintervjuer som skedde med respondenterna i Silicon Valley 
upplevde vi att vi som intervjuare hade mindre påverkan på intervjusituationen. Vi kunde inte 
kontrollera om respondenten gjorde något samtidigt som intervjun pågick vilket kunde 
påverka respondentens fokus. Vi upplevde dessutom att vi inte fick lika öppna och utvecklade 
svar som vid de personliga mötena vilket kan ha sin förklaring i att respondenten inte kände 
sig bekväm med att prata med okända personer över telefon och internet alternativt att 
respondenten distraherades av faktorer i sin omgivning. Många av dessa reflektioner kring 
problematiken runt denna typ av intervju tas upp av Christensen et al. (2010). Vid 
telefonintervjuer tenderar även respondenten att inte vara lika fokuserad som vid en personlig 
intervju samt inte avsätta lika mycket tid åt den. Det kan även vara svårt att ställa komplexa 
frågor då det inte går att se hur respondenten agerar. Vid ett par tillfälle vet vi att två av 
respondenterna körde bil samtidigt som intervjun skedde. Under den första av dessa två 
intervjuer ansåg vi inte att det påverkade situationen då vi upplevde att vi hade ett levande och 
lättsamt samtal med respondenten. Vid det andra tillfället orsakade dock bilåkningen 
störningar i form av bristande täckning och efter ett par frågor kändes det som om 
respondenten inte längre var fullt fokuserad. Telefon- och Skypeintervjuerna medförde även 
att vi som intervjuare behövde vara mer samspelta genom att inte ställa frågor samtidigt för 
att kunna ge det professionella intryck vi eftersträvade. Sammantaget ställde samtliga telefon- 
och Skypeintervjuer högre krav på oss som intervjuare då det var svårare att få en känsla för 
den vi intervjuade samt att vi inte fullt ut kunde utläsa respondentens uttryck eller 
kroppsspråk. I jämförelse med de personliga intervjuerna var det också svårare att avläsa när 
respondenten hade talat färdigt eller om den endast tog en konstpaus vilket ledde till att vi vid 
ett fåtal tillfällen avbröt respondenten. Vi upplevde även att samtalen inte heller blev lika 
dynamiska och levande som de personliga mötena vilket troligen påverkade längden på 
telefonintervjuerna då samtliga telefonintervjuer blev kortare (cirka 30 minuter) jämfört med 
de personliga intervjuerna som var 45 - 50 minuter långa.  
 
Då vi genomförde samtliga intervjuer tillsammans hade vi innan förberett oss genom att noga 
gå igenom vår intervjuguide och komma överens om vem som skulle inleda intervjun. Detta 
för att det inte skulle uppstå någon förvirring under själva intervjun och att respondenten 
skulle känna sig avslappad. Det visade sig att vi var samspelta under intervjun och vi kunde 
läsa av varandra vem som hade en underfråga den ville ställa eller när det var dags att gå 
vidare till nästa fråga. Sällan uppstod frågetecken kring vem som skulle ta vid när 
respondenten talat klart och totalt erhöll vi en jämn fördelning oss emellan under intervjuerna. 
Under telefonintervjuerna upplevde vi det lättare för oss att hålla ögonkontakt och tydligt visa 
vem som skulle ta ordet och föra intervjun vidare.  
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Tack vare att vi var väl inlästa på området kände vi under intervjuerna att vi kunde leva oss in 
i respondentens roll och intervjuerna blev således så lika ett samtal som möjligt. 
Datainsamlingen pågick under tre veckor vilket gjorde att vi hann påbörja en inledande analys 
av de första intervjuerna under tiden som vi samlade in resterande data. Det ledde till att vi 
hann reflektera över svaren och lärde oss således alltmer med tiden och kunde vid senare 
intervjuer belysa och förtydliga aspekter som vi ansåg oss vara i ytterligare behov av.  

3.7.4 Transkribering av intervjuer 
Vi valde att sammanställa och transkribera samtliga intervjuer för att i så stor utsträckning 
som möjligt försäkra oss om att vi fick med all relevant data som senare låg till grund för vår 
analys. Vidare genomfördes transkribering för att inte gå miste om viktiga formuleringar och 
för att behålla detaljerna som uppkom. Vi transkriberade samtliga intervjuer i nära samband 
med intervjuerna, samma dag eller dagarna efter. Detta stöds av Ekholm och Fransson (1992) 
som menar att transkribering ska ske så snart som möjligt efter intervjun. Samtliga 
transkriberingar sparades digitalt för att empirin i efterhand ska kunna kontrolleras och 
säkerställas av andra. 
 
Vi var medvetna om att transkribering av intervjuer är en tidskrävande process och att skriva 
ut en intervjuad timme tar cirka fyra till fem timmar (Esaiasson et al., 2012; Saunders et al., 
2012; Bryman & Bell, 2013). Flertalet författare (Esaiasson et al., 2012; Yin, 2014) menar 
därför att det kan vara motiverat att inte skriva ut hela intervjuer i detalj. Samtidigt belyser 
Yin (2014) att det är viktigt att huvuddragen från anteckningarna och intervjuerna 
organiseras, kategoriseras och görs tillgängliga för senare användning. Då vår datainsamling 
omfattade 16 personer beslutade vi oss för att transkribera intervjuerna så detaljerat som vi 
ansåg nödvändigt men där bland annat dialog om studiens inriktning, vår bakgrund samt 
ämnen som inte hörde till de direkta intervjufrågorna uteslöts. Samtidigt ville vi ha så mycket 
som möjligt dokumenterat för att vi vid analysskedet inte skulle behöva gå tillbaka till 
inspelningarna för att fånga upp relevanta aspekter. Som nämnt var detta en tidskrävande 
process men som vi också avsatt tid för vilket vi i analysprocessen ansåg var väl spenderad. 
 
I samband med transkriberingen skrev vi också ned kommentarer som vi funderade över 
under intervjutillfället och som vi skulle behöva reflektera över inför nästa intervju. Detta var 
aspekter såsom att vi blev avbrutna under intervjun, om respondenten ville vara anonym, få ta 
del av uppsatsen när den var klar och så vidare.  

3.8 Kvalitativ analys 
I vår empiri och analys valde vi att göra samtliga respondenter anonyma att koda venture 
capital bolag till VC1,..., VC7, och startups till Startup1, Startup2 och så vidare. Detta trots att 
nästintill samtliga respondenter framförde att de inte hade något behov av att vara anonyma. 
Vi valde dock att hantera det på så vis för att i analysen kunna belysa så många intressanta 
aspekter som möjligt utan att relatera det till specifika respondenter. Av den anledningen 
valde vi även att inte redogöra för vilka respondenter som utgjorde de parvisa relationerna då 
det hade medfört att det skulle gå att lista ut vem av respondenterna som sagt vad och av vem.  
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Analys av kvalitativa studier kännetecknas av intervjuer som analyseras efter kategorisering 
och som sedan resulterar i ord och icke-numeriska resultat (Merriam, 1994; Saunders et al., 
2012). Vidare fokuserar en kvalitativ analys på helheten och det undersökta sammanhanget 
(Christensen et al., 2010). För att kunna analysera vår insamlade data och relatera den till 
teorin valde vi med grund i vår analysmodell att genomföra en innehållsanalys. Detta då vi i 
vårt analysarbete strävade efter att erhålla intern systematik i analysprocessen, öppet kunna 
redovisa våra val samtidigt som innehållsanalysen tillät att vi fångade in värdefull data.  

Innehållsanalys kan användas i både kvantitativ och kvalitativ forskning (Graneheim & 
Lundman, 2004). Ett karaktärsdrag av kvalitativ innehållsanalys är att den i en stor 
utsträckning fokuserar på ämnet och sammanhanget samt belyser skillnader och likheter 
mellan koderna och kategorierna. Den behandlar samtidigt både det uppenbara samt det 
inneboende innehållet i datan där det uppenbara handlar om innehållsaspekten och beskriver 
de synliga och uppenbara delarna i texten. Det inneboende syftar istället på relationsaspekter 
och involverar tolkning av den underliggande betydelsen av texten. Båda angreppssätt innebär 
tolkning av materialet men de varierar i djup och nivå av abstrahering.   
 
När en innehållsanalys används måste en analysenhet väljas (Graneheim & Lundman, 2004). 
Det kan vara alltifrån en person, en organisation eller ett samhälle. Vi har valt att se 
transkriberingen av respektive intervju som en analysenhet. Detta då Graneheim och 
Lundman (2004) argumenterar för att det är den mest lämpliga analysenheten eftersom hela 
intervjuer anses vara tillräckligt stora för att ses som fullständiga och tillräckligt små för att 
kunna hanteras i analysprocessen. 
 
Vi började analysprocessen genom att gå igenom respektive analysenhet och sortera in den i 
innehållsområden (Graneheim & Lundman, 2004). Våra innehållsområden belyste ett 
specifikt område och utgjordes av teoretiska begrepp som vår analysmodell baserades på. 
Analysenheterna delades således in i olika innehållsområden och utgjordes exempelvis av 
teamets betydelse, gemensam målbild och strategi, tillit, roller, nätverk samt gott rykte vilka 
samtliga belyser särskilda ämnen som framkom i intervjuerna. I syfte att sortera samtliga 
analysenheter med hjälp av innehållsområden läste vi igenom intervjuerna flera gånger för att 
försäkra oss om att vi täckte all relevant data samt för att vi skulle få en känsla av innehållet. 
Beroende på intervjun fick vi olika antal innehållsområden som sammanställdes till en text. 
Antal innehållsområden varierade där venture capital bolagens innehållsområden tenderade 
till att bli flera då de intervjuerna var mer omfattande än de med startups.   
 
Därefter delade vi in texten i meningsenheter. En meningsenhet är en konstellation av ord och 
uttalanden som relaterar till samma centrala mening (Graneheim & Lundman, 2004). Våra 
meningsenheter utgjordes av meningar och i vissa fall kortare stycken. Meningsenheterna 
valdes ut med grund i den kategori och de underkategorier vi formulerat utifrån sex centrala 
teoretiska begreppen. Dessa centrala begrepp återfinns i analysmodellen samt som nämnt i 
intervjuguiden där intervjufrågorna avsåg att täcka särskilda aspekter. En meningsenhet var 
värdefull om den belyste någon av de nämnda underkategorierna. Samtidigt lämnade vi 
utrymme i analysen för nya aspekter som framkom med grund i empiri. Meningsenheterna 
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komprimerade vi sedan vilket innebar att de kortades ner samtidigt som kärnan i enheten 
behölls. Därefter abstraherades de komprimerade meningsenheterna genom att de tilldelades 
en kod. Att koda en meningsenhet innebär att sätta en etikett på den vilket gör att den kan bli 
tänkt på nya och olika sätt. I syfte att hålla reda på vilka koder som hörde till vilken 
respondent använde vi oss till en början av olika färger för att kunna organisera vår analys. 
Därefter upprättade vi ett tabellsystem vilket återfinns i bilaga 2. Nedan presenteras exempel 
på hur en meningsenhet komprimerades och slutligen tilldelades en kod. 

Tabell 1. Exempel på meningsenheter, komprimerade meningsenheter och koder. 
 
Vi jämförde sedan koderna och sorterade in dessa i underkategorier (Graneheim & Lundman, 
2004). I detta skede arbetade vi tätt tillsammans och avsatte mycket tid till att diskutera och 
reflektera över var respektive kod lämpade sig bäst i syfte att få en enighet och 
överensstämmelse av hur koderna kategoriserades. I skapandet av underkategorier och 
kategorier utgick vi som nämnt ifrån våra centrala teoretiska begrepp som återfinns i 
analysmodellen och relaterade koderna till underkategorierna utifrån hur vi tänkte analysera 
dem med grund i den teoretiska referensramen. Underkategorierna utgjordes följaktligen av 
intresse för aktörer och önskade resurser, gemensamt fokus, anpassning, involvering, resurser 
med potentiellt värde samt upplevt värde. Vidare var kategorin som vi använde begreppet 
interaktion. Graneheim och Lundman (2004) belyser att kategorierna måste vara uttömmande 
och ömsesidigt uteslutande varför vi som nämnt avsatte mycket tid och reflektion kring detta. 
Vi uteslöt således inga data på grund av att vi inte hade lämpliga kategorier att placera de i. 
Sista steget i analysprocessen var att skapa teman. Vi använde teman till att organisera 
kategorierna och de sorterades utifrån de olika perspektiv och geografiska områden vi 
studerat. Exempelvis var ett tema “Relationsutveckling mellan venture capital bolag och 
startups utifrån venture capital bolags perspektiv i Stockholmsområdet”. Detta för att dela upp 
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respektive perspektiv och område i olika tabeller vilka utgjorde innehållsanalyserna. Totalt 
erhöll vi fyra teman och tabeller som belyste olika aspekter. Teman användes för att relatera 
de inneboende betydelserna i underkategorierna till varandra. Innehållsanalyserna återfinns i 
bilaga 2.  
 
Vår avsikt med studien och vår analys var att bidra till teorin gällande relationen mellan 
venture capital bolag och startups då tidigare forskning främst utgått från venture capital 
bolagens perspektiv. Bidraget var främst att tillföra aspekter utifrån startups perspektiv om 
relationen och resurser. Vi ville identifiera vilka resurser med potentiella värden startups 
genererar venture capital bolagen och vidare vilka resurser venture capital bolagen ansåg 
utgjorde ett värde. Av dessa anledningar valde vi att analysera varje centralt teoretiskt 
begrepp var för sig i syfte att kunna finna mönster och urskilja aspekter som venture capital 
bolag och startups belyste vid respektive begrepp. Avsikten var även att identifiera om det 
förelåg några skillnader i de två geografiska områdena som var av vikt att belysa i syfte att 
förstå relationen och de resurser som genererades. Med hjälp av vårt valda teoretiska 
perspektiv IMP avsåg vi att belysa nya aspekter i relationen mellan venture capital bolag och 
startups. Då tidigare studier främst utgått från andra teorier och perspektiv såg vi det relevant 
att anlägga ett annat synsätt som möjliggjorde att teorin kunde berikas med nya aspekter.   
 
3.9 Tolkning av studien 
Vad gäller tolkning av såväl teori som verklighet är vi av den uppfattningen att det kan ske på 
många olika sätt. För precis som Graneheim och Lundman (2004) menar är förståelsen av ett 
fenomen beroende av en subjektiv tolkning. Vidare menar vi att det är svårt att vara helt 
objektiv och oberoende vid författandet av en undersökning. Tolkning sker också automatiskt 
i samband med intervjuer och sammanställning av dessa. Vi som intervjuare gjorde egna 
tolkningar utifrån datainsamlingen som relaterades till teori (Ekholm & Fransson, 1992; 
Graneheim & Lundman, 2004). Vår egen bakgrund, förväntningar och förkunskaper kan 
påverka hur vi uppfattade svaren under intervjun. Att som forskare vara oberoende i sin 
undersökning brukar benämnas intersubjektivitet vilket i kvalitativa sammanhang innebär att 
studien i största möjliga mån ska präglas av öppenhet samt att författarna har en skyldighet att 
få andra att se det man själv sett (Esaiasson et al., 2012). I syfte att få en så intersubjektiv 
studie som möjligt var vår ambition att genomgående i studien redovisa vår datainsamling, 
metodövervägande, resultat och slutsatser med mera så öppet som möjligt. 
 
Vi är medvetna om att viss grad av tolkning skedde i samband med den kvalitativa 
innehållsanalysen då analys av en text alltid involverar flera innebörder vilket gör tolkning 
oundvikligt (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna argumenterar för att det är omöjligt 
och inte heller önskvärt att inte anlägga ett särskilt perspektiv på fenomenet som studeras. 
Viktigt är dock att författarna låter texten tala och undvika att tillskriva den betydelser som 
inte finns där. Att utifrån transkriberingen välja ut vad som ska ingå i analysenheten med 
innehållsområden innebar hela tiden val. Dessa val handlade alltid om tolkning, vad vi som 
författare av uppsatsen tyckte var värt att lyfta fram och vad som inte borde lyftas fram. Därav 
såg vi det viktigt att vara öppen med hur vi gått tillväga i syfte att erhålla trovärdighet. Av den 
anledningen arbetade vi noggrant och systematiskt med innehållsanalysen där vi som nämnt 
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arbetade nära tillsammans i syfte att inte gå miste om värdefullt innehåll. Vidare diskuterade 
vi möjliga tolkningar och vad val av meningsenheter, koder, kategorier och teman fick för 
innebörder för studien. I och med att vi också var två författare av denna studie kan vi 
argumentera för att de personliga åsikter som framkommit i denna studie grundar sig i 
gemensamma diskussioner och reflektioner över samtliga delar i studien och där vi i samråd 
noga övervägt vilka tolkningar som var möjliga.  
 
3.10 Studiens kvalitet 
I syfte att erhålla en så hög kvalitet på analysen och övriga delar som möjligt kommer vi 
nedan redogöra för hur vi har arbetat med att stärka studiens kvalitet. Vid kvalitativa 
undersökningar ses forskaren som det främsta instrumentet när det gäller insamling och 
analys av information och kvaliteten på studien beror således på hur samspelet mellan 
datainsamling och analys ser ut (Miles & Huberman, 1994; Saunders et al., 2012). 

Majoriteten av vetenskapliga studier behandlar begreppen validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet för att bedöma kvaliteten på studien (Merriam, 1994; Graneheim & 
Lundman, 2004; Christensen et al., 2010; Saunders et al., 2012; Bryman & Bell, 2013; Yin, 
2014). Graneheim och Lundman (2004) menar dock att författare har olika syn på betydelsen 
av dessa begrepp. Flertalet forskare är av den uppfattningen att bedömning och värdering av 
kvalitativa studier ska ske utifrån andra kriterier än begreppen reliabilitet och validitet som då 
de är begrepp som främst kvantitativa forskare använder sig av (Guba & Lincoln, 1981; 
Lincoln & Guba, 1985; Bryman & Bell, 2013). Flertalet författare hänvisar därför vidare till 
andra begrepp och menar exempelvis att trovärdighet bör användas istället för validitet som 
vidare delas in i tillförlitlighet istället för intern validitet och överförbarhet istället för extern 
validitet slutligen pålitlighet istället för reliabilitet (Guba & Lincoln, 1981; Lincoln & Guba, 
1985; Merriam, 1994; Graneheim & Lundman, 2004). I vår studie väljer vi att benämna 
begreppen med de första föreslagna alternativen då vi med stöd i tidigare teori anser dessa 
begrepp vara bäst lämpade utifrån våra metodval. Oavsett vilka ordval som väljs menar 
Lincoln och Guba (1985) att den grundläggande frågan är densamma, nämligen i vilken 
utsträckning läsaren kan lita på det resultat som den kvalitativa studien redovisat. Vi menar 
vidare att det är relevant att föra en diskussion kring begreppen och vidare definiera vad 
begreppen innebär för oss då det ger läsaren en möjlighet att bedöma studiens kvalitet. 

Pålitlighet handlar om i vilken grad ett undersökningsresultat kan upprepas om studien läggs 
upp på ett identiskt eller liknande sätt (Merriam, 1994; Christensen et al., 2010; Saunders et 
al., 2012; Yin, 2014). I en kvalitativ studie är det dock svårt att replikera en undersökning i 
och med att verkligheten är föränderlig och det är därför omöjligt att samla in identiska data 
som sedan kan mätas. Av den anledningen menar en del forskare att det inte är motiverat att 
använda reliabilitetsbegreppet alls i en kvalitativ studie (Christensen et al., 2010; Yin, 2014). 
Detta i och med att en upprepning av en kvalitativ undersökning inte kommer att ge samma 
resultat. Det beror vidare på att tillvägagångssättet vid en kvalitativ fallstudie utvecklas 
löpande och sällan fastställs i förväg vilket gör att reliabiliteten inte kan tillämpas på ett 
meningsfullt sätt (Merriam, 1994). Samtidigt kan vissa åtgärder vidtas för att få ett så pålitligt 
resultat som möjligt (Merriam 1994; Yin, 2014). Genom att klargöra utgångspunkter och 
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teoretiska perspektiv som styrt undersökningen och i detalj beskriva hur studien genomförts, 
vilka metodval som tagits och hur slutsatserna har dragits kan studiens pålitlighet stärkas 
(Lincoln & Guba, 1985; Merriam, 1994; Saunders et al., 2012). Utifrån ovanstående 
resonemang väljer vi att inte lägga ett allt för stort fokus på pålitligheten då vi menar att vår 
studie skulle vara svår att replikera. Däremot har vi genomgående försökt vara tydliga, 
noggranna och öppet redovisat våra tillvägagångssätt och beslut som tagits i studien. Detta för 
att läsaren av studien i så stor utsträckning som möjligt ska kunna få en förståelse för våra val. 
 
Vi valde som nämnt att använda oss av begreppet trovärdighet för att diskutera kvaliteten i 
vår studie. Trovärdighet i kvalitativa studier representerar forskningens inriktning och 
relaterar till hur väl innehållet och analysprocessen speglar studiens avsiktliga inriktning 
(Graneheim & Lundman, 2004; Esaiasson et al., 2012). Det första ställningstagandet som 
brukar göras gällande trovärdighet är beslut som inriktning för studien, val av sammanhang, 
deltagare och förhållningssätt till insamlingen av data. Att välja den lämpligaste metoden för 
datainsamling och mängden data är också viktiga för att etablera trovärdighet (Graneheim & 
Lundman, 2004). Vi diskuterade och reflekterade därför noggrant över studiens metodval 
innan vi slutligen bestämde oss för att genomföra en kvalitativ undersökning i form av 
multipel fallstudie med semi-strukturerade intervjuer då vi ansåg det mest lämpat för studiens 
syfte. Vid insamling och analys av data strävade vi efter att vara så systematiska som möjligt 
för att underlätta för läsaren samtidigt som Christensen et al. (2012) belyser att en systematisk 
och öppen undersökningsprocess även kan öka studiens trovärdighet.  
 
Då vi valde att genomföra en kvalitativ innehållsanalys är en central del ur ett 
trovärdighetssyfte att välja de mest lämpade meningsenheterna (Graneheim & Lundman, 
2004). Detta då allt för breda meningsenheter kan vara svåra att hantera då de troligen 
kommer att innehålla flera betydelser. Samtidigt kan för smala meningsenheter såsom enstaka 
ord resultera i fragmentering. Utifrån dessa argument övervägde vi noga urvalet av våra 
meningsenheter i syfte att uppnå en god balans i meningsenheterna och således öka 
trovärdigheten. Vid komprimering och slutligen kodning av meningsenheterna är det enligt 
Graneheim och Lundman (2004) viktigt att koderna inte tappar för mycket innehåll från 
meningsenheten. Därför lade vi mycket tid på att tillsammans komprimera och koda 
meningsenheterna i syfte att inte gå miste om värdefullt innehåll. Värt att nämna är också vad 
det är som gör en meningsenhet värdefull och vad som gör att en meningsenhet inte är värd 
att lyfta fram. I denna urvalsprocess försökte vi vara så konsekventa som möjligt och hålla oss 
till den förutbestämda kategorin och de förutbestämda underkategorierna som vi arbetat fram 
utifrån referensramen. Samtidigt strävade vi efter att täcka in så mycket data som möjligt i 
analysen vilket gjorde att vi lämnade det öppet för att kunna skapa nya kategorier om det 
framkom nya aspekter i empirin. 
 
Överförbarhet syftar vidare till den utsträckning som resultaten kan överföras till andra 
sammanhang samt hur generaliserbara resultaten är (Merriam, 1994; Graneheim & Lundman, 
2004). Överförbarhet handlar om att ge en klar och tydlig beskrivning av sammanhang, urval, 
deltagare, datainsamling och analysprocessen (Lincoln & Guba, 1985; Graneheim & 
Lundman, 2004; Bryman & Bell, 2013). Det i syfte att andra läsare ska kunna bedöma hur 
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pass överförbara resultaten är till andra sammanhang. Vidare menar Graneheim och Lundman 
(2004) att en rik presentation av resultaten ökar överförbarheten. En förutsättning för att 
kunna diskutera överförbarhet är att det föreligger tillförlitlighet vilket grundar sig i ett 
antagande om att det är meningslöst att ställa sig frågan om intetsägande information kan 
generaliseras (Guba & Lincoln, 1981; Merriam, 1994). Tillförlitlighet belyser i vilken 
utsträckning resultaten överensstämmer med verkligheten (Merriam, 1994; Christensen et al., 
2010). I och med att vi spelade in samtliga intervjuer ansåg vi att tillförlitligheten stärktes till 
skillnad mot om vi endast fört anteckningar under intervjun. Då vi som tidigare nämnt anser 
oss uppfylla kriterierna för öppenhet och vidare tydligt beskrivit hela metodprocessen ser vi 
det möjligt för läsaren att avgöra studiens överförbarhet. Beträffande generaliserbarheten av 
resultaten redogör vi för våra tankar i 3.10.2 “Studiens generaliserbarhet”.  
 
Sammantaget tolkar vi denna diskussion som att det vid kvalitativa studier är viktigt att öppet 
diskutera och reflektera över sina metodval, analysmetoder, teoretiska ansatser och val av 
ämne. Vi menar att vi i stora drag uppfyllt dessa kriterier, framförallt genom den diskussion 
som förs här i metodavsnittet där vi noggrant och tydligt redovisat samtliga ovannämnda 
aspekter och diskuterat vad respektive val innebar för vår studie. Detta speglar således 
omfattningen och innehållet i detta avsnitt  

3.10.1 Etiskt förhållningssätt 
Liksom behovet av att diskutera validitet och reliabilitet finns alltid behovet av att ta hänsyn 
till etiken i en undersökning (Merriam, 1994; Esaiasson et al., 2012). Etik blir framförallt 
viktigt att beakta i kvalitativa studier vid insamlingen av data samt när resultaten ska 
presenteras (Christensen et al., 2010). I och med att vi valde att genomföra samtalsintervjuer 
som gränsar till ett vardagligt samtal finns det krav på att respondenterna ska vara väl 
införstådda med att de ingår i en vetenskaplig studie (Christensen et al., 2010; Esaiasson et 
al., 2012). Med hänsyn till den etiska aspekten ansåg vi redan vid första kontakt med 
eventuella respondenter att det var motiverat att informera och klargöra undersökningens 
syfte och inriktning samt respondenternas roll i undersökningen. Syftet med denna handling 
var framförallt att från första kontakt göra respondenten införstådd att deras medverkan var 
viktig och betydelsefull för vår studie. Vi uppmärksammade dem även på att det fanns 
möjlighet att vara anonym och att det inte är de som venture capital bolag eller startups vi 
avsåg analysera utan på hur relationen parterna emellan såg ut. Christensen et al. (2010) 
menar att en viktig etisk aspekt att beakta är just respondenternas eventuella önskan om att 
vara anonym.  
 
Vi inledde varje intervjutillfälle med att kort upprepa studiens syfte och klargöra om 
respondenten önskade vara anonym. I samtliga fall utom ett såg respondenterna ingen mening 
med att vara anonym utan stod för sina uttalanden. Vi frågade även om intervjun fick spelas 
in och berättade att det inspelade materialet enbart var avsett för oss som en hjälp vid 
analyseringen av studien. Christensen et al. (2010) belyser vikten av detta, att det vid 
inspelning av intervjuer är det viktigt att informera respondenten om hur materialet är tänkt att 
användas då det kan vara svårare att skydda anonymiteten genom inspelning. 15 av 16 
respondenter ansåg sig som nämnt inte ha behov av att vara anonym. Vi hanterade detta 
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genom att i empirin beskriva de 15 respondenterna och vilket företag de representerade. Ur en 
etisk aspekt valde vi dock i analysen att göra samtliga respondenter anonyma då vi inte ville 
uttala oss om vad ett särskilt venture capital bolag ansåg om sitt portföljbolag och vice versa. 
 
3.10.2 Studiens generaliserbarhet 
Vid genomförande av en fallstudie är möjligheterna till generalisering av resultatet 
begränsade (Christensen et al., 2010; Leece et al., 2012; Esaiasson et al., 2012; Bryman & 
Bell, 2013; Yin, 2014). Begränsningen i generaliserbarheten av kvalitativa studier grundar sig 
i att urvalet ofta är litet och inte representativt för målpopulationen (Saunders et al., 2012). Vi 
menar att det är relevant att kort diskutera begreppet och de begränsningar som det innebär 
för att tydliggöra vilka möjligheter vi har till generalisering vid fallstudier.  

Istället för att generalisera fallstudieresultat till en population brukar kvalitativa forskare 
hänvisa till en alternativ logik, nämligen analytisk eller teoretisk generalisering (Christensen 
et al., 2010; Leece et al., 2012; Esaiasson et al., 2012; Yin, 2014). Det innebär att det är teorin 
som gör jobbet och att forskaren strävar efter att generalisera resultaten till en teori. 
Förtydligat innebär det att strategiskt utvalda fall inte är representativa för populationen som 
helhet men genom att analytiskt generalisera resultaten till en teori lyfts allmängiltiga aspekter 
och generella mönster fram som också förväntas säga något väsentligt om övriga närliggande 
fall i populationen (Merriam; 1994; Christensen et al., 2010; Esaiasson et al., 2012; Yin, 
2014). Den analytiska generaliseringen kan baseras på antingen bekräftelse, modifiering, 
förkastelse eller utbyggnad av teoretiska koncept som används i referensramen alternativt nya 
koncept som uppkom i fallstudien. Analytisk generalisering kan också benämnas 
arbetshypotes vilka med tiden kan komma att förändras. 
 
Trovärdigheten och förklaringsvärdet av den analytiska generaliseringen ökar om författarna 
lyckas visa att den teori som vuxit fram i ett fall liknar, överensstämmer och förklarar andra 
fall (Christensen et al., 2010; Yin, 2014). Kritik har dock riktats mot detta sätt att generalisera 
då somliga menar att en bra teori inte är tillräcklig för att kunna säga något om övriga 
analysenheter i populationen utan teorin måste prövas flera gånger genom att replikera 
resultaten för att en generalisering ska kunna vara möjlig (Esaiasson et al., 2012). När flera 
upprepningar gjorts kan teorin accepteras som giltig för ett större antal liknande fall.  
 
Vi är medvetna om att våra möjligheter till generalisering är begränsade men då vårt syfte var 
att bidra till teorin menar vi att fokus bör ligga där, varför analytisk generalisering var något 
vi fokuserade på. Det innebar utvecklat att vi i våra slutsatser försöker lyfta fram aspekter som 
kan antas säga något om andra icke-studerade relationer mellan startups och venture capital 
bolag. Huruvida det är fallet är dock något som måste studeras flera gånger för att en sådan 
generalisering ska vara fullt möjlig. Tills dess menar vi att våra resultat kan ses som 
arbetshypoteser, att de är giltiga fram tills att andra studier redovisar andra resultat.    
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4 Venture capital bolag och startups 
Nedan presenteras en fördjupad bakgrund om studiens studieobjekt - venture capital bolag 
och startups. Avsnittets avsikt är att ge läsaren en djupare förståelse för venture capital bolag 
och startups funktioner. 
 
4.1 Definition av startups 
Som tidigare nämnt finns det ett behov av att definiera startups. Enligt Cumming och Johan 
(2014) är startups företag som befinner sig i ett tidigt stadie av dess utvecklingsprocess. Det 
tidiga stadiet kännetecknas av företag som antingen befinner sig i en så kallad såddfas det vill 
säga att startupföretaget är precis i uppstarten av att förverkliga sin affärsidé (Isaksson, 2006; 
Cumming & Johan, 2014). Den andra fasen, även kallad start-up fasen innebär således att 
företaget befinner sig i det steg av utvecklingsprocessen då det inom kort är dags att ge sig ut 
på marknaden alternativt att företaget har varit ute på marknaden en kortare tid. Enligt 
Cumming och Johan (2014) kan de tidiga faserna även avse företag som har utvecklat en 
produkt och är i vidare behov av finansiering för att kunna etablera sig på marknaden. Den 
aspekten som är gemensam för samtliga stadier är att de ofta är i behov av extern finansiering. 
Som nämnt definierar vi startups som nystartade företag som befinner sig i tidiga faser och 
som är i behov av extern finansiering. 
 
4.2 Startups och venture capital bolag 
Startups grundare härrör oftast från större företag alternativt från universitetsvärlden 
(Lindholm Dahlstrand, 2004; Sölvell, 2015). Startups uppkommer således i de allra flesta fall 
antingen genom att en person utan någon större erfarenhet eller kunskap inom branschen 
grundar ett startupföretag alternativt genom så kallad avknoppning från ett större företag. Vid 
avknoppning grundas startups av individer som bär med sig kunskap från tidigare 
arbetsplatser. Enligt Sölvell (2015) är skillnaden mellan dessa två typer av uppkomster utav 
startups framförallt dess förankring inom det nätverk de verkar inom. Ett startups som bildats 
genom avknoppning har ofta redan från det allra tidigaste stadiet tillgång till ett antal 
kontakter inom nätverket vilka de kan utgå ifrån i vidgandet av sitt eget nätverk. Samtidigt 
tenderar ett sådant startupföretag även att öka sina möjligheter att få finansiering från venture 
capital bolag. Strömsten och Waluszewski (2012) i likhet med Miloud et al. (2012) menar att 
det beror på att venture capital bolag värderar startups där grundaren har branscherfarenhet 
högre jämfört med startups där erfarenhet saknas. 
 
Strömsten och Waluszewski (2012) samt Söderblom (2012) menar att venture capital bolag är 
av stor betydelse för finansieringen av startups och dess utveckling. Detta i och med att 
venture capital bolag skapar möjligheter för startups att förverkliga sina idéer genom att inte 
enbart bidra med kapital utan även genom att tillgodose de resurser som krävs för etablering 
på marknaden. Förmågan att skapa mervärde i startups är också grundläggande för existensen 
av venture capital marknaden (Isaksson, 2006). Studier visar att företag som är uppbackade av 
venture capital bolag växer betydligt snabbare än liknande företag utan sådan uppbackning 
(Isaksson, 2006; Large & Muegge, 2008; Ferrary & Granovetter, 2009). 
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Venture capital bolag är av särskilt stor betydelse när det kommer till utveckling av startups i 
högteknologiska områden (Bresnahan & Gambardella, 2004). Den största marknaden för 
venture capital bolag är högteknologiska startups där kunskapen är hög och tillgången till 
information viktig (Amit, Brander & Zott, 1998; Söderblom, 2012). Majoriteten av de mest 
framgångsrika internationella företagen inom den högteknologiska branschen har till en 
början blivit finansierade av venture capital bolag (Isaksson, 2006; Söderblom, 2012). 
Exempel på kända företag som fått finansiering av venture capital bolag är Microsoft, Apple 
och Google i USA samt Spotify, Skype och iZettle i Sverige. 
 
I och med att startups som tidigare nämnt generellt har svårt att få finansiering till följd av att 
de är nya på marknaden, saknar administrativ historia, i många fall har bristande erfarenhet, 
saknar en trofast kundbas och sällan har en färdigutvecklad företagsidé uppstår ett så kallat 
kompetensgap (Brush et al., 2001; Isaksson, 2006). Det är just detta gap som har bidragit till 
att venture capital bolag har hittat sin nisch, att möta behovet av kapital respektive kompetens 
och således försöka överbrygga kompetensgapet (Isaksson, 2006). En förutsättning för 
venture capital bolagens existens är följaktligen att det finns startups som är i behov av både 
finansiering och kunskap från venture capital bolag. Venture capital bolag har således en unik 
roll på kapitalmarknaden i och med att de inte enbart förväntas bidra med finansiering 
(Busenitz et al., 2004; Isaksson, 2006; Berg-Utby et al., 2007; Ferrary & Granovetter, 2009; 
Wonglimpiyarat 2009; Söderblom, 2012). 
 
4.3 Definition av venture capital bolag 
Liksom för startups skiljer sig definitionen av venture capital bolag åt mellan olika länder och 
aktörer (Lindholm Dahlstrand, 2004). Bygrave och Timmons (1992) menar att det är 
problematiskt att definiera innebörden av venture capital då den kan variera beroende på 
vilken syn av riskkapital som existerar. I Europa likställs ofta venture capital med privat eget 
kapital och syftar då till investeringar som genomförts av företag, institutioner samt 
privatpersoner i tidiga stadier av nystartade företag. I USA ses exempelvis venture capital 
som de investeringar som genomförs i högteknologiska startups vilka befinner sig i ett mycket 
tidigt stadie i utvecklingsprocessen (Lindholm Dahlstrand, 2004). Samtidigt menar andra 
aktörer att alla riskkapitalinvesteringar i onoterade företag kan ses som venture capital.  
Venture capital bolag kan även definieras som ett aktivt och tidsbegränsat ägarkapital som 
investeras i startups med utvecklingspotential. Söderblom (2012) menar vidare att venture 
capital bolag kan ses som 
 

”... independent, professionally managed, dedicated pools of capital 
that focus on equity linked investments in privately held, high-growth 
companies” (Söderblom, 2012, s.33) 
 

Invest Europe - The Voice of Private Capital (tidigare The European Private Equity and 
Venture Capital Association, EVCA1) definierar istället venture capital som 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.investeurope.eu/about-private-equity/private-equity-explained/	  
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“Venture capital is a type of private equity focused on start-up 
companies. Venture capital funds back entrepreneurs with innovative 
ideas for a product or service who need investment and expert help 
in growing their companies” 
 

Sammanfattningsvis är de flesta forskare överens om att venture capital bolagens 
huvudsakliga uppgift är att investera riskkapital i startups i syfte att främja dess tillväxt 
(Isaksson, 2006; Strömsten & Waluszewski, 2012). Venture capital bolag förväntas även 
analysera och välja ut flertalet startups med utvecklingspotential till en så kallad portfölj, 
kontrollera vilka risker som ska tas samtidigt som de beräknas generera mervärde till samtliga 
portföljföretag (Busenitz et al., 2004; Lindholm Dahlstrand, 2004; Isaksson, 2006). I och med 
att varje investering medför en risk sprider venture capital bolag på detta sätt ut riskerna över 
alla sina investeringar (Busenitz et al., 2004; Isaksson, 2006). Målet är att dessa 
portföljföretag utifrån sina förutsättningar och det kapital, kompetens och nätverk de erhåller 
från sina venture capital bolag ska leda till framgång (Lindholm Dahlstrand, 2004). 
 
4.4 Övriga finansieringsalternativ 
Flertalet forskare visar på det faktum att startups har flera olika finansieringskällor att vända 
sig till såsom exempelvis kommersiella banker, privata investerare, affärsänglar och venture 
capital bolag (Amit et al., 1998; Isaksson, 2006; Söderblom, 2012; Söderblom & Samuelsson, 
2014). Det är således inte antal finansieringskällor som är den avgörande faktorn för 
finansieringsproblematiken utan den märkbara svårigheten för startups är att faktiskt få 
investering. En investering i startups medför en hög risk till följd av deras brist på 
ekonomiska tillgångar samt att det är svårt att förutspå startups framtid. Det medför att bland 
annat kommersiella banker och i vissa fall även venture capital bolag är restriktiva när det 
kommer till vilka startups de väljer att finansiera. Söderblom och Samuelsson (2014) i 
enlighet med Ferrary och Granovetter (2009) menar att det kan ha sin förklaring i att startups 
ofta ses som unga, oerfarna och osäkra företag med bristfällig tillgång av resurser och 
kassaflöde vilket innebär en högre risk för investerarna. I USA råder en mer positiv syn på 
startups vilket skulle kunna antas vara en förklaring till att det till viss grad är enklare att få 
banklån i USA jämfört med Sverige (Söderblom och Samuelsson, 2014). I startups allra 
tidigaste skede, såddfasen, är det istället vanligt att vänner och familj går in med kapital och i 
vissa fall även kommersiella banker (Bygrave & Timmons, 1992; Amit et al., 1998; 
Söderblom; 2012; Cumming & Johan, 2014). 
 
För att få en större förståelse för venture capital bolagens roll och de investeringar de gör 
menar vi att det är relevant att beskriva vilka finansieringsalternativ som finns tillgängliga för 
startups vilka presenteras i figur 4. De olika finansieringsalternativen delas oftast in i externa 
respektive interna finansieringstyper (Söderblom, 2012; Söderblom & Samuelsson, 2014). I 
Sverige är det vanligare att det är grundaren som står för merparten av den interna 
finansieringen medan vänner och familj är mer framträdande i USA (Söderblom & 
Samuelsson, 2014). 
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Figur 4. Finansieringsalternativ. Egen bearbetad modell. Baserad på Figur 2. Principal 
outline of capital sources for SME och Figur 3. A classification and definition of the terms 
risk capital, private equity and venture capital (Isaksson, 2006, s.14, s.16), Figur 2.1 
Overview of major financial sources for startup firms (Söderblom, 2012) och Figur 1. 
Finansieringskällor till startupföretag (Söderblom & Samuelsson, 2014) 
 
De externa finansieringstyperna delas in i två olika typer av kapital; lånat kapital och eget 
kapital (Lindholm Dahlstrand, 2004; Isaksson, 2006). Den stora skillnaden mellan dessa 
alternativa finansieringskällor är att de som investerar i eget kapital har en högre förväntad 
avkastning än andra kapitalgivare samtidigt som de även tar en högre risk. Lånat kapital delas 
i sin tur in i mjuka lån och traditionella lån. Mjuka lån är lån från offentliga aktörer som ofta 
har högre ränta men mer förmånliga återbetalningsvillkor samt lägre krav på säkerhet. 
Traditionella lån är istället lån från kommersiella banker. Eget kapital å andra sidan innefattar 
både mellankapital samt riskkapital. Konvertibla lån och skuldebrev med option att teckna 
aktier är exempel på mellankapital. 
 
Utifrån figur går det att utläsa att riskkapital är ett samlingsbegrepp för alla typer av 
investeringar i företagets eget kapital (Lindholm Dahlstrand, 2004). Eget kapital kallas 
således även riskkapital vilket grundar sig i den risk företagets ägare tar i förhållande till 
andra finansiärer vid en investering. Riskkapital delas i sin tur in i publikt- samt privat eget 
kapital. Publikt eget kapital är investeringar gjorda på börsen och andra marknadsplatser i 
form av exempelvis nyemission eller köp av aktier. Investeringar gjorda i privata företag som 
inte är noterade på börsen delas i sin tur in i tre olika undergrupper varav en är venture 
capital. Den andra undergruppen är affärsänglar, det vill säga privatpersoner som investerar 
egna pengar i startups och som ofta själva är framgångsrika företagare (Cumming & Johan, 
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2014). Investering från affärsänglar sker oftast i de allra tidigaste stadierna i startupföretagets 
utveckling och innan dess att startupföretaget söker finansiering från venture capital bolag 
(Bygrave & Timmons, 1992; Amit et al., 1998; Söderblom; 2012; Cumming & Johan, 2014). 
Den tredje undergruppen är andra investeringsalternativ vilka kan innefatta bland annat 
uppköp av företag. Det som främst skiljer venture capital och affärsänglar från andra typer av 
riskkapital är att de utöver finansieringen även skapar mervärde för det investerade 
startupföretaget. Venture capital är alltså en undergrupp till riskkapital investerat i onoterade 
företag och det finansieringsalternativ denna studie riktar fokus mot.  
 
4.4.1 Organisationsstruktur  
För att få en förståelse för hur venture capital bolag fungerar menar vi att det är motiverat att 
kort beskriva de organisationsformer som förekommer. Privata venture capital bolag ägs 
främst av privatpersoner och företag som förvaltar kapital från investerare såsom 
försäkringsbolag, pensionsfonder och storföretag (Lindholm Dahlstrand, 2004). Det finns 
även venture capital bolag som ägs av staten eller stora etablerade företag. I Sverige har 
statliga venture capital bolag länge varit den vanligaste bolagsformen (Söderblom, 2012; 
Söderblom & Samuelsson, 2014). En ytterligare typ av venture capital bolag är de som är 
koncernägda vilka ingår i en koncern vars huvudsakliga syfte inte är venture capital. 
Koncernägda venture capital bolag, även kallade corporate venture capital, kan exempelvis 
vara dotterbolag till banker, försäkringsbolag eller avdelningar inom en industriell koncern. 
Enligt Lindholm Dahlstrand (2004) har venture capital bolag i Sverige oftast finansierats av 
ägarna själva men har på senare tid allt mer anammat den amerikanska 
organisationsstrukturen vilken bygger på att venture capital bolaget är ett management företag 
som består av olika fonder. Externa investerare såsom pensionsfonder, banker och stora 
företag kan sedermera placera kapital i dessa fonder. Det är sedan venture capital bolagens 
uppgift att förvalta fonderna, investera detta kapital till utvalda startups och ansvara för 
relationerna till portföljbolagen. 
 
4.5 Investeringsprocess 
I syfte att generera en större förståelse för processen från det att ett beslut tas om investering 
till dess att venture capital bolaget lämnar startups har vi utgått från Lindholm Dahlstrand 
(2004) och Isaksson (2006) syn på investeringsprocessen. 
 
Inför en investering i startups genomför venture capital bolagen en djup och tidskrävande 
urvalsprocess då olika startups ska utvärderas och analyseras (Lindholm Dahlstrand, 2004; 
Isaksson, 2006). Investeringsprocessen kan ta sin början på två olika sätt, det första 
alternativet är att startups själva ansöker om finansiering av venture capital bolaget genom att 
exempelvis skicka in sin affärsidé (Lindholm Dahlstrand, 2004; Isaksson, 2006). Det andra 
alternativet är att venture capital bolaget aktivt letar efter intressanta startups att investera i. 
Sedan börjar en lång och tidskrävande arbetsprocess för venture capital bolaget då olika 
startups och affärsidéer ska analyseras, utvärderas och till sist väljas ut. Något som är värt att 
notera är att det endast är ett fåtal av alla de startups som kommer i kontakt med venture 
capital bolaget som i slutänden får finansiering. I analysen och utvärderingen av startups tar 
venture capital bolag bland annat hänsyn till vilken fas företaget befinner sig i samt hur 
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kontakten till dess ägare fungerar. Ägaren och teamets kompetens ses som en egenskap som 
värderas högt av investeraren (Sapienza, 1992). Detta eftersom en framtida relation är 
beroende av ett gott samarbete och minst lika viktig som produkten eller tjänsten i sig 
(Lindholm Dahlstrand, 2004). Efter det att startups har valts ut genomförs en djupare analys 
av branschen och startupföretaget för att på så vis skapa en bild över hur marknaden ser ur 
och vilka aktörer som verkar inom den. En värdering görs sedan vilken ligger till grund för 
investeringsförhandlingarna. I syfte att minimera missförstånd och konflikter skriver båda 
parterna på ett kontrakt vilket innefattar väsentliga delar såsom venture capital bolagets 
ägarandel samt att relationen kommer att avslutas (Isaksson, 2006; Turcan 2008; Gulati et al., 
2011). Lindholm Dahlstrand (2004) belyser vikten av investeringskontrakt då dessa innehåller 
parternas överenskommelse angående när venture capital företaget ska lämna startupföretaget.  
 
Efter det att finansiering har skett påbörjas venture capital bolagets arbete med att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för startups framtid vilket sker genom att venture capital bolag 
försöker skapa mervärde i startups (Sapienza et al., 1996; Busenitz et al., 2004; Isaksson, 
2006; Berglund et al., 2007; Large & Muegge, 2008).  
 
Ett venture capital bolag finansierar sällan ett företag i mer än 10 år, vilket innebär att venture 
capital bolaget redan vid beslut om finansiering har en tanke om när de ska lämna 
startupföretaget, vilket brukar benämnas exit (Lindholm Dahlstrand, 2004; Berglund et al., 
2007; Baraldi & Strömsten, 2006; Strömsten & Waluszewski, 2012). Exit kan ske på flertalet 
sätt, exempelvis genom att företaget börsintroduceras, köps upp av ett större företag eller säljs 
tillbaka till den ursprungliga ägaren (Lindholm Dahlstrand, 2004). Det är även vanligt 
förekommande att relationen avslutas till följd av att startupföretaget läggs ner eller går i 
konkurs. Venture capital bolaget går vanligtvis ur företaget då de anser att den önskade 
utvecklingen har uppnåtts eller när relationen inte längre genererar i något mervärde 
(Lindholm Dahlstrand, 2004). I och med att de startups som mottar finansiering ofta inte 
genererar i någon vinst, under tiden venture capital bolag är inblandade sker heller ingen typ 
av utdelning under investeringstiden utan venture capital bolagets avkastning kommer främst 
från den reavinst som erhålls vid exit (Lindholm Dahlstrand, 2004). Venture capital bolag 
avser att under en så kort tidsperiod som möjligt generera högsta möjliga avkastning. Lovande 
startups som är behov av kapital kan dock få fortsatt finansiering av samma venture capital 
bolag men det är även vanligt att flera venture capital bolag går ihop för att kunna möta 
startups efterfrågan (Lindholm Dahlstrand, 2004; Baraldi & Strömsten, 2006; Hallen & 
Eisenhardt, 2012; Strömsten & Waluszewski, 2012). En viktig aspekt att ta hänsyn till är att 
venture capital investeringar oftast handlar om minoritetsinvesteringar men i vissa fall kan 
flera venture capital bolag gå ihop och bilda majoritetsinvesteringar (Lindholm Dahlstrand, 
2004; Söderblom & Samuelsson, 2014). 
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5 Empiri  
I detta avsnitt presenteras i den första delen de femton respondenter som deltog i studien och 
som inte valde att vara anonyma. Avsnittet följer samma struktur som analysmodellen. För att 
läsaren ska få en förståelse för vad som framkom i respektive geografiskt område skiljs dem 
åt. Empirin utgår från den innehållsanalys (se bilaga 2) vi sammanställt och som baseras på 
analysmodellen. Som tidigare nämnt har vi vid presentation av den insamlade datan samt 
senare analys valt att göra respondenterna anonyma. 
 
5.1 Presentation av respondenter 
 
Stockholmsområdet 
 
Venture capital bolag 
Almi Invest 
Almi Invest är ett statligt ägt venture capital bolag som har funnits sedan 2008 och bygger på 
en fondstruktur. Bolaget är branschoberoende och investerar i företag från såddfas till 
expansionsfas. Almi Invest har kontor utspritt i stora delar av landet och deras portfölj består 
av cirka 400 tillväxtbolag där omkring 50 till 70 nya bolag tillkommer varje år. Intervjun 
skedde med Tor Kihlberg som är Investment Manager på Almi Invest. Han ansvarar för 
bolagets portföljhantering, de noterade innehaven samt sköter bolagets exit.   
 
Creandum 
Creandum är ett av Nordens främsta venture capital bolag inriktade mot snabbväxande 
teknikbolag inom consumer, software och hardware. Bolaget grundades 2003 och bygger på 
olika fonder och fokuserar på tidiga såddinvesteringar i startups. De har kontor i både 
Stockholm och Silicon Valley och har en portfölj med över 20 bolag som bland annat 
inkluderar Spotify, Linas Matkasse och Epidemic Sound. Intervjun genomfördes med Sabina 
Wizander som är Investment Manager Advisor på bolaget. Hon har tidigare arbetat i Silicon 
Valley och hade vid intervjutillfället arbetat på Creandum i ett år. 
 
Innovations Kapital – Innkap 
Innkap grundades 1994 i Göteborg men har idag även kontor i Stockholm. Bolaget drivs som 
en fondverksamhet och fokuserar på investeringar i Norden inom Information 
Communication Technology (ICT), Healthcare & Life Science. Innkap investerar inte längre 
aktivt i nya bolag men har under åren gjort ett 70-tal investeringar. Idag består portföljen av 
15 bolag. Vi intervjuade Gunnar Fernström som är Investment Director och har varit på 
Innkap sedan 1998. Han är även delägare i bolaget och arbetar främst med bolagsverksamhet 
och portföljen. 
 
Northzone 
Northzone grundades 1996 i Norge och finns nu i majoriteten av de skandinaviska länderna 
samt i London och New York. Liksom majoriteten av venture capital bolagen drivs bolaget 
genom fonder och är nu inne på sin sjunde fond. De investerar i allt från såddfas till senare 
skeden och har investerat i över 100 företag inom främst IT och teknik. Vi genomförde två 
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intervjuer på Northzone, den första genomfördes med Jessica Nilsson som har arbetat på 
bolaget i 1,5 år. Jessica har tidigare varit entreprenör själv och fokuserar främst på bolag inom 
e-handel där hennes portfölj består av bland annat Fyndiq, Outfittery och Klarna. Den andra 
intervjun skedde med Marta Sjögren som fokuserar på investeringar i tidiga faser. Marta har 
varit på bolaget i cirka 4 år och har arbetat med venture capital större delen av sin karriär. 
Hennes portfölj består av bland annat Sqore, Nuday och Testfreaks. 
 
Startups 
Epidemic Sound 
Epidemic Sound grundades 2009 i Stockholm och är verksamma inom musikbranschen. 
Bolaget producerar och köper in musik från kompositörer som de sedan gör tillgänglig online 
och säljer till bland annat TV-produktioner, reklamfilmer och TV-spel. Epidemic Sound blev 
uppbackade av Creandum 2014. Vi intervjuade Felix Mannheimer som arbetar som operativ 
chef med ansvar för den interna uppbyggnaden av bolaget. Vid intervjutillfället hade han 
jobbat på bolaget i 2 år. 
 
Fyndiq 
Fyndiq är ett e-handels bolag som grundades 2010 i Stockholm av fem entreprenörer. Bolaget 
säljer hundratusentals fyndprodukter där idén var att bli ett ”Ullared på nätet”. Bolaget har 
haft en stark tillväxt och har idag 130 medarbetare. De blev finansierade av Northzone 2014. 
Vi intervjuade Dinesh Nayar som är VD på bolaget och en av grundarna.  
 
Sqore 
Sqore grundades i Stockholm 2010 under namnet Student Competition av fyra tidigare 
studenter. Sqore har en internetbaserad plattform som är världens största sida för 
studenttävlingar. De har även gått till att utföra konsulttjänster där de organiserar och 
arrangerar tävlingar runt om i världen åt uppdragsgivare som universitet, myndigheter och 
privata företag. De fokuserar även på rekryterings- och innovationstävlingar med målet att ge 
alla människor runt om i världen samma möjligheter till jobb oavsett tidigare utbildning. 
Sqore blev finansierade av Northzone 2015. Intervjun genomfördes med Gustav Borgefalk 
som är en av grundarna av Sqore och bolagets Chief Business Development Officer. 
 
Övriga respondenter 
Stockholm Business Region Development (SBRD) 
SBRD är en del av Stockholm stad som jobbar för smart och hållbar tillväxt av Stockholm 
stad genom investeringsfrämjande- och lokala utvecklingsaktiviteter. I det arbetet ingår att 
attrahera nya venture capital bolag och startups och få in investeringar i olika segment och 
teman till området. Intervjun genomfördes med Joseph Michael som är Business 
Development Manager och som arbetar främst med startups och venture capital bolag inom 
tekniksektorn. 
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Silicon Valley  
 
Venture capital bolag 
Hewlett Packard Ventures 
Hewlett Packard Ventures är ett corporate venture capital bolag och en del av Hewlett 
Packard Enterprise som gör strategiska investeringar i bolag som fokuserar på molntjänster, 
Big Data och IT-säkerhet. Bolaget gjorde sin första investering våren 2015 och fokuserar på 
bolag som har en tillgänglig produkt och början till ett kundnätverk. Vi intervjuade Ray 
Schuder som är Managing Director på Hewlett Packard Ventures. Han har varit på bolaget 
sedan januari 2015 och har arbetat med venture capital under hela sin karriär. I hans portfölj 
ingår bland annat Adallom och Tamr. 
 
Menlo Ventures 
Menlo Ventures är ett venture capital bolag som ligger i Menlo Park, Silicon Valley och som 
har funnits sedan 1976. De investerar i bolag från såddfas till senare skeden och fokuserar på 
marknader inom mobil, molntjänster och Big Data. Intervjun genomfördes med Shawn T. 
Carolan som är Managing Director på bolaget. Han har varit på bolaget sedan 2002 och 
fokuserar sina investeringar på consumer tech där bland annat Uber och Roku ingår i hans 
portfölj. 
 
Startups 
Arkin 
Arkin är ett software bolag som grundades 2013 i Silicon Valley och blev finansierade av ett 
venture capital bolag år 2014. Bolaget bygger en plattform som gör det möjligt för 
organisationer att få en mer säker och effektivare form av data centers. Intervjun genomfördes 
med Shiv Agarwal som är VD och en av bolagets grundare. 
 
Kidaptive 
Kidaptive startades i Silicon Valley för 5 år sedan och är ett bolag som har utvecklat en 
anpassningsbar inlärningsplattform för barn. Den insamlar data som analyseras och anpassar 
sig efter användaren i syfte att få ett så pedagogiskt lärande som möjligt. De blev investerade 
av Menlo Ventures år 2012. Intervjun genomfördes med P.J. Gunsagar som är grundare och 
VD på bolaget. Han har tidigare grundat två andra bolag där det ena blivit ett internationellt 
bolag som idag har över 1 000 anställda.  
 
Quantifind 
Quantifind ligger i Menlo Park, Silicon Valley och grundades 2009. Bolaget är ett software 
företag som byggt en plattform som inriktar sig på analyser av marknadsföringskampanjer. 
De hjälper sina kunder med att hitta vad och hur deras marknadsföring driver in intäkter till 
deras bolag. Intervjun skedde med Jens Tellefsen som vid intervjutillfället arbetat på bolaget i 
cirka 4 månader. Quantifind har varit finansierade av venture capital sedan 2014. Han arbetar 
som Vice President of Products på Quantifind där han ansvarar för bland annat bolagets 
produktstrategi och produktledning. 
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Övriga respondenter 
NTT Innovation Institute, Inc. (NTTi3) 
NTTi3 ligger i Silicon Valley och är ett innovationscenter som ingår i NTT Group som är ett 
av världens största ICT företag med bas i Japan. NTTi3 grundades 2013 i syfte att driva nästa 
generations innovationer för NTT genom att ha operativ verksamhet i Silicon Valley. 
Intervjun skedde med Nina Simosko som arbetar som ordförande och VD på bolaget. Hon 
sitter också med i styrelsen i två bolag som är i sina uppstartsfaser.  
 
5.2 Relationen mellan venture capital bolag och startups 
Följande fyra teoretiska begrepp återkopplar till relationen mellan venture capital bolag och 
startups. Samtliga presentationer inleds med en kortare sammanfattning av empirin i syfte att 
introducera läsaren om vad som framkommit innan mer detaljerad beskrivning presenteras 
utifrån respektive respondent. 
 
5.2.1 Intresse för aktörer och önskade resurser 
Nedan presenteras den empiri som framkom gällande startups och venture capital bolagens 
uttalanden om vad de söker hos respektive part samt vilka resurser de önskar i en kommande 
relation.  
 
Venture capital bolag i Stockholmsområdet söker startups som har potential att bli globala 
och bolag som befinner sig i olika faser. De söker startups med ett komplett team och ser 
vidare till personerna bakom bolaget, deras driv och kemin mellan dem själva och bolaget. 
Det är inte bara venture capital bolagen som väljer vilka startups de ska investera i, utan valet 
ligger också i startups händer om vilka de vill bli investerade av. Vid val av venture capital 
bolag ser startups till venture capital bolagens rykte, varumärke, övriga portföljbolag, deras 
kompetens samt nätverk. Samtliga startups i Stockholmsområdet och Silicon Valley menar att 
det var ett självklart val att söka venture capital bolag. Anledningarna till att söka skiljer sig åt 
men den finansiella aspekten anses betydande. I likhet med Stockholmsområdet ser venture 
capital bolagen i Silicon Valley till personerna bakom bolaget men även startups rykte vid val 
av investering. Vidare har venture capital bolagen i Silicon Valley enligt startups ett 
flockbeteende och söker sig till startups som andra venture capital bolag visar intresse för. 
Venture capital bolagen i Silicon Valley söker främst bolag inom området men även globalt. 
 
Stockholmsområdet 
Venture capital bolag 
Det som enligt VC4 skiljer venture capital bolag mot andra finansieringsalternativ är att de 
alltid investerar en minoritetsandel då de inte vill ha en majoritetsandel. De menar vidare att 
venture capital investeringar handlar om att bygga relationer och skapa personlig kontakt för 
att se om aktörerna passar med varandra. 
 
VC1 och VC2 ser startups som har ett välgrundat och komplett team, internationellt skalbara 
modeller, uthålliga komparativa konkurrensfördelar och inneboende nätverkseffekter som 
intressanta. Även VC4 och VC5 belyser vikten av teamet bakom och är något de tittar allra 
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först på. Ett bra team ska enligt VC4 vara kompletterande som ett gammalt gift par som kan 
diskutera och hantera kriser. VC5 värderar att det finns två huvudroller i teamet vilka 
kompletterar varandra, en produktdriven roll och en mer kommersiell roll.  
 
VC5 säger sig även vilja arbeta med bolag som har problem som de kan hjälpa till att lösa och 
lägger vikt vid tidigare entreprenörskapserfarenheter och entreprenörens förståelse för 
området. VC5 får varje år in omkring 1000 investeringsförslag och av dessa väljs endast ett 
fåtal ut för investering. VC2 belyser att de är skyldiga att ta emot alla startups som vänder sig 
till dem men att de lotsar vidare de som inte passar för just deras bolag. Övriga faktorer de ser 
om intressanta är företagsidén, personernas driv, risktagandet samt vilken potential som finns. 
VC4 menar att de ibland träffar bolag som de anser att det är för tidigt att investera i och då 
skapar de värde genom feedback, introducering till andra bolag och affärsänglar. Startups kan 
med andra ord både få kontakt med venture capital bolaget direkt eller genom deras nätverk. 
VC4 går in i bolag där de känner att de kan hjälpa till genom egen kunskap eller kontakter och 
där de tror sig kunna ge ett framtida värde. De investerar därför inte i bolag där de inte förstår 
produkten eller marknaden då de inte kan tillföra något.  
 
VC1 och VC4 söker även startups som verkar på en stor marknad för att möjliggöra 
obehindrad företagsutveckling. VC2 fokuserar också på att investera i bolag som befinner sig 
i olika faser, branscher och med olika arbetsintensitet i syfte att tillfredsställa olika intressen 
och behov. VC2 menar även att de kan tänka sig att betala mer för startups som har ett 
komplett team i och med att mindre tid kommer att behöva läggas på företaget. 
 
Kontakt för investering tas från både venture capital bolaget och startups håll. VC1 och VC2 
menar på att de flesta portföljbolag väljs ut genom att de själva söker upp bolaget eller genom 
rekommendationer genom nätverket då menar att det ger bättre kvalitet. Värt att notera är 
dock att VC1 och VC4 indikerar på att bra startups har möjlighet att själva välja investerare 
och enligt VC2 väljer startups ut sina investerare utifrån dess varumärke, nätverk, kontakter 
och erfarenheter då de är ute efter mer än enbart pengar. I en sådan situation menar VC4 att 
de måste sälja in sig själva i och med att det inte enbart handlar om pengar. Ju bättre 
startupföretaget är desto mer måste venture capital bolaget marknadsföra sig själva. VC4 tror 
att startups ser att de får ut något mer än bara kapital genom att använda venture capital i och 
med att de väljer det framför andra billigare alternativ. 
 
Målet med investeringen är enligt VC1 att få avkastning och bygga upp sitt varumärke. VC2 
menar samtidigt att startups kompetens är viktigare än den geografiska närheten vid 
investering. Den viktigaste faktorn vid urval är personbedömning, personkemi och teamet 
bakom företaget. Innan VC2 genomför investering värderar de startups förmåga att hantera 
problem. VC5 söker begåvade grundare och ser vidare till hur teamet kan hantera olika frågor 
som uppkommer samt om de har drivkraft att ta sig an de svåra stunderna. VC5 strävar efter 
att vara entreprenörens top-of-mind. 
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Startups 
Startup1 sökte venture capital i syfte att snabba på försäljningstakten då de redan hade 
kompetensen men ville skala upp bolaget och växa snabbare vilket gjorde att de var i behov 
av pengarna. De upplevde inte några svårigheter att få kapital och menar själva att det var 
många parametrar som gjorde dem till ett intressant bolag för venture capital bolag att 
investera i. Startup1 anser nämligen att de ses som ett spännande och händelserikt bolag som 
växer snabbt och att de är verksamma inom ett område med mycket gott rykte i Sverige. Att 
de är populära menar Startup1 leder till att många venture capital bolag söker upp dem. 
Startup1 menar att så ofta är fallet, att venture capital bolag tar kontakt med populära bolag 
och om startups sedan visar intresse och har behov av kapital så börjar en förhandling. 
Startup1 hade flera venture capital bolag att välja på men valde att bli finansierad av ett bolag 
med ett högt anseende i branschen. Startup1 belyser dock att om ett annat venture capital 
bolag hade gett en bättre värdering än det valda venture capital bolaget för lika mycket pengar 
hade Startup1 troligen valt det istället. En annan fördel med just detta venture capital bolag 
som Startup1 anser är att de har lyckade investeringar i samma bransch som Startup1 är i och 
vidare att de är svenskar gör att det finns en kulturell förståelse och kunskap.  
 
Startup2 anser att venture capital i princip är det enda finansieringsalternativet vilket gör det 
till ett självklart val att söka sig till venture capital bolag. Startup2 tog kontakt med sitt 
venture capital bolag när de var runt och pratade med olika investerare och såg det då som 
viktigt att få med just dem i bolaget vilket gjorde att Startup2 genomförde en egen 
finansieringsrunda för att få med just dem och dess kompetens i bolaget. Startup2 belyser att 
det är rätt stora fördelar med att få in venture capital tidigt då kompetens följer med.  
 
Liksom Startup1 upplevde Startup3 det lätt att få in kapital och de tog in kapitalet i första 
rundan på ett möte. De sökte sig till venture capital då de ansåg att deras affärsmodell 
behövde venture capital vilket gjorde det till ett självklart val att söka just venture capital. 
Från inledande kontakt med venture capital bolaget till att investering skedde tog det i 
Startup3’s fall tre år. Det berodde enligt Startup3 på att deras bolag inte var moget att gå 
internationellt innan dess och att deras venture capital bolag såg det som ett krav att ha 
globala tillväxtbolag. Under den 3-års perioden byggde de upp relationen till venture capital 
bolaget genom att de träffades och delade information. Startup3 menar att bolag som gör rätt 
saker blir uppvaktade av venture capital bolag vilket gör att de kan börja bygga relationer. 
Startup3 valde venture capital bolag bland annat på grund av deras portfölj med bolag. 
Startup3 lägger även stor vikt vid att det är personrelationer som byggs och att investering 
främst handlar om relationer där personkemi är det viktiga. De tror vidare att deras venture 
capital bolag både går på magkänsla och tidigare erfarenhet vid val av portföljbolag. 
 
Liksom övriga startups var det ett aktivt val för Startup4 att söka venture capital då de inte 
hade tillräckligt med kapital till att utveckla sin tjänst och anställa tillräckligt med personer. 
Startup4 upplevde inte heller några svårigheter med att få in kapital. Startup4 menar att en 
risk med venture capital är att de måste prestera och bli globala innan pengarna tar slut. 
Startup4 var runt hos 50-60 investerare för att känna vilket som var bäst men valde det 
specifika venture capital bolaget då de länge hade haft en dialog med dem och träffats samt 
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för att de var ett skandinaviskt bolag med närvaro i USA som hade en bra portfölj. Startup4 
ansåg sig också behöva coachning från annat håll för att bli tillräckligt bra för nästa nivå. 
Liksom Startup3 menar Startup4 att den personliga relationen är den viktigaste faktorn.  
 
Silicon Valley 
Venture capital bolag 
Enligt VC6 startar de flesta tech-bolag med att ta in kapital från affärsänglar eller familj och 
vänner för att sedan söka venture capital. De menar samtidigt att venture capital är det mest 
lämpliga finansieringsalternativet för tech-bolag. VC6 belyser att de hellre investerar i ett 
senare skede av startups utvecklingsprocess då de inte vill investera alltför tidigt till följd av 
att de så fort som möjligt vill kunna få ett strategiskt värde av relationen. VC6 söker startups 
över hela världen men investerar främst i Silicon Valley i och med att de befinner sig där. 
VC7 nämner att de i investeringsprocessen letar efter bolag som har ett gott rykte av att skapa 
högt finansiellt värde för venture capital bolaget samt personer med hög marknadskompetens. 
VC7 värderar även personerna bakom startupföretaget då de vill få en bild av vilka de 
kommer att jobba tillsammans med.   
 
Startups 
Samtliga startups antyder att det var ett enkelt och ett självklart val att söka venture capital för 
finansiering av deras bolag. Startup5 menar att det utan venture capital är svårt att få 
tillräckligt med kapital, förstå marknaden och lyckas rekrytera värdefulla personer. Startup5 
sökte venture capital då de behövde ingenjörstalang och snabbt behövde skala upp. Startup5 
menar att venture capital är det vanligaste sättet att få tillgång till kapital. I och med att 
ekosystemet av venture capital är så pass bra är det oftast det enda alternativet för startups. 
Startup5 menar vidare att bolag bör söka venture capital om de vill ha fördelar såsom nätverk, 
hjälp med rekrytering, mål och produktutveckling. Startup5 avslutar med att den största 
orsaken till att de har en relation och sökte venture capital beror på den finansiella aspekten.  
 
Startup6 belyser att venture capital bolag ofta inte är experter nog för att kunna värdera nya 
affärsmöjligheter eller har den operationella erfarenhet som värdesätts av startups. Vidare 
menar de att venture capital bolag främst utgår från vad de har sett fungerat tidigare och 
jämför sedan med det. Startup6 menar att de alltid sett venture capital som det främsta 
huvudsakliga investeringsalternativet och att det är tillgången till kapital som är främsta 
anledningen att söka venture capital. Venture capital ses enligt Startup6 som 
standardmodellen för att bolag ska kunna växa om inte grundarna har pengarna själva. I ett 
skede om det visar sig att fler venture capital bolag är intresserade av ett startups menar 
Startup6 att de då börjar titta på vad mer venture capital bolagen kan erbjuda förutom pengar. 
Startup6 menar att om fler venture capital bolag visar intresse för ett startupföretag så blir fler 
venture capital bolag också intresserade av den anledningen att andra visar intresse. Samtidigt 
menar Startup6 att det alltid är svårt att få finansiering och att det är en tävling mellan startups 
att få uppmärksamhet av venture capital bolag. Vidare anser Startup6 att det är relativt lätt för 
startups som befinner sig inom ett tekniskt område som är särskilt hett att få venture capital. 
Startup6 menar att det krävs stor tidsinvestering för venture capital bolag om portföljbolagen 
ligger långt från Silicon Valley.  
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Startup7 menar att de inte hade svårt att hitta venture capital och att det var genom 
gemensamma vänner som de blev introducerade för venture capital. Enligt Startup7 fick de 
till snabba möten med venture capital bolag då de hade ett bra team, den bakgrund som 
krävdes samt en produkt som var bra. I syfte att hålla processen enkel och fokuserad menar 
Startup7 att de enbart vände sig till några få venture capital bolag angående finansiering.  
 
5.2.2 Gemensamt fokus 
Efter det att aktörerna har sett varandras resurser som intressanta och börjat interagera med 
varandra är en viktig del av den fortsatta investeringsprocessen att identifiera ett gemensamt 
fokus.  
 
Venture capital bolagen och startups i Stockholmsområdet menar att denna del av relationen 
handlar om att få en gemensam målbild och vision för att på så sätt sträva åt samma håll. I 
syfte att ta reda på om parterna är ärliga och passar för varandra tas referenser. Vidare 
framhåller venture capital bolagen att en förutsättning för att ett starkt förhållande ska kunna 
bildas är att startups är transparenta. Startups i Stockholmsområdet menar också att det är 
viktigt att veta vad parterna står för om en relation ska utvecklas. Startups i Silicon Valley 
menar att denna fas handlar om att bygga upp ett förtroende hos venture capital bolaget och 
att det är en tidskrävande process. Vidare att det kan förekomma diskussioner gällande 
ägandet i startups då de vill ha kvar så mycket ägande som möjligt. Venture capital bolagen i 
Silicon Valley framhåller att relationen kan komma att avslutas längre fram om startups inte 
följer det parterna kom överens om i denna fas.  
 
Stockholmsområdet 
Venture capital bolag 
Enligt VC4 tar det relativt lång tid att ta in kapital vilket beror på att parterna ska hinna lära 
känna varandra och således skapa ett gemensamt fokus. I och med den rådande konkurrensen, 
både venture capital bolagen sinsemellan samt mellan startup och venture capital bolag i de 
fall startups har större möjlighet att välja investerare menar VC1 att de kan vara tvingade att 
samarbeta med andra investerare. VC4 menar på att startups måste tänka på vem de släpper in 
i bolaget och samtidigt vara medvetna om vad det innebär att släppa in andra personer i 
styrelsen. Det är enligt VC4 även viktigt att förstå att alla bolag inte passar för riskkapital och 
att det vidare är genom att träffa och skapa en känsla för ett startupföretag som ett beslut om 
investering kan tas. 
 
VC3 belyser att interaktionen mellan parterna skiljer sig åt beroende på i vilket sammanhang 
den sker. Enligt VC3 och VC4 handlar det till en början främst om strategiutveckling, 
kompetensinnehav, vision och målbild. En steg i investeringsprocessen som VC2 och VC4 ser 
som betydelsefullt är att venture capital bolag tar referenser på startups i syfte att kontrollera 
dem innan beslut om investering tas. VC2 menar att det är en relativt enkel uppgift till följd 
av att Stockholm och Sverige är ett så pass litet nätverk. VC4 menar att en grund för ett starkt 
förhållande är att startupföretaget är helt transparenta och ger venture capital bolaget tillgång 
till den information de behöver. VC5 belyser även vikten av att vara ”founder-friendly” och 
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inte styra över startupföretaget under investeringsprocessen. VC3 belyser att om det mellan 
aktörerna uppstår oenigheter i investeringsprocessen gällande värderingar eller krav kan det 
vara bättre att avstå från finansiering. 
 
Enligt VC3, VC4 och VC5 är det viktigt att aktörerna har en gemensam målbild, att parterna 
strävar åt samma håll samt att de är ärliga mot varandra. VC5 ser det även av betydelse att 
båda parterna är överens om att startupföretaget i framtiden ska kunna stå på egna ben med en 
fungerande affärsmodell. VC3, VC4 och VC5 menar vidare på att det är just ägarperspektivet 
som är den största skillnaden jämfört med andra finansieringsalternativ. Parterna måste vara 
överens om vad det är för bolag de avser att bygga och vilken ambitionsnivå som finns. VC5 
menar således på att venture capital bolagets roll är att stödja startupföretaget i det de vill 
bygga då de inte kan tvinga startupföretaget att bygga något de inte vill. Efter 
investeringsprocessen har skett skrivs därför ett aktieägaravtal som enligt både VC2 och VC3 
ses som ett viktigt dokument. VC3 menar att aktieägaravtalet syftar till att parterna ska 
komma överens om bolagets ambition, mål och expansionsidéer. VC2 ser det istället viktigt 
att från början framföra en tydlig exitidé och en strävan efter att genomföra en ansvarsfull exit 
som är det bästa för båda parter. Hur lång tid VC4 är involverad i startupföretaget beror till 
stor del på grundarnas vilja, marknadsförutsättningar samt fonder. 
 
Startups 
I investeringsprocessen menar Startup1 att alla är trevliga och omtänksamma men att när det 
väl ska förhandlas om exempelvis villkor och värde så blir stämningen hårdare och 
förhandlingen tuffare. Startup3 menar att de har en ambitionsnivå med bolaget som gör att de 
behöver vara finansierade av venture capital bolag under en lång tid framöver. Både Startup3 
och Startup4 var vid investeringstillfället överens med sina venture capital bolag om den stora 
bilden. Startup3 betonar att det är viktigt att båda parter vet vad de står för. I deras fall är båda 
parter överens om att målet med bolaget är att det ska växa. Även Startup4 anser att de har en 
gemensam vision med sitt venture capital bolag och båda vet vad Startup4 vill göra med 
bolaget. Startup4 belyser att det inte bara är de och venture capital bolaget som måste komma 
överens och enas. Viktigt är även att grundarna i bolaget är eniga och att det sedan handlar om 
att få med venture capital bolaget på samma spår.  
 
Silicon Valley 
Venture capital bolag 
VC6 belyser att ”pure play venture capital” avser att skapa ett mervärde men att fokus 
egentligen ligger på den finansiella avkastningen. När venture capital bolaget ska gå in i en 
investering har de både ekonomiska och strategiska mål. VC6 menar att relationen kan få sitt 
slut till följd av att portföljbolaget går en helt annan väg än vad parterna kom överens om från 
början. VC6 lyfter även fram att startups som har erfarenhet inte är benägna att endast 
samarbeta med en partner utan vill ta in fler venture capital bolag. VC6 anser att det för dem 
är helt okej om det är fler investerare i de bolag de är inne i så länge de andra investerarna inte 
utgör något marknadshinder för VC6. Det vill säga, att så länge VC6 kan driva deras 
strategiska intressen är de okej med att det är fler investerare i portföljbolaget. VC7 menar på 
att de ibland går ut ur styrelsen innan dess att avkastning sker.  
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Startups 
Startup5 menar att deras venture capital bolag är ett erfaret bolag och att Startup5 har byggt 
upp ett förtroende hos dem vilket gör att de har tålamod att arbeta länge med startupföretaget. 
Enligt Startup6 kan investeringsprocessen vara både tidskrävande och irriterande då venture 
capital bolagen hela tiden behöver information vilket kan vara distraherande när Startup6 
samtidigt har fullt upp med att starta, driva och växa bolaget. De anmärker att det kan vara 
särskilt krävande om det är fler venture capital bolag involverade som behöver olika 
information. Startup6 menar att det alltid är diskussioner med venture capital bolaget då 
startups vill ha kvar så mycket ägande som möjligt i bolaget samtidigt som venture capital 
bolaget vill ha så mycket equity som möjligt.   
 
5.2.3 Anpassning 
Anpassningen mellan venture capital bolag och startups tar sin början samtidigt som 
interaktionen inleds och pågår till dess att relationen avslutas. 
 
Samtliga aktörer i båda områden är överens om att det är startups som ska styra och ta 
besluten medan venture capital bolagen ska ha en mer passiv och rådgivande roll. Aktörerna i 
Silicon Valley indikerar dock att den som har den ledande rollen tenderar att variera. Vidare 
är venture capital bolagen minoritetsägare så de måste komma överens med en majoritet. 
Venture capital bolagen i Stockholmsområdet menar att det är viktigt att startups är lyhörda 
och tar emot råd. När mål och vision skiljer sig åt anser venture capital bolagen att de är 
viktigt att anpassning sker och vidare att konflikter kan vara en anledning till att lämna 
relationen. Venture capital bolag i Silicon Valley indikerar att det oftast är i styrelsen 
konflikter uppstår. Startups i Stockholmsområdet menar att det är en ömsesidig vilja från båda 
parter att bygga och utveckla relationen.  
 
Stockholmsområdet 
Venture capital bolag 
Syftet med relationen är enligt VC3 att arbeta tillsammans vilket brukar fungera bra och om 
det inte gör det menar de att det beror på att aktörerna har olika värderingar. VC4 har varit 
med om att mål och vision har skiljt sig åt mellan aktörerna och att det då krävs anpassning 
från båda parters håll för att få relationen att fungera. VC5 menar även på att den 
ambitionsnivå som relationen inleddes med kan ändras till följd av oförutsedda händelser 
vilket vidare kräver anpassning från båda aktörers håll. VC4 belyser att de inte har någon 
generell mall de arbetar efter utan att det beror på vad bolagen efterfrågar men att det är 
viktigt att startupföretaget känner att det är deras bolag. VC2 belyser att det är av betydelse 
för relationen att startups är lyhörda, tar emot råd och är coachbara vilket kräver anpassning 
från bådas håll.  
 
Samtliga venture capital bolag är överens om att de har en passiv roll i baksätet och att det är 
startups som tar besluten. Venture capital bolagen agerar istället rådgivare och har mindre 
möjlighet att påverka. Enligt VC3 har venture capital bolag störst påverkan genom 
styrelsearbetet men påpekar även att de måste komma överens med en viss majoritet. Enligt 
VC1 är de inte inne i detaljer och petar utan bidrar där de har mest kunskap. Enligt VC3 
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måste parterna tillsammans besluta om att ändra bolagets riktning, det för att minska risken att 
venture capital bolagets investering går till något annat än vad det var tänkt. Även VC2 
belyser att de är involverade vid alla beslut som rör värdet i portföljbolaget. VC5 belyser att 
deras styrelsenärvaro medför att de är med och bygger upp bolagets vision och hur den ska 
uppnås. 
 
Enligt VC2 är en av deras uppgifter att proaktivt undvika konflikter och samtidigt menar VC3 
att en anledning till att de väljer att lämna bolag kan vara till följd av konflikter. VC4 gör 
även ett uttalande om att startupföretaget aldrig är bättre än sina ägare vilket medför att 
problem i ägarbasen är negativt för företaget. VC5 menar även att konflikter oftast uppstår i 
styrelsen men att de nödvändigtvis inte sker mellan startupföretaget och investerarna. 
 
VC3 menar även att de kan ha kontroll över bolaget även om det skulle vara fler venture 
capital bolag involverade i och med att det är startups ledning som ansvarar för den dagliga 
verksamheten. Samtidigt menar VC5 att relationen till startups kan påverkas om fler venture 
capital bolag är involverade. De menar att det bland annat resulterar i att det är mycket åsikter 
runt styrelsebordet som startupföretaget måste hantera. 
 
Startups 
Startup1 anser att de tog in en summa pengar som de ansåg de behövde för att växa snabbt 
samtidigt som de kunde behålla kontrollen av bolaget. Då deras venture capital bolag är 
minoritetsägare menar Startup1 att venture capital bolaget inte kan påverka så mycket samt att 
de troligen hade varit tuffare om de hade haft ett större ägande. Nu menar Startup1 att de mest 
sker dialoger i styrelsen och att venture capital bolaget är lyhörda, ödmjuka och trevliga och 
uppkomna konflikter hanteras genom diskussion. Startup1 menar att de som bolag ibland blir 
ifrågasatta men att det inte enbart är från venture capital bolaget utan alla ägare i styrelsen. 
Startup1 menar att det är viktigt att både styrelsen och ledningen är professionell och öppen 
för diskussion där hänsyn tas till olika erfarenheter och menar vidare att deras venture capital 
bolag besitter kompetens som inte Startup1 har vilket de väger in vid diskussioner. Startup2 
menar att diskussioner mellan dem och venture capital bolaget har uppstått men att det aldrig 
resulterat i konflikter eller oenigheter.  
 
Startup3 menar att det är en ömsesidig vilja från båda parter att bygga bolaget och att 
relationen då måste fungera. De liknar relationen vid ett äktenskap där de skapar maximalt 
värde i bolaget och gör resan tillsammans. Startup3 anser att relationen till deras venture 
capital bolag är fri och att den beror på vad Startup3 väljer att göra med den. Vidare menar 
Startup3 att relationen till venture capital bolaget är densamma som en arbetsrelation till det 
egna teamet där krav ställs och resultat förväntas. Förtydligat beskriver Startup3 relationen till 
venture capital bolaget som en professionell arbetsrelation som är fokuserad med högt i tak 
där parterna vill komma till avslut och resultat. De menar samtidigt att det tar tid att hitta alla 
relationer i styrelserummet då det är många olika individer. Startup3 menar att en investering 
med venture capital bolag handlar om att det är startupföretaget som styr och sitter i framsätet 
och att venture capital bolagen snarare finns med och ser till att allt går rätt till. Startup3 
belyser att det inte är välgörenhet parterna håller på med och att diskussioner och 
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missförstånd uppkommer hela tiden. Startup3 anser att deras venture capital bolag är tuffa och 
ställer hårda krav vilket gör att Startup3 kan driva bolaget framåt och de menar samtidigt att 
en del av spelet är att leverera till de krav som ställs. Om Startup3 är oense med sitt venture 
capital bolag diskuteras problemet genom att en mängd material presenteras vilket enligt 
Startup3 kan vara tidskrävande att ta fram då de samtidigt fokuserar på att driva bolaget. 
Startup3 anser att deras venture capital bolag “andas dem i nacken” men att det också är 
anledningen till att de valde dem. Vidare menar Startup3 att venture capital bolaget främst är 
intresserade av värdeutvecklingen i Startup3 medan Startup3 värderar resurser vilket gör att 
relationen och anpassningen blir viktig.  
 
Startup4 anser att det är bra att deras venture capital bolag ställer krav på dem men de kan 
ibland uppleva att de kan vara lite väl hetsiga. Startup4 anser att dialogen och relationen till 
venture capital bolaget utvecklades i takt med att de träffades allt mer. Startup4 menar att 
diskussioner pågår hela tiden, från första kontakt till idag och genom dem kommer de fram till 
val av strategi. Startup4 menar att de gör strategiska val varje vecka där 
meningsskiljaktigheter kan uppkomma och att diskussioner oftast handlar om vilken strategi 
som ska användas för nya marknader. Samtidigt anser Startup4 att de konflikter som har 
uppstått hittills har varit bra då parterna i grunden har samma mål. Startup4 anser att deras 
venture capital bolag har starka åsikter om saker de sett hända tidigare vilket startup4 också är 
lyhörda för och belyser att venture capital bolaget har stort inflytande men att det samtidigt är 
Startup4 som i slutändan bestämmer. Avslutningsvis menar Startup4 att de är medvetna om 
att om de inte är lönsamma kan venture capital bolaget komma att avsluta relationen och att 
det kan vara avgörande för Startup4’s utveckling.  
 
Silicon Valley 
Venture capital bolag 
VC6 belyser att relationen är oerhört viktig och stödjer detta genom att om det inte finns en 
god relation med portföljföretaget är samarbetet meningslöst. Relationer är enligt VC6 alltid 
nyckeln. VC6 menar även att konflikter oftast uppstår i samband med att de intar en plats i 
styrelsen och att det då kan uppstå konflikter mellan parternas olika intressen. VC7 uttrycker 
att de inte kan ge portföljbolagen rådgivning om det inte finns ett förtroende hos båda parter 
och de menar att relationen är nyckeln till ett förtroende. VC7 vill att startups ledning ska 
styra bolaget och inte de som investerare. De menar vidare att det varierar vem som antar den 
ledande rollen i relationen. VC7 berättar att de hanterar konflikter genom att diskutera och 
prata ut om den. Samarbeten till andra venture capital bolag menar VC7 hör ihop med att 
portföljbolaget ska följdinvesteras. Bra samarbeten är nyckeln för att hantera relationer med 
andra venture capital bolag. 
 
Startups 
Startup5 menar att relationen främst beror på vem man är som entreprenör. Vidare menar de 
att ju mer emotionellt involverad venture capital bolaget blir i startupföretaget, desto större är 
sannolikheten att de kommer finansiera dem även nästa gång. Startup5 ser på relationen som 
något som de vill utveckla och hålla tätt. Enligt Startup5 har de inte haft några konflikter eller 
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oenigheter med deras venture capital bolag. Startup5 menar att det ligger i deras personlighet 
att de vill samarbeta och jobba tillsammans med deras venture capital bolag.  
 
Enligt Startup6 pendlar det mellan aktörerna vem som har mest förhandlingsmakt eller fördel 
i relationen. Just nu menar de att venture capital är väldigt hett i Silicon Valley och vidare att 
vid konjunkturnedgångar så får venture capital bolagen mer makt. Startup6 menar att 
relationen med venture capital bolag kan vara allt ifrån flera år till bara ett par år. Enligt 
Startup6 har venture capital bolagen extremt liten påverkan på bolagen och något som främst 
sker på styrelsenivå.  
 
Startup7 menar att en relation till venture capital bolag aldrig avslutas då bra venture capital 
bolag spenderar mycket tid med deras portföljbolag och grundarna vilket gör att ett starkt 
band skapas som Startup7 menar sträcker sig bortom uppköp och börsintroduktioner. Enligt 
Startup7 har alltid mål överensstämt med deras venture capital bolag men att det funnits 
tillfällen då de har haft olika perspektiv på saker och ting. Startup7 berättar att venture capital 
bolagen då ger råd baserat på tidigare erfarenheter. Startup7 menar att det är VD:n i bolaget 
som tar alla beslut och att venture capital bolaget alltid stödjer VD:n och grundarna när det 
finns ömsesidigt förtroende. Enligt Startup7 hanteras konflikter med venture capital bolaget 
på samma sätt som med vem som helst som man litar på, genom att diskutera och prata öppet 
om oro och ge starka argument och data som stödjer åsikten. Startup7 tycker att deras venture 
capital bolag är väldigt lyhörda och relationen är väldigt positiv där de utvecklar bolaget 
tillsammans.  
 
5.2.4 Involvering 
Involvering syftar till venture capital bolagens tid de spenderar i startups samt hur kontakten 
ser ut.  
 
Samtliga aktörer i både Silicon Valley och Stockholmsområdet är eniga att det varierar i vilka 
startups venture capital bolagen spenderar mest tid i. I båda områdena menar venture capital 
bolagen att involveringen beror på startups vilja. Samtliga venture capital bolag tar en 
styrelseplats i startups men det varierar om det är en aktiv eller observerande plats. Vissa 
startups i Stockholmsområdet menar att de har löpande kontakt med sitt venture capital bolag 
medan andra menar att det främst sker i samband med styrelsemöten. Aktörerna i Silicon 
Valley menar att det är bra med personliga möten och att den geografiska närheten till 
varandra påverkar involveringen.  
 
Stockholmsområdet 
Venture capital bolag 
I vilka faser venture capital bolagen är mer eller mindre involverade i portföljbolaget skiljer 
sig från venture capital bolag till venture capital bolag. Enligt VC1 får startups i mellanskiktet 
mest tid medan VC2 menar på att de är mer aktivt involverade i tidiga faser och då till följd 
av att de då oftast är ensamma investerare. VC1 lägger ungefär en dag i veckan på sina 
portföljbolag och berättar att de därmed inte har någon daglig kontakt utan relationen 
uppdateras främst genom styrelsemöten. VC2 belyser att kontakten kan vara intensiv från 
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varannan vecka till varje dag. VC3 anser att delaktigheten i bolaget beror på bolagets mognad 
och att engagemanget därmed går i vågor. VC4 spenderar istället mer tid på de bolag som går 
dåligt och mindre på de som går bra eftersom de inte behöver lika mycket tid och hjälp. VC4 
belyser att de lägger mer tid på bolagen i början av relationen och att de då kan ses varje 
vecka för att diskutera strategiska frågor, kontakter och tips för att sedan ses ungefär en gång i 
månaden. VC4 är samtidigt noga med att poängtera att hur ofta de träffar sina portföljföretag 
varierar. VC5 spenderar som mest tid i portföljbolaget i början av investeringen under 
produktutvecklingen. Kontakt med portföljbolaget sker sedan alltifrån veckovis till endast 
runt styrelsemöten.  
 
VC1 och VC4 belyser att hur involveringen sedan ser ut beror på företagens behov och vilja. 
När det kommer till vem som tar kontakt med vem menar VC4 och VC5 att det oftast är 
portföljbolagen som tar kontakt med dem och att venture capital bolagen många gånger 
fungerar som ett bollplank. Enligt VC1 får de startups som frågar mest och också mest hjälp 
medan VC2 menar att det är fel att lägga tid på de som skriker högst. Om det är fler venture 
capital bolag involverade påverkar det enligt VC1 hur nära de jobbar med portföljbolaget. 
VC1 belyser även att fondens storlek har effekter på relationen till portföljbolagen.   
 
VC1 liksom övriga venture capital bolag kräver alla en styrelseplats vid investering. VC5 
belyser att de kan välja att antingen anta en observerande roll eller en mer aktiv styrelseplats. 
VC2 och VC4 menar att de alltid tar en aktiv roll i styrelsen. Både VC2 och VC3 menar 
vidare att mycket kontakt med startupföretaget sker just genom styrelsen. VC4 menar dock att 
de är mer aktiva utanför styrelsen och hjälper företagen med både konkreta saker och 
kontakter vid exempelvis expansion. 
 
Startups 
Startup1 har löpande kontakt med sitt venture capital bolag och det är främst strategiska 
frågor som diskuteras medan Startup2 menar att involveringen främst sker i samband med 
styrelsemöten. Startup4 menar att kontakt med venture capital bolaget sker löpande samt vid 
styrelsemötena som äger rum varannan månad. Efter investering har Startup3 kontakt med sitt 
venture capital bolag på veckobasis men träffas även på styrelsemöten. Samtidigt belyser 
Startup3 och Startup4 att deras venture capital bolag alltid finns tillgängliga när de vill och att 
det varierar hur mycket de använder dem men att Startup4 avser att nyttja deras venture 
capital bolag till max. Startup4 tror sig kontakta sitt venture capital bolag mer än vad alla 
deras portföljbolag gör tillsammans.   
 
Silicon Valley 
Venture capital bolag 
Gällande involveringen i portföljbolagen ber VC6 alltid om en observerande plats i styrelsen. 
De föredrar att ta en observerande plats för att kunna delta på styrelsemöten, få information 
men inte vara involverad i de beslutande sammanträdena där de anser att diskussioner oftast 
uppstår. De menar därför att en observerande plats är tillräcklig. Hur ofta VC6 är i kontakt 
med portföljföretagen menar de beror på portföljföretagen. Beroende på portföljföretagen kan 
styrelsemöten vara en gång i månaden, en gång varannan månad eller kvartalsvis. VC6 menar 
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även att de har kontakt med företagen mellan styrelsemötena. Exempelvis om VC6 är i en 
stad där ett startupföretag har sitt huvudkontor så skulle de alltid åka förbi och detsamma 
gäller VD:n på portföljföretaget. De har dock ingen regel om hur ofta de ska vara i kontakt 
med startups men VC6 menar att de är i kontakt med portföljföretagen någon gång varannan 
vecka. VC7 belyser att de spenderar mest tid, uppmärksamhet och resurser på företag som 
genererar mest pengar och samtidigt behöver dem mest. VC7 menar även att det betyder 
mycket att vara nära portföljföretagen då det inte finns något substitut till personliga möten 
och särskilt inte när det kommer till känsligare samtal.  
 
Startups 
Startup5 menar på att om det går bra kommer deras venture capital bolag att hålla sig borta 
från bolaget och enbart förvänta sig uppdateringar på styrelsemötena. Samtidigt menar 
Startup5 att de vill kommunicera med deras venture capital bolag, de vill lära sig från dem, ge 
dem de uppdateringar de vill ha, få deras råd och få dem att vara delaktiga i bolaget. Startup6 
menar att ett erfaret venture capital bolag kan vara till hjälp på styrelsenivå men att de främst 
sitter med i styrelsen och går igenom vissa beslut. Samtidigt menar Startup6 att relationen inte 
är beroende om venture capital bolaget sitter med i styrelsen utan Startup6 har också starka 
relationer till venture capital bolag som inte sitter med i styrelsen. Enligt Startup6 varierar det 
hur aktiva venture capital bolagen är. De träffar ett venture capital bolag 1-3 gånger i veckan 
medan kontakt med andra venture capital bolag främst sker genom styrelsen. Startup7 menar 
att personliga möten alltid underlättar då de är mer effektiva och minskar missförstånd. 
Startup7 menar att det är bra att vara på samma plats då det underlättar i samband med 
styrelsemöten. 
 
5.3 Resursers värde i relationen 
 
5.3.1 Resurser med potentiellt värde 
Resurserna respektive aktör bidrar med har endast ett potentiellt värde fram till att den andra 
parten har upplevt ett värde av resursen.  
 
Venture capital bolagen i Stockholmsområdet och Silicon Valley anser sig bidra med flertalet 
resurser till startups såsom styrelsearbete, hjälp vid rekrytering, strategisk rådgivning och 
introduktion av kontakter. I Silicon Valley menar venture capital bolagen att de bidrar med 
erfarenhet från tidigare relationer något som startups i båda områdena också anser sig bidra 
med till sina venture capital bolag. Startups i båda områdena och venture capital bolag i 
Stockholmsområdet menar att de bidrar med ett gott rykte och en kvalitetsstämpel till den 
andra parten. Startups i båda områdena menar även att de marknadsför sina venture capital 
bolag och rekommenderar andra startups för dem.  
 
Stockholmsområdet 
Venture capital bolag 
VC1 anser att de bidrar med en mängd resurser till sina startups. Resurser som de sa sig bidra 
med var styrelsearbete, stöd i den operationella verksamheten, hjälp vid rekrytering, vidare 
finansiering, rådgivning vid stora strategiska beslut och taktiska frågor. De menar att de kan 
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göra det genom sin erfarenhet och kunskap från tidigare relationer. De ser sig även bidra med 
en matchning av behov och kompetens inom nätverket och i och med den geografiska 
närheten kan venture capital bolaget öppna dörrar och knyta an kontakter. Det kan exempelvis 
ske vid en ny finansieringsrunda då venture capital bolaget kopplar ihop startups med nya 
investerare. VC1 avser att vara portföljbolagets bästa partner för att på så vis få ett gott rykte. 
 
Även VC2 ser sig generera resurser till startups och det i form av styrelsearbete, stöd vid 
avtal, ägardirektiv och öppnar dörrar till nya investerare och kunder genom sitt nätverk. I och 
med tidigare erfarenhet från bolag i tidiga faser antar de kunna ge startups värdefulla råd. 
VC2 tror att det råder en uppfattning hos venture capital bolag att de bidrar med mer till 
startups än tvärtom men att venture capital bolagen ser sig påverka mer än vad de egentligen 
gör. VC2 har i relationen till sitt portföljbolag hjälpt till med styrelsearbete, hittat 
följdinvesterare och potentiella kunder samt bidragit med styrelserekrytering.  
 
VC3 ser sin roll vara att guida startups genom sin utvecklingscykel och erbjuder därför 
resurser såsom att öppnar upp kontakter och använder sitt nätverk. De menar även att 
saminvestering är vanligt då den finansiella kapaciteten ökar samtidigt som risken minskas 
och nätverket breddas. VC3 menar att de vid företagsutveckling bidrar med strategiska råd, 
kontakter samt expertis. Venture capital bolaget samlar även startups med liknande 
utvecklingssteg för konferenser vilket ger både startups och bolaget bra saker tillbaka. 
 
Enligt VC4 bidrar de med en rad olika resurser till sina portföljbolag, alltifrån 
marknadsföring, business intelligence till rekrytering med intervjuer. De erbjuder vidare 
rapportering och kan vara en hjälp vid uppbyggande av datasystem genom att introducera 
kontakter, antingen via dem själva eller deras nätverk. VC4 menar även att deras uppgift 
ibland kan vara att agera psykolog och peppa startups och ge perspektiv när de är inne i en 
tung period. Venture capital bolaget sitter även med i startups styrelse och kontrollerar att de 
sköter sig legalt. VC4 berättar även att de brukar anordna workshops där portföljbolagen har 
möjlighet att träffa varandra och utbyta kunskap, samtidigt menar de att det är upp till 
startupföretaget hur mycket de får ut av dessa tillfällen. VC4 ser av den anledningen en fördel 
med att investerare och bolag befinner sig i samma område då bolagen kan hjälpas åt och 
utbyta mer samtidigt som investeraren har mer erfarenhet av det specifika området. VC4 anser 
att startups som är investerade av dem får en kvalitetsstämpel i och med deras varumärke. De 
skapar möjlighet för startups att komma i kontakt med följdinvesterare genom VC4’s nätverk 
och kontakter. VC4 menar samtidigt att startups uppskattar att vara en del av ett nätverk med 
många portföljbolag med anledning att det många gånger kan vara ensamt att vara 
entreprenör. 
 
VC5 ser sig stötta startups på så sätt att de ger ett strategiskt bidrag genom sitt nätverk. De 
hoppas även att de har varit hjälpsamma när det kommer till rekrytering och som hjälp vid 
strategiska beslut vid finansiella kriser. VC5 anser sig även kunna bidra med ett 
reseperspektiv i och med deras erfarenhet från tidigare investeringar. I relationen till 
portföljbolag har de även hjälpt till att bygga upp produktstrategin, hjälp till med affärsmodell 
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och kommersiell utveckling. VC5 ser sig vara bollplank i många frågor men speciellt i 
finansieringsfrågor. 
 
Startups 
Startup1 menar att de används i marknadsföringssyfte för sitt venture capital bolag och att de 
varit med på event för att marknadsföra venture capital bolaget. Startup1 menar att venture 
capital bolag generellt använder sina portföljbolag som marknadsföring. Enligt Startup1 är 
venture capital bolag särskilt benägna att tala om att de varit inne i framgångsrika bolag. 
Startup2 anser att de genererat resurser som är främst av politisk karaktär där de suttit med i 
diskussionsgrupper och gett synpunkter på förbättringar inom innovation i Sverige. Startup3 
tror sig möjliggöra för sitt venture capital bolag att de kan ligga i framkant inom sin bransch 
och vidare bygga upp sitt bolag. Startup3 betonar att de inte enbart bidrar till venture capital 
bolagets ekonomiska värdeutveckling utan samtidigt att de genom sina portföljbolag lär sig 
allt mer vilket gör att de lättare kan skanna av marknaden för nya trender och hitta vad som är 
nästa nya stora bolag. Startup3 menar att ju bättre investeringar venture capital bolaget gör 
och hur bra det går för deras portföljbolag, ju bättre blir dem. Vidare att när det går bra för 
portföljbolagen så får venture capital bolaget bättre case presenterade för sig vilket Startup3 
menar är vad ekosystemet handlar om. Startup4 anser att deras produkt bidrar till att deras 
venture capital bolag kan rekrytera bättre och därmed utveckla sina HR-funktioner. Vidare 
kan venture capital bolaget hjälpa andra portföljbolag med att rekrytera bättre och mer 
effektivt. Avslutningsvis anser Startup4 att de inte tillför mycket mer förutom att de ska tjäna 
pengar åt sitt venture capital bolag.  
 
Silicon Valley  
Venture capital bolag 
VC6 anser att de bidrar med resurser i form av hjälp med kontakter, rekrytering och 
strategiska beslut. De menar vidare att de även bidrar med en hel del mönsterigenkänning och 
erfarenhet från tidigare investeringar i startups. VC6 fokuserar även på att anordna 
marknadsföringstillfällen med PR-aktiviteter och konferenser för deras portföljbolag i syfte 
att presentera kunder och partners. Målet är att få portföljbolaget “into the selling motions” 
och hitta lösningar till sina portföljbolag. VC6 menar även att en viktig del i samarbetet med 
startups är att ha inflytande över relationer och personers kontakter. VC7 menar att de hjälper 
till att hitta och rekrytera talanger, hitta företag att samarbeta med, ger råd till ledningen när 
teamets kompetens inte matchar möjligheterna vilket innebär att VC7 både kan anställa och 
avskeda. VC7 ser sig även ha bidragit med hjälp gällande produktstrategin samt ha gett en 
bredare inblick i många företag.  
 
Startups 
Startup5 tror att deras venture capital bolag låter omvärlden veta att de stöttar ett välkänt 
bolag. Startup6 poängterar att venture capital bolag hela tiden får erfarenhet genom att jobba 
med olika företag vilket de sedan kan använda när de hjälper andra bolag. Startup6 menar 
också att det är värdefullt för venture capital bolag att lära sig nya affärsmodeller som de 
sedan kan rekommendera till andra. Startup7 menar att deras forskning hjälper venture capital 
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bolagen att få en bättre förståelse av marknaden. De menar också att de rekommenderar andra 
potentiella entreprenörer till deras venture capital bolag.   
 
5.3.2 Upplevt värde 
Resurser utgör ett värde när venture capital bolag respektive startups har användning och 
behov för resurserna och vidare upplever att de utgör värde.  
 
Venture capital bolag i båda områdena menar att de genom sina relationer med startups får 
erfarenhet som de kan ta med till kommande investeringar. I Stockholmsområdet anser 
venture capital bolagen att de upplever värde genom att de får rekommendationer från deras 
startups och får inblick i olika marknader. Samtliga aktörer i båda områdena menar att det 
goda rykte som medföljer av att vara i en relation med en aktör som är framgångsrik är en 
upplevd resurs. Startups i både områdena menar att de upplevda värdena från de resurser 
venture capital bolag bidragit med bland annat är introduktion av kontakter, rekrytering, gett 
strategiska råd, hittat följdinvesterare samt varumärkeskännedom. Venture capital bolag i 
Silicon Valley anser att det är ett värde i den marknadsföring som startups ger samt att de har 
användning av startups kontakter och nätverk. Slutligen menar startups i Silicon Valley att det 
är venture capital bolagens erfarenhet som styr vilka resurser startups får.  
 
Stockholmsområdet 
Venture capital bolag 
VC1 anser att de från sina startups får erfarenhet om olika sektorer samt rekommendationer 
genom deras nätverk. Portföljbolagen är vidare venture capital bolagets främsta källa till nya 
bolag. VC1 belyser även att om startupföretaget har ett starkt varumärke kan de som venture 
capital bolag dra vinning om startupföretagets grundare sprider ett gott rykte om venture 
capital företaget. VC2 indikerar på att den ökade kunskap de erhåller från relationerna med 
olika startups underlättar nästkommande investeringsbeslut. De ser även ett värde i att kunna 
återanvända tidigare kontakter i nätverket. VC3 anser sig få ett värde från startups i form av 
de inblickar de får i olika marknader. VC3 framhåller även att de ofta har en god relation till 
sina portföljbolag och bolagen ofta rekommenderat dem till andra bolag. 
 
VC4 belyser att den erfarenhet de erhåller från de olika relationerna bidrar till att de snabbt 
kan avgöra vad det är för entreprenör de har att göra med. Anledningen till att respondenten 
jobbar på VC4 är att den personligen får så mycket tillbaka av portföljbolagen. De menar 
vidare att den får mycket energi av att träffa duktiga entreprenörer och känna att man kan 
hjälpa till genom att ge kapital och öppna nätverk. VC5 ser också att bolaget får något tillbaka 
men menar istället på att den erfarenhet de fått från tidigare investeringar har bidragit till att 
de insett betydelsen av att bland annat ta utvecklingsbeslut tidigt. Ett ytterligare värde för 
VC5 är att de blir informerade om olika branscher, affärsmodeller samtidigt som de lär känna 
människor vilket kan vara till nytta i deras fortsatta arbete.  
 
Startups 
Startup1 menar att det är ett värde att känna att de har ett bra venture capital bolag men 
betonar att det inte är det viktigaste. Om de bestämmer sig för att söka mer kapital ser 
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Startup1 det som en fördel att ha ett bra venture capital bolag. Startup1 menar att deras 
venture capital bolag har öppnat dörrar till kontakter vilket de har uppskattat men samtidigt att 
det mycket av det inte har lett till något men att det finns vissa saker som skulle kunna leda 
till något stort. Startup2 menar att deras venture capital bolags plats i styrelsen ger ett bra 
icke-finansiellt värde och att de förutom det har bidragit med stöd till patent, patentstrategier 
och olika avtal. Både Startup2, Startup3 och Startup4 anser att deras venture capital bolag har 
bidragit till att de har fått tillgång till värdefulla kontakter. Startup3 menar att deras venture 
capital bolag internationellt erkända position attraherar andra investerare till Startup3. De 
menar samtidigt att det sätter en kvalitetsstämpel som ser bra ut mot andra internationella 
venture capital bolag som gör att de kan få upp ögonen för Startup3. Utöver introduktion till 
kontakter anser Startup3 att deras venture capital bolag har bidragit med uppskalning av 
bolaget, rekrytering av talang, råd och erfarenhet i konkreta och operativa frågor samt att de 
har öppnat upp ett nätverk och sammanhang. Startup3 menar även att deras venture capital 
bolag genom sitt kontaktnätverk kan hjälpa till att hitta internationella följdinvesterare då 
venture capital marknaden är så pass liten så att alla investerare känner alla. Startup4 menar 
att det största värdet är kunskapsdelning, att de genom sitt venture capital bolag har fått 
tillgång till andra portföljbolag och personer som har gjort samma resa som Startup4 gör nu. 
Startup4 menar även att när de blev granskade av venture capital bolaget och deras experter 
under investeringsprocessen så lärde sig Startup4 sig mer om sig själva som bolag. De menar 
samtidigt att venture capital bolaget har bidragit till Startup4 genom sin stora kompetens och 
att de har tidigare erfarenhet av andra bolag och rekryteringsbranschen. Startup4 diskuterar 
både operativa och strategiska delar med sitt venture capital bolag men menar att det är dem 
själva som utför operativa saker och att venture capital bolaget fungerar mer som ett bollplank 
och ger instruktioner. Slutligen anser Startup4 att en fördel med deras venture capital bolag är 
att de är verksamma och har kontakter i New York.  
 
Silicon Valley 
Venture capital bolag 
VC6 menar att varje investering och entreprenör är en potentiell referens och VC6 vill att 
startups ska prata gott om dem. VC6 menar vidare att när företaget inte längre är av strategisk 
betydelse kommer relationen att avslutas. VC7 menar samtidigt att relationen tar slut genom 
att bolaget säljs eller helt enkelt stängs ner. VC6 framför att det främsta värdet är ekonomiskt 
men att det också finns värde i den marknadsföring och PR som portföljbolagen genererar 
men att det är svårare att mäta. Ett strategiskt värde kan enligt VC6 genereras om de 
introducerar en kund som sedan blir kund till venture capital bolaget. VC6 menar även att ju 
mer erfarenhet de får desto bättre blir de på att filtrera företag och möjligheter. VC7 belyser 
att de får en hel del partners och vänner genom portföljbolagen och att de ständigt har 
användning av portföljbolagens kontakter och nätverk.  
 
Startups 
Startup5 anser att venture capital bolag är professionella investerare som bidrar med mycket 
erfarenhet om hur startups ska driva ett företag. Startup5 menar att de behöver venture capital 
bolag som ger den översikt som behövs för att hålla sig på rätt spår och att de utan venture 
capital bolag skulle “go all over the place” om de endast fick deras kapital. Startup5 
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uppskattar den disciplin som venture capital bolag inger på sättet ett företag ska drivas. Enligt 
Startup5 bygger venture capital bolagens organisation på att hjälpa startups. Vissa av dem har 
blivit stora och i och med att venture capital bolagen har underhållit och utvecklat relationerna 
med dem kan nya portföljbolag utnyttja dem. Startup5 menar att deras venture capital bolag 
hjälper till med rekrytering, marknadsföring, styrelseplats, bra ingenjörskunskap, strategiskt 
partnerskap, market intelligence och företagsintroduktioner. Vidare anser de att det är en 
betydande kvalitetsstämpel om ett framstående venture capital bolag är investerad i ett bolag. 
Startup5 menar också att de från sitt venture capital bolag får feedback och blir upplysta om 
saker som de annars inte hade fått då venture capital bolagen är ute i världen och möter 
företag. Startup5 anser det vara av värde att vara geografiskt nära deras venture capital bolag.  
 
Startup6 menar att det är venture capital bolagens erfarenhet som styr vilka resurser de bidrar 
med. Startup6 menar att det dels finns venture capital bolag som inte har operationell 
erfarenhet och inte vet vad som får bolag att växa och blomstra och att det dels finns 
imponerande venture capital bolag som har varit entreprenörer själva och startat egna bolag 
och därmed har operationell erfarenhet. Startup6 anser att bra venture capital bolag kan ge råd 
i försäljning, marknadsföring, styrelsen, hjälpa till med kontakter, rekrytering, introduktioner 
till kunder och partnerskap. Vidare menar de att erfarna venture capital bolag kan hjälpa till 
med det som gör skillnad i ett bolag, vad bolaget ska tänka på, hur snabbt de bör växa, 
försäljnings- och marknadsföringsstrategier och att det mer ses som en bonus om de lyckas få 
en bra partner som kan ge råd, introduktioner till kunder, partners och nya marknader. Enligt 
Startup6 anordnar deras venture capital bolag introduktioner i form av speed-dating där 
Startup6 dragit in många affärer och fått följdinvesterare. Enligt Startup6 har ett av deras 
venture capital bolag hjälp till med rekryteringen medan andra inte bidragit så mycket 
förutom styrelsearbete. Startup6 menar att det är långt bort från sanningen att tro att venture 
capital bolag är anledningen till att startups gör succé. Vidare menar de att venture capital 
bolag får väldigt mycket cred för väldigt lite jobb. Samtidigt anser Startup6 att startups kan 
stärkas av att vara uppbackade av ett särskilt venture capital bolag och att det vid rekrytering 
kan vara värdefullt att vara förknippade med kända investerare. Liksom Startup5 anser 
Startup6 att geografisk närhet till venture capital bolagen gör stor skillnad och att det är stora 
fördelar att kunna träffas över en lunch eller besöka varandra.  
 
Enligt Startup7 har deras venture capital bolag hjälpt till med att anställa nyckelpersoner och 
varit deras talesman och hjälpt dem framställa sitt budskap. Vidare anser Startup7 att deras 
venture capital bolag har hjälpt dem bygga upp varumärkeskännedom, gjort introduktioner till 
potentiella kunder och fått tillgång till andra venture capital bolag. Både venture capital 
bolaget och styrelsen har både investerings- och operationell erfarenhet vilket har varit 
betydelsefullt i utformningen av bolagets riktning.  
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5.3.2.1 Nätverk 
Utifrån tidigare teori kan nätverk ses som en resurs och vidare utgöra ett värde i relationen. 
Nedan redogörs vilka fördelar som finns med att verka inom geografiska nätverk.  
 
Majoriteten av aktörerna i båda områdena menar att framgång föder framgång och att 
framgångsrika företag blir en plantskola vilka lockar kapital och kompetens. Venture capital 
bolagen i Stockholm menar att geografisk närhet till startups möjliggör spontana möten och 
vidare att det sparar tid. Båda aktörerna i Stockholmsområdet menar att venture capital 
världen är relativt liten så alla känner alla vilket är en fördel då venture capital bolagen kan ha 
koll på vad som händer i omvärlden. Aktörerna i Silicon Valley menar att det är en fördel att 
verka inom nätverk som har hög koncentration av kapital och talang. 
 
Stockholmsområdet 
Venture capital bolag 
VC1 menar att befinna sig i nätverk möjliggör spontana möten vilket kan leda till framtida 
investeringar. VC1 har även närvaro i Silicon Valley då de vill ha närhet till sina portföljbolag 
som finns där. VC2 menar att en bra kontakt med lokala investerare kan ses som 
självförstärkande men menar samtidigt att teknik gör den lokala faktorn mindre avgörande. 
VC2 menar att geografisk närhet sparar tid. VC3 är inne på samma linje och menar att det 
finns stora fördelar med att ha geografisk närhet till tidiga bolag då behovet av kontakt och 
möten är stort. VC4 menar att framgångsrika bolag har blivit en plantskola för nya bolag då 
framgång föder framgång vilket gör att det finns bolag att se upp till. VC4 menar att det är 
viktigt att tidigt bygga relationer då venture capital bolagen tjänar på det i längden då 
ekosystemet blir bättre i Sverige vilket gör att de kan investera i bättre bolag. VC5 menar att 
en kritisk massa av talang, kapital och ”know-how” gör ekosystemet självförsörjande och inte 
beroende av omvärlden. Samtidigt menar VC5 att nätverket i Stockholm är litet vilket 
underlättar investeringsprocessen. VC5 menar också att venture capital världen är väldigt liten 
i Europa vilket gör att alla känner alla så det är svårt att ha riktig konkurrens. Alla är mer 
”frenemies” och samarbetar.   
 
Startups 
Startup1 menar att startupsektorn är framgångsrik vilket ger positiva effekter och vidare att 
framgång föder framgång. Startup1 anser också det vara en fördel att ha kompetens inom 
nätverket. Startup2 menar att investerarnätverket är bra i Stockholm och att affärs- och 
investerarkontakterna är bra. Samtidigt menar Startup2 att den geografiska närheten till 
venture capital bolagen spelar mindre roll men att investerare tenderar att investera lokalt. 
Startup3 menar att om man vill bygga ett framgångsrikt tech-bolag så bör man befinna sig i 
någon stor stad och framförallt Stockholm då infrastrukturen och kompetensen finns där. 
Liksom Startup1 anser Startup3 att det finns många framgångsrika bolag i Stockholm som 
drar kompetens och tvärtom. Vidare menar Startup3 att ekosystemet är ganska litet så venture 
capital bolagen har koll på aktörerna och vad som händer. Samtidigt menar Startup3 att 
nätverket kring pengar kan vara en anledning till att vara i Stockholm men att det inte är 
avgörande för att få riskkapital. Startup4 drar en parallell till Silicon Valley och menar att 
fördelen med Stockholm är att allt finns, att lönerna är lägre samtidigt som det finns gott om 
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talang. Startup6 menar att Stockholm har ett väldigt gott rykte av att kunna skapa många stora 
framgångsrika företag och att det är känt för att vara en entreprenörsstad. En respondent 
menar att startupsektorn har mognat i Stockholm vilket har gjort att världen över har fått upp 
ögonen för Stockholm och vill vara en del av nätverket. 
 
Silicon Valley 
Venture capital bolag 
VC6 menar att Silicon Valley har den högsta koncentrationen av kapital och talang och vidare 
att en anledning till att vara i Silicon Valley är att venture capital, kommersiella banker, 
juristfirmor och att stora företag finns där samt att mycket innovation sker där. Likaså menar 
VC7 att fördelen med att verka i Silicon Valley är närheten till de flesta affärer. En 
respondent menar att det nästan är som en självuppfyllande profetia där talangfulla personer 
lockas till Silicon Valley vilket i sin tur lockar mer personer.   
 
Startups 
Startup5 menar att ha närhet till de stora investerarna är viktigt och att rekrytering, nätverket, 
kapital och andra startups är de största fördelarna med att vara i Silicon Valley. Likaså menar 
Startup6 att de i Silicon Valley omges av suveräna entreprenörer och har tillgång till 
infrastruktur. Startup7 anser även att Silicon Valley har ett välmående ekosystem för att söka 
pengar och att anställa talanger.  
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6 Analys 
Den första delen av analysen syftar till att besvara den första frågeställningen som relaterar 
till hur relationen mellan venture capital bolag och startups ser ut medan den andra delen 
avser att komma fram till vilka resurser som upplevs utgöra ett värde i relationen. 
Genomgående belyses skillnader och likheter mellan venture capital bolag och startups 
respektive Stockholmsområdet och Silicon Valley.  
 
6.1 Relationen mellan venture capital bolag och startups 
Denna inledande del av analysen syftar till att besvara studiens första frågeställning gällande 
relationen mellan aktörerna. 
 
6.1.1 Intresse för aktörer och önskade resurser 
Som tidigare nämnt tar relationsutvecklingen mellan startups och venture capital bolag sin 
början då parterna börjar söka efter intressanta aktörer som innehar önskvärda resurser 
vilket vi i denna del avser analysera.  
 
Enligt venture capital bolagen i Stockholmsområdet är startups som verkar på en stor marknad 
inom olika branscher och har internationellt skalbara modeller intressanta att investera i. Även 
startupföretagets konkurrensfördelar värderas då de kan medföra framtida 
utvecklingsmöjligheter. Det värderas i och med att venture capital bolaget strävar efter att 
startupföretaget ska kunna skalas upp och så småningom bli ett globalt företag. I Silicon 
Valley värderar venture capital bolag istället startups med hög marknadskompetens samt de 
bolag som har ett rykte av att skapa ett högt värde för venture capital bolagen. Venture capital 
bolagen ser alltså de nämnda resurser som önskvärda hos startupföretaget. De ses som 
önskvärda till följd av att venture capital bolaget förväntar sig att dessa resurser senare 
kommer att utgöra ett värde för dem. Det är dock värt att beakta i enlighet med tidigare 
forskning (Håkansson & Snehota, 1995; Baraldi et al., 2012) att en resurs inte utgör ett värde 
förrän dess att den andra aktören ser resursen som intressant och har en användning för den. 
Det visar på svårigheten att definiera resurser och därför kan dessa önskvärda resurser ses som 
en indikation på vilka resurser venture capital bolag värderar hos startups. Venture capital 
bolagen kommer således aldrig få tillgång till sina önskvärda resurser så länge inte startups ser 
önskvärda resurser hos venture capital bolaget.  
 
Vi kan se att samtliga undersökta venture capital bolag i både Stockholmsområdet och Silicon 
Valley är eniga om att den viktigaste faktorn vid sökandet av nya startups är dess team. Det 
stämmer överens med tidigare teori (Sapienza, 1992; Lindholm Dahlstrand, 2004) som 
nämner personerna bakom företaget som betydelsefulla. Samtliga venture capital bolag i vår 
studie belyser på ett eller annat sätt vikten av grundarnas tidigare erfarenhet och att startups 
har ett välgrundat team som kompletterar varandra, kan hantera svåra situationer och är 
mottagliga för råd utifrån. Det finns även indikationer som tyder på att venture capital bolag 
är mer benägna att investera i startups som innehar ett kvalificerat team vilket delvis kan 
grunda sig i ett resonemang att ju bättre team desto mindre tid kommer venture capital bolaget 
att behöva lägga i företaget. Att venture capital bolag söker ett kvalificerat team kan också 
bero på det som Strömsten och Waluszewski (2012) och Miloud et al. (2012) är inne på, att ett 
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sådant team har den branscherfarenhet som krävs för att driva bolaget framåt vilket gör att det 
värderas högre jämfört med startups som saknar erfarenhet. Detta då ett bra team med tidigare 
erfarenhet inte behöver lika mycket hjälp och stöttning som ett team utan branscherfarenhet. 
En annan aspekt på betydelsen av teamet är att det är viktigt att personerna i både startups och 
venture capital bolag känner att de passar för varandra då en kommande relation kommer att 
innebära att de ska träffas regelbundet, komma överens samt hantera uppkomna problem. Av 
den anledningen blir det högst relevant att se till personliga egenskaper.  
 
Venture capital bolagen i Stockholmsområdet menar att de investerar i startups utifrån egna 
intressen och kompetens och därför inte investerar i företag där de inte känner att de kan bidra 
med något värde vilket kan bero på att de inte förstår produkten eller marknaden. En 
ytterligare aspekt venture capital bolagen tar hänsyn till vid investering är i vilken fas 
startupföretaget befinner sig. Det till följd av att arbetsintensiteten tenderar att skilja sig åt 
beroende på var i utvecklingen företaget befinner sig, vilket går i linje med tidigare teori 
(Lindholm Dahlstrand, 2004; Isaksson, 2006). Flertalet venture capital bolag belyser 
följaktligen att de föredrar att ha en portfölj av startups som befinner sig i olika 
utvecklingsfaser just till följd av att arbetsintensiteten skiljer sig åt. Startups som har funnits 
på marknaden ett tag har oftast inte ett lika stort behov av venture capital bolagens hjälp 
jämfört med startups som befinner sig i en uppstartfas. I uppstartfasen kan startups vara i 
större behov av råd och stöttning för att kunna utvecklas.  
 
Silicon Valley är som tidigare nämnt känt för sin höga närvaro av både venture capital bolag 
och startups är det förståeligt att många startups söker kapital samtidigt som venture capital 
söker intressanta startups att investera i. I och med att det finns en stor kunskap i området 
innehar många bolag de önskvärda egenskaper och resurser venture capital bolagen söker vid 
investering vilket kan antas bidra till viss komplexitet för venture capital bolaget att välja ut 
bolag att investera i. Utifrån respondenternas uttalanden kan vi anta att venture capital 
bolagen gärna investerar i startups där grundarna kommer från något av storföretagen i 
området. Tidigare litteratur (Lindholm Dahlstrand, 2004; Sölvell, 2015) är inne på att dessa 
personer oftast har tidigare erfarenhet inom branschen samt tillgång till etablerade kontakter. 
 
Venture capital bolagen belyser även något som skiljer sig från tidigare teori (Lindholm 
Dahlstrand, 2004; Isaksson, 2006; Strömsten & Waluszewski, 2012), nämligen att det inte 
enbart är venture capital bolagen som väljer vilka de vill investera i utan att startups även kan 
välja vilka de vill bli investerade av. Framgångsrika startups har nämligen möjlighet att själva 
välja investerare och ser då till varje venture capital bolag och vad de kan få tillgång till 
utöver kapital. De ser då framförallt till venture capital bolagets varumärke, vilka bolag som 
ingår i deras portfölj, deras nätverk samt bolagets erfarenheter. Att icke-finansiella resurser 
nämns som viktiga för startups kommer inte som någon överraskning. I ett läge där startups 
kan välja investerare och därmed är garanterade kapital kan det ses som en naturlig process att 
då se till de icke-finansiella resurserna som venture capital bolagen säger sig kunna erbjuda.  
 
Samtliga venture capital bolag belyser även betydelsen av sitt nätverk i inledningen av 
relationsutvecklingen. Genom kontakter i nätverken får de information och rekommendationer 
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om startups som kan vara intressanta för dem att investera i. I och med att de flesta startups 
går igenom liknande utvecklingsprocesser och så småningom ska klara sig själva och stå på 
egna ben är venture capital bolagets övriga portföljbolag och nätverk betydelsefullt för 
startups. Det till följd av att det ger startups möjlighet att dela kunskap och erfarenhet med 
liknande bolag samt få tillgång till kontakter som kan vara av värde längre fram i dess 
utveckling. Det finns också en anledning att tro att båda parter söker startups respektive 
venture capital bolag som har en förankring i nätverket då parterna i ett tidigt skede av 
relationen kan ta del av varandras kontakter.  
 
Samtliga startups både i Stockholmsområdet och i Silicon Valley indikerar att det var ett 
aktivt val att söka finansiering hos venture capital bolag samtidigt som anledningarna till det 
aktiva valet tenderar att skilja sig åt. Startups i Silicon Valley uttrycker tydligt att kapital är 
den främsta anledningen till att söka venture capital medan det i Stockholmsområdet tycks 
vara andra icke-finansiella resurser som också värderas utöver kapital när de söker venture 
capital. Det skulle vidare kunna tolkas som att startups intresse i Silicon Valley främst ligger 
på att få in kapital vilket medför att de inte lägger så stor vikt vid på venture capital bolagens 
icke-finansiella resurser. En anledning skulle kunna tänkas vara att startups i 
Stockholmsområdet anser sig vara i större behov av de icke-finansiella resurserna ett venture 
capital bolag kan generera medan startups i Silicon Valley inte ser ett liknande behov. Detta 
kan tänkas bero på att startups i Silicon Valley ser sig kunna få dessa icke-finansiella resurser 
på andra sätt, exempelvis genom deras egna nätverk alternativt att de redan innehar dem. 
Flertalet startups i Stockholmsområdet menar att valet att söka venture capital grundar sig i att 
de ser att en relation med venture capital bolag kan generera önskvärda icke-finansiella 
resurser såsom kompetens, nätverk, övriga portföljbolag samt ett gott rykte vilka kan vara av 
betydelse för startups utvecklingsmöjligheter. Dock kan vi anta att kapital i grund och botten 
är anledningen till att startups söker finansiering då det är en självklarhet för att kunna driva 
ett bolag.  
 
Tidigare forskning (Isaksson, 2006; Söderblom & Samuelsson, 2014) har belyst startups 
svårigheter med att få kapital och vidare indikerat på att venture capital ofta är det enda 
finansieringsalternativet. I vår studie tycks venture capital vara ett självklart val för samtliga 
startups samtidigt som ett antal startups indikerar att andra finansieringsalternativ är möjliga 
men att de ser fler fördelar med att vara investerade av venture capital bolag. Detta indikerar 
på en förståelse hos startups att venture capital bolag kan tillföra mer än enbart kapital. För 
startups i Stockholmsområdet som ingår i vår studie har ingen upplevt någon större svårighet 
att få finansiering vilket således motsäger tidigare diskussioner om att startups har svårt att få 
finansiering. Venture capital bolag belyser dock att de får in omkring 1000 investerings-
förslag årligen men att endast en handfull bolag väljs ut vilket visar på att efterfrågan på 
kapital är hög. I och med att vi sökte startups som blivit finansierade av venture capital bolag 
har samtliga startups blivit utvalda. De studerade startupföretagen är således utvalda på grund 
av att de har de egenskaper och resurser som venture capital bolagen önskar och värderar. Vi 
kan därav anta att synen på svårigheten att få kapital av venture capital bolag sett annorlunda 
ut om vi även studerat startups som fått avslag på sin ansökan om venture capital.  
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Jämfört med i Stockholmsområdet indikerar startups i Silicon Valley att det är svårt att få 
finansiering. Venture capital bolag menar samtidigt att det kan bero på i vilken bransch 
företaget verkar inom. Det går att relatera till det flockbeteende startups menar att venture 
capital bolagen i Silicon Valley har då startups som befinner sig i branscher som är populära 
har lättare att få finansiering. Utifrån startups i Silicon Valley framkommer det nämligen att 
startups upplever att om ett venture capital bolag visar intresse för ett startupföretag kommer 
fler venture capital bolag visa intresse enbart till följd av att andra visar intresse. Det skulle 
således kunna ses som att venture capital bolagen mer följer ett flockbeteende än tar aktiva 
beslut själva. Det anser vi kan visa på den höga närvaro av startups som råder i området och 
svårigheten att ta rätt beslut och att venture capital bolag då hellre följer andra som söker 
liknande startups och som de anser har en god inblick i vilka startups som har potential. Trots 
att venture capital bolagen framhäver önskvärda resurser hos startups indikerar vår empiri på 
att venture capital bolagen inte är fullt medvetna om att vilka ytterligare resurser de söker hos 
startups vid val av investering.  
 
I Silicon Valley varierar vidare startups syn på önskvärda resurser hos venture capital. En 
respondent antydde att det är svårt att få tillräckligt med kapital, den kunskap om marknaden 
som krävs eller lyckas rekrytera rätt utan finansiering av venture capital bolagen. Detta visar 
på att venture capita bolag har stor betydelse för startups utveckling. En annan respondent 
uttryckte istället att venture capital bolagen sällan har den kunskap som krävs för att kunna 
identifiera affärsmöjligheter eller har den erfarenhet som värdesätts av dem som startups. Att 
startups har olika förväntningar om venture capital bolagens resurser går i linje med IMPs syn 
på resurser då perspektivet belyser att resurser har olika värde i olika sammanhang beroende 
på hur de kombineras och värderas (Håkansson & Waluszewski, 2002; Waluszewski, 2004; 
Håkansson et al., 2009; Baraldi et al., 2012). Det kan bero på vad startups söker för resurser 
och anser sig ha behov av.  
 
Det finns således både en positiv och negativ bild av venture capital bolag som 
finansieringsalternativ. Det kan tänkas bero på att alla venture capital bolag liksom startups 
har olika erfarenhet av branschen och att synen på den andra partnern präglas av vad de 
tidigare upplevt. Detta får stöd av Håkansson och Ford (2002) som belyser att relationens 
utveckling beror på vilka erfarenheter parterna har sedan tidigare. Samtidigt menar startups att 
venture capital bolagen tenderar att luta sig tillbaka på sina tidigare erfarenheter genom att se 
till vad som har fungerat i tidigare relationer. Det kan både vara positivt genom att venture 
capital bolagen kan ge strategiska råd och förhindra misslyckande samtidigt som det kan 
medföra konsekvenser när det kommer till att göra det bästa för det specifika bolaget. Det är 
något som Strömsten och Waluszewski (2012) belyser i tidigare teori då venture capital bolag 
ofta applicerar liknande resurskombinationer på sina portföljbolag istället för att se till varje 
enskilt portföljbolag. Detta skulle kunna vara en anledning till att portföljbolagen inte ser hur 
venture capital bolagens resurser kan tänkas utgöra ett framtida värde för just dem.  
 
Sammanfattningsvis tycks kapital för startups i Silicon Valley vara den främsta anledningen 
till att de inleder en relation med venture capital bolag. I Stockholmsområdet framhålls i större 
utsträckning de icke-finansiella önskvärda resurser som en anledning till att de inleder en 
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relation med venture capital bolag. En ny aspekt som framkommit i vår studie som skiljer åt 
jämfört med tidigare teori är att även startups har möjlighet att välja vilka de vill bli 
investerade av. Således ligger inte valet av aktör att ingå en relation med enbart i venture 
capital bolagens kontroll.  
 
I en jämförelse mellan vilka resurser som venture capital bolag ansåg att startups skulle 
värdera och vad startups faktiskt värderar kan vi utläsa att de har en överensstämmande syn. 
Båda parter anser att venture capital bolagets nätverk och framförallt deras övriga 
portföljbolag är av värde för startups då startups värderar att vara finansierad av venture 
capital bolag som också har investerat i andra framgångsrika startups. Detta kan tänkas ge ett 
värde längre fram i relationen då chanserna ökar att andra följdinvesterare får upp ögonen för 
startupföretaget. För venture capital bolagen handlar det snarare om att de får möjlighet att 
investera i fler startups med önskvärda resurser till följd av att fler startups söker sig till dem 
då startups tenderar att vilja vara förknippade med venture capital bolag som har tidigare 
lyckade investeringar.  
 
I Stockholmsområdet söker venture capital bolag främst startups som har potential att bli 
globala medan venture capital bolag i Silicon Valley önskar inleda relation med startups som 
har hög marknadskompetens och har ett rykte om att kunna skapa ett högt finansiellt värde. 
Likheterna mellan de geografiska områdena är att teamet och personerna bakom det ses som 
det mest intressanta resursen när det kommer till val av startups. Detta då en framtida relation 
är beroende av att parterna kan samarbeta och komma överens varför personkemin bli viktig. 
 
6.1.2 Gemensamt fokus 
Efter att venture capital bolag och startups har funnit varandra och anser att den andra 
parten är intressant och innehar önskvärda resurser är nästa steg i relationen att identifiera 
en gemensam målbild och strategi vilket vi i vår analys ser som ett gemensamt fokus. 
 
Enligt samtliga venture capital bolag i båda områdena är det viktigt att aktörerna har en 
gemensam målbild, ett gemensamt fokus, är ärliga mot varandra och strävar åt samma håll för 
att relationen ska fungera. Detta stämmer överens med tidigare forskning (Turcan, 2008) som 
menar på att är det en mycket central del av processen att besluta om gemensamma mål och 
strategier då de har stor påverkan på den fortsatta relationen. Venture capital bolagen i Silicon 
Valley har vidare både förslag på ekonomiska och strategiska mål när de ska gå in i en 
investering. Av den anledningen tar denna process i relationen lång tid just till följd av att 
aktörerna ska lära känna varandra och i slutändan komma överens och besluta om 
gemensamma mål och strategier. Detta får stöd i tidigare litteratur av Lindholm Dahlstrand 
(2004) samt Isaksson (2006).  
 
Ser vi till startups håll i Silicon Valley kan investeringsprocessen upplevas som tidskrävande 
och med vissa irritationsmoment. Startups upplever att venture capital bolagen ständigt 
behöver tillgång till mer information vilket de upplever som distraherande då de samtidigt 
arbetar med att starta, driva och utveckla bolaget. Här framkommer även problematiken med 
att flera venture capital bolag är involverade då de olika bolagen kan behöva olika 
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information. I kampen om ett gemensamt fokus pågår en ständig diskussion om ägandet i 
bolaget, startups vill själva ha kvar så mycket ägande som möjligt samtidigt som venture 
capital bolaget vill ha en så stor värdeökning och avkastning som möjligt. I och med att det 
ekonomiska värdet för venture capital bolaget ökar ju större andel av bolaget som ägs är 
processen om att besluta om äganderätten ofta en tidskrävande och påfrestande process. Detta 
ekonomiska värde är inget som skulle ha skapats om relationen inte ingåtts vilket är något 
som Ford och Håkansson (2013) menar är en av fördelarna med en relation. Det visar även på 
betydelsen av att ha ett gemensamt fokus för att på så sätt försäkra sig om att båda aktörerna 
strävar åt samma håll.  
 
Venture capital bolagen i Stockholm indikerar att det är av betydelse att startups är medvetna 
om vad det innebär att ta in venture capital då det ofta medför att utomstående personer 
kommer in i företaget styrelse. En intressant aspekt som venture capital bolagen belyste var 
att alla startups inte passar för riskkapital. Det resonemanget kan ha sin förklaring i att 
startups som exempelvis vill styra över bolaget själv och inte är mottagliga för råd av 
personer utanför organisationen eller inte är benägna att ta in utomstående personer i styrelsen 
troligtvis inte heller passar för riskkapital. För precis som Isaksson (2006) menar måste 
startups vara beredda på att släppa på kontrollen av sitt bolag.  
 
Båda aktörer genomgår en relativt lång process då de granskar varandra och tar referenser för 
att försäkra sig om att bolagen och personerna bakom det är vad de utgör sig för att vara. 
Denna process är av stor betydelse då det speglar förutsättningarna för att komma fram till 
gemensamma mål och strategier och således lägga grunden för den fortsatta 
relationsutvecklingen. Det indikerar ytterligare som redan nämnt på att det inte bara är 
venture capital bolagen som kan välja vilka startups de vill investera i utan att startups även 
har möjlighet att välja vilka venture capital bolag de vill bli investerade av. I vår studie 
framgår av vissa startups att denna process upplevs som känslig vilket visar på att det är 
viktigt att venture capital bolagen känner av situationen och anpassar processen efter varje 
enskild relation. Startups belyser att de kan uppleva att venture capital bolagen i början av 
investeringsprocessen är trevliga och omtänksamma men att det ganska snabbt övergår till att 
bli tuffa förhandlingar om gemensamma mål och strategier vilket sätter båda aktörerna på 
prov. Denna process är dock som tidigare nämnt oundviklig då det är av stor betydelse att 
parterna är överens om vad det är för bolag som byggs och vilken ambitionsnivå som finns för 
att kunna skapa goda förutsättningar för en givande relation innan beslut om investering tas.  
 
Venture capital bolagen i Silicon Valley antyder att det finns risk att relationen avslutas om 
startupföretaget får för sig att inte följa de gemensamma målen och den förutbestämda 
strategin utan istället gå åt ett annat håll. Det visar på vikten av att ha fastställda mål och 
strategier så tidigt som möjligt i relationen för att på så sätt undvika konflikter och 
missförstånd i ett senare skede. Detta får stöd i tidigare teori (Bygrave & Timmons, 1992; 
Turcan, 2008) som menar på att det är oundvikligt att mål hamnar i konflikt till följd av att 
parterna har olika förväntningar på relationen samtidigt som de belyser vikten av att parterna 
ska vara överens om dessa mål så tidigt som möjligt i relationen. I enlighet med tidigare 
litteratur (Lindholm Dahlstrand, 2004; Isaksson, 2006; Turcan 2008; Gulati et al., 2011) lyfter 
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venture capital bolagen fram aktieägaravtalets betydelse som skrivs i slutet på 
investeringsprocessen. I syfte att förhindra risken att det ska uppstå oenigheter eller konflikter 
angående mål, ambitioner och expansionsidéer senare i relationen skrivs mål, ambitioner och 
strategier ner vilket sedan ligger till grund för förutsättningarna för relationen samtidigt som 
det minskar risken för oenigheter och konflikter. Ett venture capital bolag påpekar att det i 
vissa situationer då aktörerna inte är överens om mål och strategier kan vara bättre att avstå 
från investering. Det visar på hur stor betydelse det har att aktörerna är överens. 
 
Venture capital bolagen i Stockholmsområdet indikerar vidare på att venture capital och 
startups branschen fortfarande är relativt liten i Stockholm vilket kan medföra att venture 
capital bolagen kan behöva samarbeta med varandra då startups väljer att ta in fler venture 
capital bolag i företaget. Detta stöds av tidigare teori (Baraldi & Strömsten, 2009; Hallen & 
Eisenhardt, 2012; Strömsten & Waluszewski, 2012) som nämner att venture capital bolagen 
investerar minoritetsandelar i startups och ofta saminvesterar med andra venture capital bolag. 
Det visar på att startups kan påverka och bestämma om relationer ska inledas med fler venture 
capital bolag. I likhet med Stockholmsområdet så är ofta flera venture capital bolag i Silicon 
Valley investerade i samma startups. Ett venture capital bolag i Silicon Valley upplever att det 
främst är startups med tidigare erfarenhet som ofta samarbetar med fler venture capital bolag. 
Resonemanget grundar sig i att startups som föredrar fler investerare antingen avser att ta in 
så mycket kapital som möjligt alternativt strävar efter att få in mer kunskap i bolaget och fler 
perspektiv på beslut genom att de har fler investerare att vända sig till. Venture capital 
bolagen uttrycker att de inte ser något problem att samarbeta med flera venture capital bolag 
så länge de har möjlighet att framföra sina strategiska intressen och på så sätt få sin röst hörd 
samt att de andra venture capital bolagen inte utgör något hinder på marknaden. Det visar 
dock på att det föreligger vissa krav för att samarbete ska kunna ske mellan venture capital 
bolagen och att det därför inte är en självklarhet.  
 
Det vi kan utläsa utifrån ovanstående resonemang är således att gemensamma mål och 
strategier är grundläggande för att en investering ska kunna ske och vidare att en relation kan 
utvecklas. Både startups och venture capital bolag tycks vara medvetna om betydelsen av 
gemensamma mål för att relationen ska fungera. Aktieägaravtalet fungerar som ett skriftligt 
kontrakt som parterna kan luta sig tillbaka på under relationens gång och försäkra sig om att 
de strävar efter samma mål vilket är i enlighet med tidigare litteratur (Turcan, 2008; Gulati et 
al., 2011). I det fall någon av parterna skulle avvika från de gemensamma målen eller 
strategin riskeras relationen att avslutas.  
 
6.1.3 Anpassning 
Anpassning är något som sker från första interaktion till dess att relationen avslutas. Vidare 
är anpassning enligt tidigare teori en förutsättning för att en relation ska skapas och 
utvecklas. Anpassning mellan aktörerna innefattar flertalet aspekter som vi analyserar. I vår 
studie har vi valt att analysera anpassning utifrån beslut, mottaglighet, fördelning av roller, 
tillit, konflikter och ömsesidigt beroende. 
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För att relationen ska fungera måste det enligt venture capital bolagen i Silicon Valley finnas 
ett ömsesidigt beroende och en vilja att anpassa sig hos båda parterna. Det tycks även finnas 
en medvetenhet hos båda aktörerna i Stockholmsområdet om att det krävs anpassning för att 
en relation ska fungera. Vidare finns det en förståelse att relationer som inte fungerar kan bero 
på att startups och venture capital bolag har olika värderingar alternativt olika syn på mål och 
visioner vilket visar på att det krävs anpassning. Detta överensstämmer således med hur IMP 
perspektivet ser på relationer och anpassning då IMP utgår från att en grundförutsättning för 
att relationen ska fungera är att parterna är överens om gemensamma mål (Turcan, 2008).  
 
Ser vi istället till anpassning utifrån startups perspektiv i Stockholmsområdet kan vi utläsa att 
det finns en tanke om ett ömsesidigt beroende mellan aktörerna. Startups menar att relationen 
bygger på vem du är som entreprenör och att det ligger i startups eget intresse att samarbeta 
och arbeta tillsammans med venture capital bolaget. Det visar på att det finns en förståelse hos 
startups att anpassning behöver ske i relationen med venture capital bolagen. Det råder även 
en strävan efter att utveckla relationen över lång tid, dock skiljer sig definitionen på vad som 
menas med lång tid mellan de undersökta startupföretagen. Vissa startups menar att relationen 
kan pågå i allt från ett par år till flertalet år medan andra startups belyser att relationen 
kommer att utvecklas och leva kvar resten av företagets liv. Relationen till venture capital 
bolaget skulle i det längre fallet således aldrig avslutas då det under relationens gång har 
byggts upp band vilka finns kvar även efter att en formell exit har skett genom exempelvis 
börsintroduktion eller uppköp. Oavsett finns det en strävan efter att utveckla relationen över 
tid och en anledning till det nämns vara att ju starkare relation som finns mellan aktörerna 
desto större är chansen att venture capital bolaget beslutar sig för att följdinvestera. 
 
En skillnad vi identifierat mellan vår insamlade empiri och tidigare teori är att samtliga 
venture capital bolag i Silicon Valley och Stockholm är samstämmiga i att de har en passiv 
roll i relationen till startups. Venture capital bolagen har en mer rådgivande roll medan det är 
startups som tar de slutliga besluten. Tidigare teori tyder som nämnt på att det är venture 
capital bolag som är den ledande parten i relationen som styr och tar viktiga beslut (Baraldi & 
Strömsten, 2009; Strömsten & Waluszewski, 2012). Vår studie avviker därmed också från 
tidigare litteratur som menar på att startups befinner sig i ett underläge gentemot venture 
capital bolagen där de hamnar i en position där startups måste rätta sig efter venture capital 
bolagens vilja (Turcan, 2008). Det är något som båda parterna är överens om. Då det finns en 
medvetenhet hos venture capital bolagen om att det är viktigt att startups känner att det 
fortfarande är deras bolag även om venture capital bolagen äger delar av bolaget. Det tycks 
utifrån venture capital bolagens fall inte finnas anledning för startups att oroa sig över att 
venture capital bolagen ska överta makten i bolaget då de innehar en minoritetsandel samt en 
passiv roll i styrelsen. Vi kan vidare belysa att inget av de undersökta startupföretagen 
indikerade på att uppleva en oro över detta.  
 
Det som är intressant med ovanstående resonemang är att det i tidigare litteratur (Baraldi & 
Strömsten, 2009; Strömsten & Waluszewski, 2012) antyder att det är venture capital bolagen 
som är den ledande parten i relationen. Samtidigt finns det ur ett IMP perspektiv inte någon 
ledande part i relationen. Utifrån vår studie kan vi utläsa att den formellt ledande rollen 
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varken innehas av venture capital bolagen eller startups men att det finns indikationer på att 
båda parter kan anta olika informellt ledande roller under relationens gång beroende på vilka 
beslut som ska fattas. Då venture capital bolagen endast är minoritetsägare har de ingen 
fullständig kontroll och makt över bolaget samtidigt som de kan bestämma sig för att avsluta 
relationen om startups inte fullföljer venture capital bolagens önskan. Vilket således kan vara 
avgörande för startups fortsatta utveckling ifall de blir av med den finansiering som de 
behöver. I vår undersökning framkommer det att startups tar de slutliga besluten då både 
venture capital bolagen och startups framhåller att det är startups som styr bolagen. Det är 
vidare något som skiljer sig från tidigare teori (Baraldi & Strömsten, 2009) som menar på att 
venture capital bolag har stor möjlighet att påverka alltifrån ledningspositioner samt 
samarbetspartners.  
 
Enligt ett venture capital bolag i Stockholmsområdet tycks det vara genom styrelsearbetet 
venture capital bolagen har som mest påverkan men i och med deras minoritetsägande är det 
inte helt problemfritt då de måste komma överens med en majoritet för att få igenom sina 
beslut. Startups i Silicon Valley upplever att venture capital bolagen har extremt liten 
påverkan på dem och att det främst sker på styrelsenivå. Detta tyder på att venture capital 
bolagen själva inte har någon avsevärd påverkan gentemot sina portföljbolag utan att de är 
beroende av andra eventuella ägare och startups för att kunna få igenom sina beslut. Venture 
capital bolag i vår studie belyser vidare att de endast vill vara med och bidra där de har mest 
kunskap vilket med andra ord kan ses som venture capital bolagen inte är intresserade att vara 
delaktiga i alla aspekter i bolagen. Helt utan påverkan på beslut tycks dock inte venture capital 
bolagen vara då en respondent poängterar att startups inte själva kan besluta om att ändra 
inriktningen på bolaget utan medhåll från venture capital bolaget. Även ett annat venture 
capital bolag påpekar att allt som rör värdet i bolaget måste diskuteras med venture capital 
bolaget. Det tycks således som att venture capital bolaget främst är aktiva i beslut som rör 
dem själva och deras ägande. Det skulle vidare kunna ses som en skyddsaspekt för venture 
capital bolaget då startups efter att de fått kapital från venture capital bolagen inte kan göra 
vad de vill med bolaget utan medhåll från investerarna. En viss grad av beroendeförhållande 
tycks således föreligga vilket gör att anpassningen och det ömsesidiga beroendet parterna 
emellan blir viktigt. Att parterna litar på varandra och att båda gör det som är bäst för bolaget 
blir därmed en central del av relationen. Förekommer inte dessa delar finns inte heller någon 
relation vilket tyder på att anpassning är avgörande för relationens utveckling (Ford & 
Håkansson, 2013). 
 
Enligt ett startupföretag i Stockholmsområdet tar de in så mycket kapital de anser vara 
nödvändigt förutsatt att de kan behålla kontrollen över bolaget. Det visar på betydelse av att 
som startups fortfarande inneha majoriteten av ägandet själva och på så vis kunna kontrollera 
och styra bolaget. Utifrån empirin kan vi utläsa att startups tror att venture capital bolagen 
hade varit tuffare i förhandlingar och tagit mer plats i styrelsen om de hade haft ett större 
ägande. Det ger vidare indikation på att det snarare är venture capital bolaget som måste 
anpassa sig efter startups vilja än tvärtom. Det måste enligt startups finnas en ömsesidig vilja 
från båda parter för att det ska vara möjligt att bygga bolaget och få relationen att fungera. En 
intressant aspekt som framkommer är att venture capital bolag i Silicon Valley framför att 
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vilken aktör som har den ledande rollen varierar. Som framkommer i empirin kan det tänkas 
bero på faktorer som ligger utanför den initiala relationen såsom konjunkturnedgångar.  
 
Venture capital bolagen indikerar att portföljbolagen måste lita på att de avser att göra det som 
är bäst för företaget då de annars inte har möjlighet att ge några råd till startupföretaget. Detta 
i och med att startups inte är mottagliga för råd om de inte litar på venture capital bolaget. 
Mottaglighet är något som enligt tidigare teori (Sapienza et al., 1996; Håkansson & 
Waluszewski, 2002; Baraldi et al., 2012) anses vara en grundförutsättning för att relationen 
ska fungera.  
 
Som nämnt sker samarbeten mellan flera venture capital bolag vilket venture capital bolagen 
uttrycker kan leda till att relationen mellan dem och startups kan påverkas. Förutom att 
startups måste hantera fler åsikter från olika ägare blir även påverkan från varje enskilt 
venture capital bolag mindre samtidigt som anpassningen till aktörer blir större. Dock 
uttrycker venture capital bolaget att trots fler venture capital bolag fortfarande kan påverka 
portföljbolaget. Den påverkan venture capital bolaget fortfarande anser sig kunna ha kan vara 
präglad av att de upplever att anpassningar har skett i relationen och där ömsesidiga 
beroenden har utvecklats vilket gör att båda parterna litar på varandra. 
 
Som tidigare påvisat har inte IMP perspektivet fokuserat på konflikter men vi har trots det valt 
att belysa denna aspekt då vår empiri och tidigare mer empirinära teori om venture capital 
bolag och startups framhållit aspekten som betydelsefull. Majoriteten av venture capital 
bolagen belyser nämligen betydelsen av att kunna hantera uppkomna konflikter i relationen. 
Orsaker till konflikter kan som tidigare nämnt vara många såsom förväntningar på roller, olika 
tillväxtmål samt mängden kapital (Isaksson, 2006; Turcan, 2008). Venture capital bolagen 
poängterar att det gäller att proaktivt undvika konflikter i och att det kan ligga till grund för att 
relationen avslutas. Konflikter antas vidare oftast uppkomma i styrelsen men det är dock inte 
nödvändigt att de sker mellan venture capital bolag och startups utan kan även ske med andra 
ägare. Något som nämns i litteraturen (Håkansson, 1982; Ford & Håkansson, 2013) är att val 
av rätt partner är viktigt för att undvika konflikter. Detta visar ytterligare på betydelsen av den 
inledande processen när parterna söker intressanta aktörer samt att teamet i startups och 
personerna i venture capital bolaget kommer överens och strävar åt samma håll. Tidigare 
litteratur (Isaksson, 2006) har även påpekat att ägarskap och kontroll kan vara föremål för 
konflikter och då att det är venture capital bolagen som genom utövandet av sin kontroll 
lägger grunden för konflikter. Då det i vår studie inte tycks vara så att venture capital bolagen 
utan majoritet kan påverka portföljbolagen och ta beslut som de inte är överens om verkar inte 
det vara en orsak till konflikter. Ett venture capital bolag belyser att det är viktigt att startups 
är coachbara, lyhörda och tar emot råd från venture capital bolagen för att på så sätt undvika 
konflikter. Samtidigt menar startups att det är lika viktigt att venture capital bolagen är 
lyhörda för deras vilja. Centralt blir därför den anpassning som sker genom interaktioner och 
ju mer aktörerna lär känna varandra.  
 
Vid uppkomna diskussioner mellan startups och venture capital bolag framkommer att 
startups väger in venture capital bolagens erfarenheter och kompetens från tidigare relationer 
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och resurser. Det går i linje med (Sapienza et al., 1996) som belyser att ett erfaret venture 
capital bolag värdesätts i större utsträckning i och med att de har större inblick i startups och 
dess olika utvecklingsfaser. Startups antyder samtidigt att diskussioner uppkommer hela tiden 
mellan dem och venture capital bolagen. De upplever att venture capital bolagen ställer höga 
krav på dem men att det är dessa krav som driver bolaget framåt och vidare att en del av 
relationen är att uppfylla dessa krav. Detta tyder på att startups behöver och är villiga anpassa 
sig utefter venture capital bolagens krav.  
 
Sammanfattningsvis tycks samtliga venture capital bolag och startups i båda områdena vara 
medvetna om att det krävs anpassningar från bådas håll för att relationen ska fungera. 
Grundläggande aspekter som lyfts fram av både venture capital bolag och startups gällande 
anpassning i relationen är att parterna har tillit till varandra samt är mottagliga för varandras 
råd och åsikter. Dessa anpassningar och samspel som sker i relationen leder till att ett 
ömsesidigt beroende utvecklas vilket lägger grund för att relationen ska fungera (Håkansson, 
1982; Håkansson & Snehota, 1995; Håkansson & Waluszewski 2012; Baraldi et al., 2012; 
Ford & Håkansson, 2013). 
 
Aktörerna i områdena är medvetna om att konflikter uppkommer i relationen och betydelsen 
av att kunna lösa dem vilket kräver anpassning mellan parterna. Till skillnad från tidigare 
teori framkommer det i vår studie att venture capital bolagen inte har en ledande roll i 
relationen. I och med att venture capital bolagen tenderar att vara minoritetsägare har de ingen 
avsevärd påverkan på portföljbolagen utan behöver hela tiden anpassa sig efter startups och 
andra ägare för att få igenom sina beslut. Det är således startups som i majoriteten av fallen 
tar besluten medan venture capital bolagen har en mer passiv och rådgivande roll. Startups 
kan således antas ha en större påverkan i relationen än vad som tidigare framkommit i teorin. 
I Stockholmsområdet kan startups vidare enligt båda parter antas ha en mer ledande roll i 
relationen. Detta är inte fullt lika tydligt i Silicon Valley då venture capital bolagen menar att 
aktören som har en mer ledande roll varierar mellan aktörerna. Trots det uttrycker startups i 
Silicon Valley att påverkan från venture capital bolagen är mycket liten.  
 
6.1.4 Involvering 
Graden av involvering kan som tidigare nämnt påverka relationsutvecklingen. Vi avser därför 
i detta avsnitt att analysera venture capital bolagens tillgänglighet i startupföretagen, hur 
kontakten mellan aktörerna ser ut samt den tid som spenderas i startups. 
 
I Stockholmsområdet tycks venture capital bolagens involvering i startups variera mellan 
bolagen och ske alltifrån kontakt varje vecka till att främst ske i samband med styrelsemötena. 
Samtliga venture capital bolag är som tidigare nämnt involverade i startups styrelse på ett eller 
annat sätt där majoriteten har en aktiv roll i styrelsen framför en observerande roll. Något som 
går att utläsa både från venture capital bolagen och från startups håll är att graden av venture 
capital bolagens involvering tycks styras utifrån startups vilja att blanda in venture capital 
bolagen i olika frågor. Vissa startups avser att nyttja sitt venture capital bolag till max medan 
involveringen i andra bolag främst sker genom venture capital bolagets styrelsenärvaro.  
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Utifrån vår empiri kan vi se att venture capital bolag i Silicon Valley tar en observerande plats 
i styrelsen framför en aktiv. Anledning till detta är enligt dem själva att de enbart är ute efter 
att få information och vill inte vara involverade i de beslut som tas. De framkommer vidare att 
det är i de beslutsfattande situationerna som konflikter vanligtvis uppstår vilket således skulle 
kunna indikera på att venture capital bolagen strävar efter att undvika konflikter i den mån det 
går. Venture capital bolagen framför att hur ofta de är i kontakt med portföljföretagen beror på 
startups då de är dem som bestämmer hur ofta styrelsemöten anordnas. I en situation då 
kontakt enbart sker via styrelsemöten väcks en fundering kring hur god relation parterna har 
till varandra. Genom att enbart ses någon gång i månaden eller mer sällan kan det vara svårt 
att rå om det ömsesidiga beroende som enligt tidigare teorier (Håkansson & Snehota, 1995; 
Håkansson & Waluszewski, 2002; Baraldi et al., 2012) behövs för att aktörerna ska bli 
samspelta och skapa en god relation. Venture capital bolagen indikerar dock på att de har 
kontakt med portföljföretagen även mellan styrelsemötena men att de inte har några regler för 
hur ofta kontakt sker. Det kan exempelvis ske genom att venture capital bolaget eller 
startupföretagets VD är i närheten av varandras arbetsplatser och då ses och stämmer av läget. 
Venture capital bolaget menar således att det är värdefullt att vara nära portföljföretagen då 
det inte finns några substitut till personliga möten vilket visar på att den geografiska närheten 
är av betydelse.  
 
En ytterligare intressant aspekt som framkom var att startups i Silicon Valley inte ser att det 
har någon stor betydelse för relationen om venture capital bolaget sitter med i styrelsen eller 
inte då startups även menar att de har relationer med venture capital bolag utanför styrelsen. 
Startups belyser även att olika venture capital bolag tillför olika mycket till bolaget och det 
troligtvis speglas av hur ofta aktörerna träffar varandra. Vidare är det enligt startups även av 
betydelse hur kontakt sker och belyser vikten av personliga möten då det effektiviserar och 
minskar risken för missförstånd, således värderar startups i Silicon Valley den geografiska 
närheten. Detta indikerar att den geografiska närheten har betydelse för venture capital 
bolagets involvering i relationen.  
  
Det tycks vidare finnas en variation mellan venture capital bolagen i Stockholmsområdet 
gällande vilka startups som de lägger mest tid på. Till skillnad från tidigare teorier (Sapienza 
et al., 1996; Isaksson, 2006; Berg-Utby et al., 2007) som menar att venture capital bolag 
spenderar mest tid i bolag som antingen går dåligt eller som går bra spenderar de flesta 
venture capital bolag mest tid i bolag som befinner sig däremellan. Det visar på att det inte 
finns något konsekvent förhållningssätt till vilka startups venture capital bolag fokuserar sin 
involvering på. Grad av involvering tycks också variera beroende på vilken fas relationen 
befinner sig i där vissa venture capital bolag i Stockholmsområdet spenderar mest tid i de 
tidigaste faserna. Detta kan tänkas bero på att venture capital bolagen är ensamma investerare 
vilket innebär att startups då endast har dem som investerare att vända sig till. Det får stöd i 
tidigare teori som menar på att det krävs olika mycket av venture capital bolaget i olika faser 
av relationen (Strömsten & Waluszewski, 2012). Samtidigt kan det också vara så att startups i 
tidiga skeden är mest mottagliga för råd och villiga att ta till sig venture capital bolagens 
åsikter samtidigt som behovet av hjälp kan tänkas vara som störst då.  
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Andra venture capital bolag i Stockholmsområdet tycks följa den strategi som tidigare belysts 
i teorin (Isaksson, 2006; Berg-Utby et al., 2007) då de spenderar mest tid i bolag som går 
dåligt. Detta kan som teorin påvisar bero på att de vill lyfta de bolagen i syfte att minska 
risken att det ska resultera i en dålig investering, det vill säga att venture capital bolaget inte 
får tillbaka sin avkastning. En ytterligare aspekt på den tid som spenderas i startups som kom 
fram är att de startups som frågar om mest hjälp också är de som får mest hjälp. Där går det att 
utläsa en skillnad i venture capital bolagens sätt att hantera det då vissa menar att det är fel att 
lägga mest tid på startups som skriker högst medan andra tenderar att ge mest hjälp till de som 
ber om det. Grad av involvering tycks även påverkas av om det är fler venture capital bolag 
involverade i samma startupföretag vilket kan tänkas vara ett naturligt resultat då 
startupföretaget vid fler investerare kan fördela sina förfrågningar om hjälp vilket gör att ett 
venture capital bolag inte behöver lägga lika mycket tid i bolaget. Likaså belyser venture 
capital bolagen att hur stor fond de har och därmed hur många portföljbolag de har investerat 
påverkar hur nära de kan jobba sina portföljbolag. Det kan vidare medföra att större venture 
capital bolag inte kan anpassa sin involvering beroende på vem som ber om mest hjälp utan 
måste då välja ut vilka företag de avser att vara mest involverade i.  
 
Det som är intressant med involvering sett ur startups perspektiv i Silicon Valley är att de 
menar på att om de som portföljbolag går bra så kommer venture capital bolagen att hålla sig 
borta och enbart förvänta sig uppdateringar på styrelsemötena om vad som sker i företagen. 
Det visar vidare på att involveringen kan vara beroende av hur bra det går för portföljbolagen. 
Venture capital bolagen tycks alltså enligt startups i Silicon Valley spendera mest tid i de 
startups som går mindre bra vilket i tidigare litteratur har presenterats som “fire fighters” 
(Isaksson, 2006; Berg-Utby et al., 2007). De undersökta startupföretagen framför dock en 
önskan om ett närmare samarbete med venture capital bolaget. De vill kommunicera med 
venture capital bolaget, lära sig från dem, ta emot deras råd och få dem att vara mer delaktiga 
i företaget. Vi kan således se att det här finns ett gap mellan aktörernas olika intressen. Det i 
och med att startups vill att venture capital bolaget ska vara mer aktivt och bidra med sin 
kunskap och erfarenhet samtidigt som det verkar som att venture capital bolaget anser att 
startups som går bra klarar sig själv utan deras tid eller hjälp. Detta är vidare en aspekt som 
kan ligga till grund för eventuella missförstånd i och med att aktörerna indikerar på att de har 
olika syn på varandras roll i relationen samt olika syn på de strategier som ska ta 
startupföretaget mot tillväxt, utveckling och mål. I tidigare teori kan som tidigare nämnt 
venture capital bolaget i detta fall antas ha en “firre fighter” strategi medan startupföretaget 
hellre skulle se att de använde sig av en “home run” strategi det vill säga att venture capital 
bolagen spenderar mest tid i de företag som går bra (Sapienza et al., 1996; Berg-Utby et al., 
2007). Venture capital bolagets fokus på att minimera tiden i bolaget kan enligt tidigare teori 
(Sapienza et al., 1996; Strömsten & Waluszewski, 2012) medföra negativa konsekvenser för 
startupföretaget. Detta då startups inte får tillräckligt med tid för att tillgodose sig av venture 
capital bolagets icke-finansiella resurser såsom nätverksfördelar, kunskap samt det goda rykte 
som relationen kan generera. Ur venture capital bolagens perspektiv i Silicon Valley 
spenderar de mest tid, uppmärksamhet och resurser inom de portföljföretag de ser att de har 
potential att få hög avkastning. Huruvida dessa startups ses som framgångsrika eller inte 
framkommer ej. Vi kan således se att det finns ett annorlunda fokus hos venture capital 
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bolagen i Silicon Valley jämfört med Stockholmsområdet vilket är att få så hög avkastning 
som möjligt.  
 
Majoriteten av venture capital bolagen tycks sammanfattningsvis föredra en aktiv roll i 
styrelsen medan vissa i Silicon Valley anser att en observerande plats är tillräcklig. Gällande 
den tid venture capital bolag spenderar i startups har tidigare teori främst belyst att de lägger 
mest tid i bolag som går bra respektive de som går mindre bra. Enligt startups tenderar venture 
capital bolagen i Silicon Valley att hålla sig borta från de startups som går bra och istället 
fokusera på de startups som går mindre bra. Venture capital bolagen i Silicon Valley menar 
istället att de spenderar mest tid i de startups där de ser att de kan få högst avkastning. Grad av 
involvering i Stockholmsområdet tycks istället variera och bero på startups vilja att blanda in 
venture capital bolagen i företaget. Det kan således antas vara startups som avgör i vilka bolag 
venture capital bolag är mest involverade i och att venture capital bolaget därav inte lägger 
något större fokus på hur det går för startupföretaget. I Silicon Valley framkommer det liksom 
i Stockholmsområdet att personliga möten värderas av båda parter vilket gör att den 
geografiska närheten till varandra är av betydelse.  
 
6.2 Resursers värde i relationen 
Följande del av analysen syftar till att besvara studiens andra frågeställning om vilka 
resurser som utgör ett upplevt värde i relationen.  
 
6.2.1 Resurser med potentiellt värde 
I tidigare studier framkommer det att venture capital bolag anser sig generera resurser i form 
av strategisk rådgivning, introducering av kontakter samt gott rykte vilka således utgör ett 
potentiellt värde för startups. Nedan analyseras följaktligen de resurser startups och venture 
capital bolagen anser sig generera till den andra aktören. Fokus ligger vidare på de resurser 
startups genererar till venture capital bolagen då tidigare studier endast visat på att de bidrar 
med en finansiell resurs i form av avkastning. 
 
Utifrån empirin kan vi se att venture capital bolagen har lättare att definiera och 
presentera flertalet resurser med potentiellt värde de genererar till startups jämfört med 
tvärtom. Resurser som venture capital bolagen i Stockholmsområdet nämnde var arbete i 
styrelse, operationellt arbete, rekrytering, vidare finansiering, rådgivning vid beslut, bollplank, 
bidra med kunskap och erfarenhet från tidigare relationer samt introduktion av kontakter i 
nätverket. Andra resurser som nämndes var marknadsföring, business intelligence, hjälp med 
rapportering, uppbyggnad av datasystem samt att stötta startups i motgångar. Några venture 
capital bolag i Stockholmsområdet belyser att de har samlat sina portföljbolag på konferenser 
och workshops vilket de menar gav både startups och dem själva ett potentiellt värde. Venture 
capital bolagen belyser samtidigt att det är upp till startups hur mycket de får ut av dessa 
tillfällen vilket kan relateras till deras mottaglighet vilket tidigare teori belyser (Sapienza et 
al., 1996). Venture capital bolag tycks även vara medveten om att det kan vara ett potentiellt 
värde att ha gott rykte i branschen då det kan locka till sig nya portföljbolag. Det framkom 
även att nätverk kan utgöra en potentiell resurs när investerare och portföljbolag befinner sig i 
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samma område då portföljbolagen lättare kan träffas och utbyta erfarenheter samtidigt som 
investeraren har mer kunskap om det specifika området vilket kan utgöra ett värde.  
 
Venture capital bolag i Silicon Valley ser sig generera liknande resurser med potentiellt värde 
till startups som i Stockholmsområdet och framhöll resurser såsom introduktion av kontakter 
till kunder och samarbetspartners, hjälp vid rekrytering genom rådgivning vid anställning och 
avskedning av personer, de bidrar med strategiska beslut, ger råd till ledningen samt bidrar 
med mönsterigenkänning och erfarenhet från tidigare investeringar. Den enligt venture capital 
bolaget viktigaste och mest betydelsefulla potentiella resursen för startups är deras 
introduktion till kontakter. För att skapa tillfällen för portföljbolagen att träffa venture capital 
bolagens kontakter anordnas likt i Stockholmsområdet olika marknadsföringstillfällen och 
konferenser.  
 
De potentiella resurser som startups i båda områdena ansåg sig generera till venture capital 
bolag var bland annat att startups används i marknadsföringssyfte för deras venture capital 
bolag. Det kan exempelvis ske genom att startups deltar på olika event samt rekommenderar 
venture capital bolag till andra startups som är i behov av finansiering. Detta kommer dock 
endast ses som ett värde av venture capital bolagen om de anser sig få ut något av 
marknadsföringen, exempelvis att de har kommit i kontakt med nya bolag som de kan 
investera i och som så småningom kan generera ytterligare värde. Samtliga startups belyser 
även att venture capital bolagen genom att vara involverade i startups lär sig mer om deras 
marknad, bygger på sig erfarenhet vilket leder till förbättrade möjligheter för venture capital 
bolaget att identifiera nya framgångsrika bolag. De kan även skapa ett nytänkande hos venture 
capital bolaget genom att de exempelvis ser en ny affärsmodell som de tar med sig och 
således kan introducera och rekommendera för andra företag. Det kan dock enligt tidigare 
teori ses som något mindre önskvärt hos nästkommande startups då de strävar efter att skapa 
unika resurskombinationer och således inte ta över något som fungerar i andra startups 
(Strömsten & Waluszewski, 2012). Något intressant som nämndes var att startups menade att 
deras prestationer kan utgöra ett värde för venture capital bolagen, att ju bättre det går för 
bolagen, desto större är sannolikheten att venture capital bolagen får bättre bolag presenterade 
för sig vilket ökar möjligheten till lyckade framtida investeringar. Andra startups i 
Stockholmsområdet såg mer till deras produkt som en potentiell resurs och syftade på att 
venture capital bolagens användning av produkten i sig kan generera ett värde för venture 
capital bolaget.  
 
Ser vi istället till vilka resurser med potentiellt värde som startups i Silicon Valley ser sig 
bidra med till venture capital bolaget kan vi se att det råder en uppfattning hos startups om att 
venture capital bolagen är benägna att göra omvärlden medvetna när de är involverade i ett 
startups som är välkänt och har ett gott rykte. En ny aspekt som framkom i vår empiri 
gentemot tidigare teori (Large & Muegge, 2008; Strömsten & Waluszewski, 2012) som främst 
varit inne på att startups kan dra nytta av att vara förknippade med högt ansedda venture 
capital bolag var att det omvända också tycks föreligga. Med andra ord kan startups antas 
bidra med en resurs i form av ett gott rykte och att venture capital bolag värderas högre till 
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följd av att de varit involverade i startups. Något som i sin tur leder till att venture capital 
bolagens framtid förbättras då de ökar möjligheten att få investera i bättre startups.  
 
De potentiella resurser samtliga startups ansåg sig generera till venture capital bolagen var 
relativt begränsade. I enlighet med IMP perspektivet kan det bero på att det är svårt för företag 
att definiera sina egna resurser funktioner (Håkansson & Snehota, 1995; Baraldi et al., 2012). 
Då de värden startups genererar till venture capital bolag inte är lika väl studerade och många 
av de startups vi intervjuade hade svårt att direkt komma på någon resurs de bidrog med till 
venture capital bolagen kan det vara så att de inte är fullt lika medvetna om att de genererar 
icke-finansiella resurser. Det kan vara så att det finns en allmän uppfattning om att det främst 
är venture capital bolagen som genererar icke-finansiella resurser. Vidare antyder startups i 
Stockholmsområdet att de främst genererar ett finansiellt värde till venture capital bolag i 
form av avkastning. Det indikerar att det kan vara svårt för startups att presentera ett 
användningsområde för de icke-finansiella resurserna vilket enligt IMP är nödvändigt för att 
det ska vara möjligt att kombinera olika resurser (Baraldi et al., 2012). För om bolagen inte 
själva kan erbjuda resurser är det svårt för den andra parten att känna behov av dessa. 
Alternativt är det precis så det är, att bolagen inte själva kan definiera sina resurser utan att 
motparten ser värde i vissa resurser. Uppfattningen hos startups var således att de inte bidrar 
med väsentliga resurser till sina venture capital bolag förutom finansiell avkastning. Ur ett 
IMP perspektiv borde de teoretiskt sett vara fler resurser som utgör ett värde då en relation 
mellan två parter till stora delar bygger på att båda aktörerna genererar resurser som 
kombineras och utgör ett värde (Håkansson & Snehota; Baraldi et al., 2012). Skulle inte 
venture capital bolaget finna startups resurser som intressanta skulle en relation aldrig inletts 
från början. Förklaringen till detta går således troligen att finna i att resurser hela tiden 
utvecklas vilket gör det svårt för startups att definiera sina resurser varvid de inte kan peka ut 
specifika resurser. Det tycks alltså finnas en skillnad i uppfattning om vilka resurser som 
genereras av startups respektive venture capital bolag. Detta kan ha sin förklaring i att startups 
är de som oftast vänder sig till venture capital bolagen och ber om hjälp med specifika frågor 
vilket gör att venture capital bolagen har lättare att identifiera de resurser de bidrar med och 
således presentera ett användningsområde för dem vilket enligt IMP perspektivet är centralt 
för att resurser ska kunna utgöra ett värde (Baraldi et al., 2012). Ett venture capital bolag 
belyste även att uppfattningen finns bland venture capital bolagen att de genererar mer 
resurser än tvärtom vilket troligen kan avspegla sig på båda aktörernas uppfattning om bidrag 
av resurser.  
 
Sammanfattningsvis tyder ovanstående resonemang på att det finns en medvetenhet hos 
venture capital bolag att de bidrar med flertalet resurser som kan tänkas utgöra ett värde hos 
startups. Icke-finansiella potentiella resurser som venture capital bolag i Stockholmsområdet 
indikerar att de genererar till startups är bland annat arbete i styrelse, hjälp vid rekrytering, 
strategisk rådgivning, bidrar med kunskap och erfarenhet, användning av nätverket för att 
introducera kontakter samt bidra med ett gott rykte. Venture capital bolag i Silicon Valley 
nämner att de genererar liknande resurser till startups och de nämner bland annat introduktion 
av kontakter, kunder och samarbetspartners, hjälp vid rekrytering samt erfarenhet. 
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Även startups indikerar på att de bidrar med resurser som har ett potentiellt värde till venture 
capital bolagen. De tycks dock ha svårare att identifiera icke-finansiella resurser då vissa 
startups i Stockholmsområdet antyder att resurserna främst är av finansiell karaktär. 
Genomgående är startups i de båda områdena överens om vilka resurser med potentiellt värde 
de genererar till venture capital bolagen. Icke-finansiella resurser som framhålls är 
marknadsföring, att venture capital bolagen får erfarenhet, lär sig om olika marknader samt 
erhåller ett gott rykte genom att vara investerade i framgångsrika startups.  
  
6.2.2 Resursers upplevda värde 
Resurserna har som nämnt inget värde förrän den andra parten upplever att de utgör ett 
värde. Således analyseras här de resurser som venture capital bolagen och startups upplever 
utgör ett värde. Fokus i nedanstående analys är på de resurser som startups genererat till 
venture capital bolagen och som venture capital bolagen anser utgör ett värde då tidigare 
studier uteslutit den aspekten.  
 
I vår studie ansåg sig samtliga venture capital bolag uppleva värde av de resurser 
portföljbolagen genererat. Vi upptäckte dock att likväl som startups hade svårt att definiera de 
potentiella resurser de genererade till venture capital bolagen hade venture capital bolagen 
svårt att identifiera resurser från startups som de upplevde utgjorde ett värde. Det kan bero på 
att venture capital bolagen inte förväntar sig icke-finansiella resurser i samma utsträckning 
som startups gör och vidare att venture capital bolagen främst går in i relationen i syfte att 
erhålla ekonomisk avkastning medan startups kan tänkas söka sig till relationen just på grund 
av att de kan erhålla resurser av icke-finansiell karaktär.  
 
Venture capital bolagens förmåga att överföra kunskap och erfarenhet till sina startups är 
sedan tidigare belyst i litteraturen (Large & Muegge, 2008). En ny aspekt som vi kan belysa är 
att även venture capital bolagen tycks få kunskap och erfarenhet genom relationen till 
startups. Detta då ett upplevt värde som nämns av venture capital bolagen är att de genom sina 
portföljbolag får erfarenhet och kunskap om olika marknader och sektorer portföljbolagen är 
verksamma inom. Majoriteten av de upplevda värdena är resurser som venture capital bolagen 
kan använda även vid senare relationer. Exempelvis nämner ett venture capital bolag att 
erfarenheten de får bidrar till att de vid nya interaktioner med portföljbolag snabbare kan 
avgöra vad det är för personer som de kan komma att ha att göra med och på så sätt underlätta 
kommande investeringsbeslut. Detta då de inte behöver lägga tid på att testa nya, osäkra och 
riskabla resurskombinationer utan kan istället applicera kombinationer de har sett fungera 
vilket som tidigare nämnt inte alltid uppskattas av startups. 
 
Andra upplevda värden som framkommer i studien från båda aktörers håll är att venture 
capital bolagen i både Silicon Valley och Stockholmsområdet upplever ett värde av att ha en 
relation till startups som har ett gott anseende och starkt varumärke. Tidigare teori har som 
tidigare nämnt identifierat att startups som är investerade av ett framstående venture capital 
bolag finner värde i det goda rykte som erhålls genom relationen (Sapienza et al., 1996; Large 
& Muegge, 2008). Utifrån vår studie kan vi anta att likväl som startups vill vara förknippade 
med framgångsrika venture capital bolag vill venture capital bolagen vara förknippade med 
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framgångsrika startups. Framgångsrika startups kan följaktligen skapa ett gott rykte hos 
venture capital bolaget vilket gör att de kan få fler och bättre startups att investera i då fler 
söker sig till dem. 
 
Vi kan även utläsa att venture capital bolagen i både Stockholmsområdet och Silicon Valley 
finner värde i att deras portföljbolag rekommenderar dem som investerare till andra bolag i 
nätverket. Flera venture capital bolag framhäver att portföljbolagen är deras främsta källa till 
nya bolag. Det tyder således på att portföljbolagen ansett att relationen har varit givande och 
att de har upplevt ett värde av venture capital bolagets genererade resurser. Det leder vidare 
till att de kan rekommendera andra bolag att kontakta deras venture capital bolag. Detta 
upplevda värde i form av rekommendationer är således beroende av startups syn på relationen 
och hur de upplevt resurserna. Skulle portföljbolagen vara missnöjda med relationen och 
samarbetet skulle venture capital bolagen troligen inte komma i kontakt med nya bolag genom 
sina nuvarande portföljbolag. Venture capital bolag belyser att det är ett värde att kunna 
återanvända tidigare kontakter i nätverket vilket ytterligare belyser att tidigare relationer kan 
komma att skapa ett värde längre fram. Vi tänker oss att venture capital bolag genom tidigare 
relationer och kontakter i nätverket kan koppla ihop kontakter med nya portföljbolag hos 
venture capital bolaget. Vilket enligt tidigare teori (Strömsten & Waluszewski, 2012) kan 
relateras till aktörsbindningar och aktivitetslänkar samt att värdet snarare uppstår när 
kontakten återanvänds. 
 
Venture capital bolagen i Silicon Valley belyser att de ständigt har användning av 
portföljföretagens kontakter och nätverk. Det kan vidare ses som ett strategiskt värde då 
venture capital bolagen framför att när portföljföretaget inte längre genererar något strategiskt 
värde kommer relationen att avslutas. Det skulle alltså kunna dras till sin spets att venture 
capital bolaget avslutar relationen då de har fått ett gott rykte samt ha tagit del av alla startups 
kontakter som de ser som värdefulla. Verkligheten ser dock inte ut på detta sätt och venture 
capital bolagen menar istället att relationen tar slut genom att startups säljs eller avvecklas. 
Till skillnad från venture capital bolagen i Stockholmsområdet nämner inte venture capital 
bolagen i Silicon Valley att ett upplevt värde är den erfarenhet som kommer med att vara 
investerad i olika portföljbolag.  
 
En intressant aspekt som framkom hos venture capital bolag i Stockholmsområdet är att 
upplevda värden inte nödvändigtvis behöver vara bundet till företaget utan även vara av 
personlig karaktär. En investerare menade nämligen att den upplevde ett personligt värde på 
så sätt att den fick ur mycket av att vara i kontakt med duktiga startups. Andra venture capital 
bolag antydde att de genom kontakt med startups fått flera vänner. Det tycks således vara så 
att det upplevda värdet är en tolkningsfråga som går att relatera till antingen ett personligt 
värde eller ett värde som mer är förknippat med sin arbetsgivare. Det visar även på 
svårigheten att förutspå eller identifiera uppleda värden då de varierar beroende på situation 
och personliga preferenser.  
 
Det visar sig att de upplevda värdena till viss del varierar mellan venture capital bolagen 
vilket också är naturligt enligt ett IMP perspektiv då resursers värde varierar mellan olika 
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interaktioner och relationer och vidare är beroende av hur de kombineras med andra resurser 
(Håkansson & Waluszewski, 2002; Waluszewski, 2004; Håkansson et al., 2009; Baraldi et al., 
2012). Det kan även finnas anledning att tro att precis som för startups kan upplevda värden 
bero på venture capital bolagens mottaglighet, tid och fas i relationen.  
 
Ser vi då istället till hur startups i Silicon Valley ser på venture capital bolag samt vilka av 
venture capital bolagets resurser som startups värderar ser vi att synen på venture capital 
bolag skiljer sig åt mellan de olika startupföretagen. Det finns startups som anser att venture 
capital bolagen är professionella investerare med mycket erfarenhet om hur företag ska drivas. 
Dessa startups värderar alltså venture capital bolagens förmåga och fokus på att vägleda dem 
in på ett fungerande spår och ge dem värdefull kunskap om företagande och tillväxt. Det råder 
vidare en uppfattning hos startups att venture capital bolagens hela affärsidé bygger på att 
hjälpa startups. Det stämmer vidare överens med tidigare forskning som påvisar att parterna är 
beroende av varandra då venture capital bolag livnär sig på startups samtidigt som startups är 
beroende av venture capital bolagen gällande finansiering (Strömsten & Waluszewski, 2012; 
Söderblom & Samuelsson, 2014). Sedan finns det startups som anser att det är venture capital 
bolagets erfarenhet som styr vad de kan bidra med. Enligt startups kan ett erfaret venture 
capital bolag som har grundat startups själv och har en erfarenhet av operationell verksamhet 
kan bidra med mer än ett venture capital bolag som inte har någon liknande erfarenhet. Det 
visar på relationers komplexitet, att alla relationer är unika vilket tidigare teori har visat 
(Håkansson, 1982; Håkansson & Snehota, 1995; Ford & Håkansson, 2013). Att alla relationer 
är olika belyser således problematiken med att undersöka relationen mellan venture capital 
bolag och startups i och med att det är många faktorer och aspekter som kan tänkas påverka 
resursutbytet och relationen mellan aktörerna vilka således kan ligga utanför studiens ramar.  
 
Enligt startups i Stockholmsområdet upplever de ett värde av venture capital bolagets förmåga 
att bidra med kontakter som exempelvis andra portföljbolag som genomgått samma resa som 
bolaget själv. Det kan även handla om att venture capital bolaget har kontakter på andra 
marknader vilka startups planerar att expandera till. Startups upplever även ett värde av att 
venture capital bolagen kan hitta följdinvesterare åt dem inför kommande finansieringsrundor. 
Det går också att utläsa att det är ett värde för startups att vara investerad av venture capital 
med ett högt anseende och gott rykte då det sätter en kvalitetsstämpel på bolaget vilket gör att 
internationella investerare kan få upp ögonen för bolaget. Att startups upplever att de får en 
kvalitetsstämpel av att vara finansierade av ett välkänt venture capital bolag går att återkoppla 
till det vi nämnde tidigare i analysen och att venture capital bolag årligen får hundratals 
investeringsförslag. Utvalda startups får därmed ett erkännande om att deras bolag är 
intressant och har de resurser som venture capital bolagen värderar vilket kan utgöra ett värde 
under deras utvecklingsprocess. Detta kan delvis tänkas bero på att venture capital och 
startups marknaden fortfarande är relativt liten och att det därför är värdefullt att vara 
finansierad av ett venture capital bolag som har gott rykte då alla känner alla. Detta går att 
relatera till vikten av det goda rykte och anseende som framkommit i tidigare teori (Sapienza 
et al., 1996; Large & Muegge, 2008) som belyser att startups vill vara förknippade med 
venture capital bolag som har gott anseende då de tror att det i sin tur kan avspegla sig på 
startupföretaget. Skulle startupföretaget istället vara förknippat med ett venture capital bolag 
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som inte är framgångsrikt eller har ett högt anseende så utgör det inte längre en resurs i den 
bemärkelsen att det bidrar till hög status.  
 
Övriga värden som nämns av startups är att venture capital bolag bidragit med uppskalning av 
bolaget, rekrytering av talang, råd i operativa frågor, erfarenhet inom området och branschen, 
fungerat som bollplank, hjälpt med patent och patentstrategier samt olika avtal. Trots att 
samtliga venture capital bolag i vår studie sitter med i styrelsen är det endast ett fåtal av de 
undersöka startupföretagen som uttalat menar att det ger ett värde. Det indikerar att startups 
tar för givet att venture capital bolagen ska ta en plats i styrelsen alternativt att startups inte 
själva upplever styrelsenärvaron som ett värde.  
 
I ett försök att återgå till vilka resurser som startups i Silicon Valley upplever ett värde från 
kan vi se att ett venture capital bolag med erfarenhet bidrar med hjälp gällande rekrytering, 
försäljning, marknadsföring, styrelsenärvaro, ingenjörskunskap, strategisk partnerskap, 
“market intelligence” samt introduktioner till potentiella kunder och företag. Startup upplever 
liksom startups i Stockholmsområdet även att de får en kvalitetsstämpel om ett framgångsrikt 
och välkänt venture capital bolag är involverade i företaget. Ett startupföretag belyser att deras 
venture capital bolag även agerar talesman för bolaget och det skulle kunna indikera på att 
parterna har ett nära samarbete och litar fullt ut på varandra. Startups värderar även den 
inblick i marknaden de får tack vare att venture capital bolagen rör sig mycket ute i världen 
och träffar många företag. Det kan vara kunskap om vad som gör skillnad i företag såsom 
varumärkeskännedom, tillväxttakt samt marknadsföringsstrategier. Det framkommer dock att 
startupföretagen ser det som en bonus om venture capital bolaget kan bidra med någon av 
ovannämnda resurser. Startups i Silicon Valley verkar således ha relativt låga förväntningar på 
vad venture capital bolaget kan erbjuda mer än enbart kapital vilket är en intressant aspekt. En 
möjlig anledning till de låga förväntningarna kan således vara att vissa startups, som tidigare 
nämnt, endast är ute efter att få finansiering och således inte värderar de icke-finansiella 
resurserna. Ett startupföretag belyser att det är långt ifrån sanningen att venture capital 
bolagen är anledningen till att startups blir framgångsrika och att venture capital bolagen får 
väldigt mycket cred för väldigt lite jobb. Det tycks således både finnas en uppfattning om att 
venture capital bolag bidrar med värdefulla resurser till startups samtidigt som startups inte 
förväntar sig att ta del av dessa resurser.  
 
I vår studie har vi funnit en överensstämmelse mellan de resurser som startups upplever ger ett 
värde och de resurser som tidigare litteratur och teori identifierat att venture capital bolag 
genererar till startups. Resurser som bland annat stämmer överens är rådgivning, styrelseplats, 
introduktion av kontakter, bollplank, gott rykte, involvering vid rekrytering, kontroll vid avtal 
samt överföring av kunskap och erfarenheter (Bygrave & Timmons, 1992; Sapienza et al., 
1992; Busenitz et al., 2004; Berg-Utby et al., 2007; Large & Muegge, 2008; Strömsten & 
Waluszewski, 2012). Då flertalet studier studerat detta tidigare kan vi mest konstatera att 
majoriteten av resurser redan blivit identifierade. Vi ser dock detta som en styrka i vår studie 
då samtliga resurser som Large och Muegge (2008) identifierat i sin genomgång av 20 års 
tidigare studier också går att utläsa i vår studie. Vi menar att det tyder på att vi lyckats fånga 
in både tidigare studerade och helt nya icke-finansiella resurser som utgör ett värde för den 
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andra parten. Upplevda värden av resurser som tidigare inte lyfts fram i teorin men som 
framkommit i vår studie är att startups anser sig få en inblick i marknader tack vare venture 
capital bolagens omvärldsbevakning. Andra värden som framkommer är att startups kan få 
varumärkeskännedom, kvalitetsstämpel samt hjälp med att hitta följdinvesterare inför 
kommande finansieringsrundor.  
 
Genomgående i båda områden tycks startups värdera venture capital bolag som har erfarenhet 
från tidigare investeringar då de har kunskap om olika branscher, har sett flertalet lyckade och 
mindre lyckade företag och kan således lättare avgöra vilka resurser som bör tillföras. I 
Silicon Valley finns en uppfattning hos startups att oerfarna venture capital bolag inte 
genererar några väsentliga icke-finansiella resurser som utgör värde. Startups i Silicon Valley 
förväntar sig därmed inte att få ta del venture capital bolagets icke-finansiella resurser utan ser 
det som en bonus. Det indikerar vidare på att startups fokus ligger på själva finansieringen.  
 
Det framkommer vidare i studien att de värden venture capital bolag upplever inte endast 
behöver vara av bundet till företaget utan även kan vara av personlig karaktär. En ytterligare 
ny upptäckt är att venture capital bolagen liksom startups upplever ett värde av att vara 
förknippat med en aktör med högt anseende och ett gott rykte något som tidigare teorier 
enbart ansett varit gällande för startups. Venture capital bolag anser att de genom sina 
relationer till startups får erfarenhet som de antyder är av värde i kommande relationer. 
Venture capital bolagen antyder även att ett värde är få tillgång till startups kontakter.    
 
Gällande de resurser med potentiella värden som startups ansåg sig generera till venture 
capital bolagen och som venture capital bolagen även upplevde utgjorde ett värde fann vi 
överensstämmelse mellan gott rykte, erfarenhet samt användning av startups kontakter. De 
resurser som venture capital bolagen i Stockholmsområdet inte ansåg utgjorde ett upplevt 
värde var bland annat den marknadsföring som startups ansåg sig bidra med. 
 
6.2.2.1 Nätverk  
Som tidigare nämnt anser vi att nätverk utgör en resurs och kan därmed utgöra ett värde för 
både venture capital bolag och startups.  
 
En fördel med att befinna sig inom ett nätverk är enligt startups att det skapar möjligheter för 
spontana möten med andra aktörer vilket kan leda till framtida investeringar. Därav har flera 
av venture capital bolagen i Stockholmsområdet kontor i exempelvis Tyskland, England samt 
i USA och då både i Silicon Valley och i New York. Anledningen till varför de har kontor 
utanför Sverige är enligt venture capital bolagen framförallt för att kunna vara nära sina 
utländska portföljföretag. Detta i syfte att möjliggöra dessa spontana möten som startups 
värderar både med portföljbolagen men även med andra startups och investerare. Samtidigt 
belyser alla venture capital bolag att det geografiska avståndet får en allt mindre betydelse 
tack vare dagens teknik och snabba förbindelser. Det är dock något som de motsäger genom 
att belysa vikten av att ha närhet till sina portföljbolag vilket går att tolka som att den 
geografiska närheten fortfarande är av stor betydelse. Trots den utvecklade tekniken så verkar 
det alltså som att de personliga mötena är svåra att fullt ut ersättas av teknik.  



	   90	  

 
Venture capital bolagen i Silicon Valley belyser även att ju mer erfarenhet de får till följd av 
sina investeringar i nätverket desto bättre blir de på att välja ut och sortera bort startups. Det 
skulle vidare kunna ses som starten på en ny relation då de efter att en investering har 
avslutats har mer erfarenhet än innan och kan filtrera startups utefter vad de vill uppnå med 
relationen. Varje relation kan således ses som en utveckling och som bygger på erfarenheter 
av tidigare relationer. Det går vidare att symbolisera som att det är ett självförsörjande 
ekosystem som ständigt utvecklas. Ju mer erfarenhet och kunskap som finns, desto bättre bli 
ekosystemet.  
 
Venture capital bolagen i Silicon Valley belyser det faktum att Silicon Valley har en av 
världens högsta koncentration av kapital och talang vilket är en av anledningarna till att 
bolagen ser det intressant att vara just där. Det är ett område med hög innovation och i och 
med det bland annat samlas många stora företag, banker och juristfirmor vilket enligt en 
respondent skapar mycket goda förhållande när det kommer till genomförande av affärer till 
följd av att stor kompetens finns samlad på ett och samma ställe. Det kan vidare antas att det 
då finns någon aktör för alla oavsett vilka resurser eller egenskaper som eftertraktas. Det som 
kan antas komma ur ett sådant innovativt område är det faktum att talanger lockas till Silicon 
Valley då det sedan länge finns en bild av att Silicon Valley är det området aktörer måste 
befinna sig i för att kunna lyckas och bli framgångsrika. 
 
Samtliga startups i Stockholmsområdet indikerar att det finns flertalet fördelar med att verka i 
Stockholmsområdet och ta del av nätverket som finns där. Aspekten att framgång föder 
framgång belyses av ett antal respondenter. De antyder att den framgångsrika startupsektorn 
som finns i Stockholmsområdet ger positiva effekter vilket bland annat lockar talangfulla 
personer till området. Detta kan relateras till det att goda ryktet som nämns i teorin (Large & 
Muegge, 2008; Strömsten & Waluszewski, 2012) där startups drar vinning av att vara 
förknippat med ett framstående venture capital bolag vilket även kan antas vara gällande för 
nätverk. Det tycks således även utgöra ett värde i form av ett gott rykte av att befinna sig inom 
ett framgångsrikt nätverk då det lockar till sig andra aktörer och framförallt talangfulla 
personer. Även en av respondenterna i Silicon Valley belyser att Stockholm har ett gott rykte 
av att kunna skapa framgångsrika företag och att det är känt för att vara en entreprenörsstad. 
Detta stärker uttalandena från respondenterna i Stockholm då även respondenter utanför det 
geografiska området indikerar att ett upplevt värde med att verka inom Stockholm är de goda 
rykte det tycks ha. En respondent är inne på samma linje och belyser att folk världen över har 
fått upp ögonen för Stockholm och vill vara en del av nätverket. Detta belyser betydelsen av 
att ha större framgångsrika företag inom nätverket för att attrahera både talangfulla personer 
och investerare. Från större framgångsrika företag kan nya startups också tänkas bildas då det 
enligt venture capital bolagen kan fungera som en plantskola.  
 
Utifrån Silicon Valley och startups perspektiv värderar de nätverket på så sätt att de anser att 
närheten till venture capital bolagen är viktigt. De menar således att de största fördelarna med 
att befinna sig i Silicon Valley är nätverket, rekrytering, kapital och närheten till andra 
startups. Hos startups finns vidare en syn på Silicon Valley som ett område med duktiga 
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entreprenörer och goda tillgångar till den infrastruktur som gör det möjligt för startups att 
växa och utvecklas. Startups belyser även områdets välmående ekosystem när det kommer till 
att söka pengar och anställa talanger. Det betyder alltså att det finns goda möjligheter för 
startups både att få finansiering och dessutom kunna rekrytera de bästa talangerna. I båda 
områdena stöter vi på ett definitionsproblem angående att nätverk kan antas ha olika mening i 
olika sammanhang hos olika personer vilket stärker vår tidigare diskussion om svårigheten att 
avgränsa nätverk. 
 
Ett värde som också belyses är att det är en fördel att ha kompetens inom nätverk. Flera 
startups belyser investerarnätverket i Stockholm och menar att det kan vara en anledning till 
att vara i Stockholm. I motsats till det nämner ett annat startups att det inte är avgörande att 
befinna sig i Stockholm för att få riskkapital och att den geografiska närheten tycks spela 
mindre roll. Dock antyder samma respondent att investerarna tenderar att investera lokalt 
varvid det kan vara värdefullt att finnas i närheten av venture capital bolag. Den infrastruktur 
som finns i Stockholm belyses också av en respondent som betydelsefullt för bolag inom tech-
branschen. Att ekosystemet med venture capital bolag och startups är relativt litet gör att 
venture capital bolagen kan han koll på aktörerna och vad som händer vilket verkar utgöra ett 
värde för startups. I och med att ekosystemet är relativt litet går det att tänka sig att dessa 
aktörer också kan finnas utanför det geografiska området.  
 
Utifrån vår studie kan vi sammanfattningsvis anta att nätverken inte kan begränsas geografiskt 
till just Stockholmsområdet och Silicon Valley i och med att både venture capital bolagen och 
startups har kontakter utanför de geografiska områdena. Det överensstämmer med tidigare 
teori (Håkansson & Snehota, 1995) som belyser att nätverk inte har några tydliga gränser samt 
att det finns obegränsat med nätverkskombinationer. Flertal venture capital bolag och startups 
antyder att nätverket med startups och venture capital bolag globalt sett är relativt litet vilket 
gör att alla känner alla och att samarbeten sker utanför geografiskt begränsade områden. Det 
visar även på att det är problematiskt att skilja venture capital bolagens nätverk från startups 
nätverk då exempelvis startups kommer i kontakt med andra startups genom sina venture 
capital bolag och tvärtom. Det går således inte heller att skilja nätverken åt utifrån aktörer.  
 
Även om nätverk inte tycks gå att dela in i geografiska områden menar vi att de resurser med 
upplevt värde tenderar att vara relaterade till ett begränsat område. Detta då både startups och 
venture capital bolag indikerar på att Silicon Valley respektive Stockholmsområdet har 
flertalet resurser som är kopplade till det geografiska området. Gällande de resurser som 
aktörerna i båda områdena framhåller om nätverk är att kompetens finns samlad på ett ställe 
vilket gör det lättare att hitta talang. Vidare nämns att nätverk som har gott rykte attraherar 
talang, investerare och företag. Det kan även relateras till att framgång föder framgång och att 
välkända lyckade företag lockar aktörer till nätverket då fler vill vara en del av det. Det 
framkommer även att aktörerna värderar att ha geografisk närhet till varandra då det 
underlättar personliga möten som värdesätts av parterna.  
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6.3 Utveckling av centrala begrepp och analysmodell 
Nedan sammanfattas och presenteras en utveckling av studiens centrala begrepp och 
analysmodell samt de nya begrepp som studien genererat. I syfte att belysa de begrepp studien 
har genererat markeras begreppen markerade med kursiv stil. De begrepp vi inledningsvis 
antog kunde utgöra tänkbara icke-finansiella resurser kan vi efter studiens genomförande 
bekräfta vilka markeras med fet kursiv stil  
 

 
 
Figur 5. Relationsutveckling utifrån venture capital bolagens perspektiv. Analysmodell 
utifrån studiens centrala begrepp samt nya genererade begrepp.  
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Figur 6. Relationsutveckling utifrån startups perspektiv. Analysmodell utifrån studiens 
centrala begrepp samt nya genererade begrepp. 
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7 Slutsatser 
I detta avslutande avsnitt redogörs studiens slutsatser som avser att besvara de två 
frågeställningarna. Avsnittet är indelat i respektive frågeställning och avslutas med förslag 
på vidare forskning.  
 
7.1 Relationen mellan venture capital bolag och startups 
 
Intresse för aktörer och önskade resurser 
Utifrån vår studie kan vi dra slutsatsen att valet av aktör att inleda en relation med inte enbart 
ligger hos venture capital bolaget vilket tidigare studier indikerat. Vi har kommit fram till att 
även startups har möjlighet att välja vilka de vill inleda en relation med. Slutsatserna vi kan 
dra gällande venture capital bolagens och startups intresse för den andra aktören och 
önskvärda resurser i Stockholmsområdet är att de resurser som venture capital bolag ansåg att 
startups värderar och vad startups faktiskt värderar hos venture capital bolaget stämmer 
överens. Båda parterna anser att venture capital bolagets nätverk och övriga portföljbolag är 
betydelsefulla för startups vid val av aktör att ingå relation med. I Stockholmsområdet ser 
båda aktörerna i inledningen av relationen mer till de icke-finansiella resurserna som 
relationen kan generera framför den finansiella avkastningen. Det visar på en medvetenhet hos 
aktörerna att de kan få ut något ytterligare av relationen än enbart ett finansiellt värde. Till 
skillnad från i Stockholmsområdet värderar både venture capital bolag och startups i Silicon 
Valley den finansiella aspekten framför andra icke-finansiella resurser. Relationen mellan 
aktörerna i Silicon Valley inleds därför främst i syfte att generera ett högre ekonomiskt värde. 
Gemensamt för samtliga aktörer i de två geografiska områdena är betydelsen av god 
personkemi. Venture capital bolagen i båda områdena framhåller även betydelsen av ett 
kompetent team i startups. 
 
Gemensamt fokus 
Slutsatserna vi kan dra gällande gemensamt fokus är att aktörerna i båda områdena är 
medvetna om att det är grundläggande ha gemensamma mål och strategier för att en relation 
ska kunna inledas och utvecklas. Om någon aktör avviker från de förutbestämda målen är 
samtliga aktörer medvetna om att det finns en risk att relationen avslutas.  
 
Anpassning 
Samtliga venture capital bolag och startups är eniga om att anpassningar är en central del för 
att en relation ska fungera. Anpassning bygger enligt aktörerna på att parterna är mottagliga 
för varandras råd och känner tillit vilket vidare ligger till grund för utvecklingen av det 
ömsesidiga beroendet. Aktörerna är även medvetna om betydelsen av att kunna hantera 
konflikter. Till skillnad från tidigare teori kommer vår studie fram till att venture capital 
bolagen inte har en ledande roll i relationen utan att det snarare är startups som antar en sådan 
roll. I Stockholmsområdet framgår detta tydligt medan det i Silicon Valley inte är lika 
uppenbart vilken aktör som har mest påverkan. I Silicon Valley tycks det variera mellan 
aktörerna beroende på vilka beslut som ska fattas. Dock är samtliga venture capital bolag och 
startups i båda områdena överens om att det är startupföretagen som aktivt ska styra företaget 
medan venture capital bolag har en mer passivt stödjande roll. 
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Involvering 
Slutsatserna vi kan dra gällande venture capital bolagens involvering i startups är att samtliga 
venture capital bolag är involverade i styrelsen men att det varierar huruvida de har en aktiv 
eller observerande plats. I vilka startups venture capital bolagen i Stockholmsområdet är mest 
involverade i beror på startups och deras vilja att blanda in venture capital bolagen. I Silicon 
Valley skiljer sig synen åt mellan venture capital bolagen och startups gällande vilka startups 
venture capital bolagen är mest involverade i. Startups anser att venture capital bolagen 
spenderar mest tid i bolag som det går mindre bra för medan venture capital bolagen anser sig 
spendera mest tid i de bolag som de ser att de kan få högst avkastning i. Aktörerna i Silicon 
Valley framhäver att den geografiska närheten till varandra är av betydelse för involveringen.  
 

• Hur ser relationen ut mellan venture capital bolag och startups? 
 
För att besvara vår första frågeställning om hur relationen mellan venture capital bolag och 
startups ser ut har vi kommit fram till att en förutsättning för att en relation ska inledas är att 
det finns personkemi mellan venture capital bolaget och startups team. Intresset för relationen 
och den andra aktören präglas i Stockholmsområdet av önskvärda icke-finansiella resurser 
medan fokus i Silicon Valley ligger på den finansiella aspekten. En ytterligare central del av 
relationens utveckling är att det krävs anpassning mellan parterna. För en fungerande relation 
är det vidare avgörande att parterna har gemensamma mål och strategier, är mottagliga för den 
andra partens åsikter, har tillit till varandra samt utvecklar ett ömsesidigt beroende. Jämfört 
med tidigare teorier kan vi i denna studie dra slutsatsen att startups har större påverkan än 
venture capital bolagen i relationen. Startups har även en mer aktiv roll i relationen medan 
venture capital bolagen antar en mer passiv roll. Även i den inledande delen av relationen har 
startups större påverkan än vad som tidigare framkommit då de har möjlighet att välja venture 
capital bolag att ingå en relation med. Involveringen i relationen beror främst på startups vilja 
och behov av att ta del av venture capital bolagens icke-finansiella resurser vilket ytterligare 
belyser startups påverkan i relationen. Venture capital bolagen i Stockholmsområdet och 
Silicon Valley har olika uppfattningar om i vilka startups mest tid ska spenderas. I Silicon 
Valley fokuserar venture capital bolagen främst på de startups som har potential att generera 
en hög finansiell avkastning medan det i Stockholmsområdet varierar mellan venture capital 
bolagen. Studien har därmed gett upphov både till generering av nya teoretiska begrepp samt 
utveckling av befintlig teori gällande relationen.  
 
7.2 Resursers upplevda värde 
	  

• Vilka resurser upplever venture capital bolag och startups utgör värde i relationen? 
 
En förutsättning för att venture capital bolag och startups ska kunna uppleva värde av resurser 
i relationen är att respektive aktör genererar resurser med potentiellt värde. Utifrån vår studie 
kan vi dra slutsatsen att både venture capital bolagen och startups är medvetna om att de 
genererar icke-finansiella resurser med potentiellt värde. Till skillnad mot venture capital 
bolagen hade startups svårt att identifiera vilka potentiella resurser de genererar till venture 
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capital bolagen. Startups i Stockholmsområdet ansåg att de främst genererade finansiella 
resurser i form avkastning.  
 
Slutsatserna vi kan dra är att trots att tidigare studier inte belyst startups eventuella bidrag av 
icke-finansiella resurser till venture capital bolagen så har vi i vår studie funnit att startups 
genererar icke-finansiella resurser till venture capital bolagen och att venture capital bolagen 
också upplever att resurserna utgör ett värde. Något som framkom i vår studie är att venture 
capital bolagen upplever ett värde av att vara förknippat med startups som är framgångsrika 
och har ett gott rykte. Vidare att venture capital bolagen genom sin relation till startups 
upplever ett värde i form av den erfarenhet de får av olika branscher och marknader. De finner 
även ett upplevt värde när portföljbolagen rekommenderar andra startups till venture capital 
bolagen vilket kan leda till framtida investeringar. Andra upplevda värden som framkommer 
är att venture capital bolagen kan återanvända tidigare kontakter med startups. Avslutningsvis 
kan upplevda värden även vara av personlig karaktär och beror således på individens tolkning 
av upplevt värde.  
 
Gällande de värden som startups upplever sig erhålla av venture capital bolagen kan vi 
konstatera att vi fångat in och således kan bekräfta majoriteten av de resurser som tidigare 
teorier har kommit fram till. I studien framkom även nya resurser som startups upplevde 
utgjorde ett värde vilka var att de genom sin relation till venture capital bolagen får inblick i 
olika marknader samt varumärkeskännedom. Startups i vår studie upplever även ett värde av 
relationen med venture capital bolagen då venture capital bolagen kan hitta följdinvesterare 
genom att rekommendera startups till andra investerare. Slutligen utgör den kvalitetsstämpel 
som startups upplever de får av att vara finansierade av välkänt venture capital bolag ett 
värde.  
 
Vi kan dra slutsatsen att även nätverk som resurs upplevs utgöra ett värde. Upplevda värden 
är att det finns en samlad kompetens inom nätverket vilket bidrar till att det finns gott om 
talang. I vår studie värdesätts även de personliga mötena samt närheten till andra venture 
capital bolag och startups vilket visar på att den geografiska närheten är av betydelse. En 
ytterligare slutsats vi kan dra är att både venture capital bolag och startups anser att Silicon 
Valley och Stockholmsområdet har ett gott rykte vilket i sin tur attraherar talang, investerare 
samt företag och således skapar ett välfungerande ekosystem.  
 
Vi anser avslutningsvis att studien har bidragit med ett nytt perspektiv och därigenom 
genererat nya begrepp gällande resurser i relationen mellan venture capital bolag och startups  
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7.3 Förslag till vidare forskning 
Då vi studerat och analyserat respektive teoretiskt begrepp var för sig finns det utrymme för 
att studera eventuella samband mellan begreppen som kan påverka vilka resurser som 
genereras och utgör värde i relationen mellan startups och venture capital bolag. Det går att 
tänka sig att graden av venture capital bolagens involvering i startups skulle kunna påverka 
vilket värde startups upplever i relationen varför en studie som studerar sambanden mellan 
begreppen kan vara relevant. Då nya aspekter gällande venture capital bolagens upplevda 
värden av resurser framkommit i vår studie ser vi det relevant att fortsatt studera detta ur båda 
aktörers perspektiv för att möjliggöra ytterligare bidrag till teorin. Det finns även utrymme för 
att genomföra fortsatta studier med respondenter i Stockholmsområdet och Silicon Valley och 
vidare göra jämförelser områdena emellan för att ytterligare kunna belysa skillnader och 
likheter som kan vara av intresse att få kunskap om. Vidare kan det vara värdefullt att anlägga 
andra teoretiska perspektiv på studiens område då det kan generera andra resultat. Detta då 
IMP inte fokuserar på bland annat konkurrensaspekten vilken skulle kunna vara av betydelse 
för relationen mellan venture capital bolag och startups.  
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Bilaga 1 – Intervjuguider  
 
Venture capital bolag Stockholmsområdet 
 
Uppvärmningsfrågor: 

• Berätta om ert företag  
• Berätta om dig och din roll på företaget 
• Hur skiljer ni som venture capital bolag er från andra finansieringsalternativ?  

 
Tematiska frågor: 
 
Generellt 
 
Tema 1 - Bakgrund 

• Berätta om företagets investeringsstrategi? Intresse för aktörer & gemensamt fokus 
o Vad söker ni hos portföljbolag? Intresse för aktörer & gemensamt fokus 

• Berätta hur en investeringsprocess går till. Intresse för aktörer & gemensamt fokus 
 
Tema 2 - Relationsutveckling 

• Berätta om betydelsen av att ha en relation till portföljföretagen? Gemensamt fokus, 
anpassning, involvering 

• Hur avslutas en relation med ett portföljföretag? Upplevt värde 
o När och hur tas ett beslut att avsluta relationen? Gemensamt fokus 

• Förekommer det samarbeten med andra venture capital bolag vid investering av 
portföljföretag? Gemensamt fokus, anpassning och involvering 

o Hur påverkar det er relation med portföljföretaget om fler venture capital bolag 
är involverade i samma portföljbolag? Gemensamt fokus, anpassning och 
involvering 

 
Tema 3 - Resurser 

• Vad anser ni att ni bidrar med till portföljföretaget utöver kapital? Resurser med 
potentiellt värde  

• Hur avgör ni vilka typer av resurser som ska tillföras till varje enskilt portföljföretag? 
Resurser med potentiellt värde 

• Upplever ni att ni som företag erhåller några icke-finansiella värden från involvering i 
portföljföretag? Upplevt värde 

• Upplever ni att ni kan ha användning av portföljbolagens kontakter och nätverk? 
Upplevt värde 

 
Tema 4 - Nätverk  

• Ser ni några fördelar/nackdelar med att verka inom just Stockholmsområdet? Upplevt 
värde (nätverksaspekt) 

• Har det betydelse att portföljföretagen är placerade geografiskt nära? Upplevt värde 
(nätverksaspekt) 

 
Specifikt  
 
Tema 5 - Specifik relation  

• Beskriv din roll vid investering av ett specifikt portföljföretag. Intresse för aktörer och 
önskade resurser 



	  

• Beskriv investeringsprocessen till ett specifikt portföljföretag, från första kontakt fram 
tills idag. Intresse för aktörer och önskade resurser 

• Berätta om relationen och er involvering i portföljföretaget. Anpassning & involvering 
 Ämnen vi vill att respondenten ska beröra: 

o Tidsaspekt, relationens längd 
o Relationens utveckling 
o Involvering i portföljföretaget (hur ofta ute på företaget, tät kontakt, styrelse) 
o Faktorer som ni kan eller inte vill påverka mer än andra (viktiga beslut, 

rekryteringsbehov, möjlighet att styra och ta beslut)  
o En strävan efter gemensamma arbetssätt 
o Kritiska aspekter (olika syn på mål)  
o Ansvar att underhålla och rå om relationen 
o Mottaglighet för råd  

Hur skulle ni utvärdera relationen hittills? Relationsutveckling 
  



	  

Startups Stockholmsområdet 
 
Uppvärmningsfrågor: 

• Berätta om ert företag 
• Berätta om dig och din erfarenhet 

 
Tematiska frågor 
Tema 1 - Bakgrund 

• Berätta om valet till att söka venture capital. Intresse för aktörer och önskade resurser 
 
Tema 2 - Relationsutveckling 

• Beskriv relationen med ert venture capital bolag från första kontakt till idag. 
Relationsutveckling (gemensamt fokus, anpassning, involvering) 
Ämnen vi vill att respondenten ska beröra: 

o Investeringsprocessen 
o Vilken fas fick ni ut mest av relationen 
o Venture capital bolagets involvering (tät kontakt, styrelse) 
o Venture capital bolagets påverkan på er som företag  
o Mottaglighet av råd 
o Gemensamma arbetssätt 
o Tidsaspekt 
o Ansvar att underhålla och rå om 

• Hur kommer relationen avslutas? Upplevt värde 
o När och hur tas beslut att avsluta relationen? Gemensamt fokus 

• Har det funnits tillfällen då era mål inte överensstämt med venture capital bolagets? 
Anpassning 

• Har det under relationens gång uppstått övriga missförstånd mellan er och venture 
capital bolaget? Anpassning 

o Hur hanteras eventuella konflikter? Anpassning 
• Har ni någon gång upplevt att det har varit svårt att få tillräckligt med kapital? 

Anpassning 
• Anser ni att venture capital bolaget är lyhörda för era behov? Gemensamt fokus, 

anpassning   
• Hur skulle ni utvärdera relationen hittills? Relationsutveckling 

 
Tema 3 - Resurser 

• Berätta om vilka icke-finansiella värden ni anser att ert företag får ut av att vara 
uppbackade av venture capital bolaget? Upplevt värde 

• Har ni genom er relation med venture capital bolaget fått tillgång till kontakter som är 
betydelsefulla för er i ert fortsatta arbete? Upplevt värde 

• Upplever ni att ni som företag bidrar med några icke-finansiella värden till venture 
capital bolaget? Resurser med potentiellt värde 

 
Tema 4 - Nätverk  

• Var det ett aktivt val att starta i Stockholm? Resurser med potentiellt värde 
(nätverksaspekt) 

• Vilka är de främsta fördelarna/nackdelar med att befinna sig i Stockholm? Upplevt 
värde (nätverksaspekt) 

• Vilken betydelse har den geografiska närheten till ert venture capital bolag? Upplevt 
värde (nätverksaspekt)  

 



	  

Venture capital firms Silicon Valley  
 
Uppvärmningsfrågor: 

• Give a short background of your venture capital firm?  
• Give a short background of you and your role at the company? 
• How does you as a venture capital firm differ from other funding sources? 

 
Tematiska frågor:  
 
Generellt 
 
Tema 1 - Bakgrund 

• Describe the investment strategy of the company. Intresse för aktörer & gemensamt 
fokus 

• What do the company seek in portfolio firms? Intresse för aktörer & gemensamt fokus 
• Describe in general how the investment process works. Intresse för aktörer & 

gemensamt fokus 
 
Tema 2 – Relationsutveckling 

• Describe the importance of having a relationship with the portfolio firm(s). 
Gemensamt fokus, anpassning, involvering 

• How does a relationship with a portfolio firm ends? Upplevt värde 
o When and how is a decision made to end the relationship? Gemensamt fokus 

• Does it occur any collaboration with other venture capital firms when funding 
portfolio firms? Gemensamt fokus, anpassning och involvering 

• How does it affect your relationship with the portfolio firm if several venture capital 
firms are involved in the same portfolio firm? Gemensamt fokus, anpassning och 
involvering 

 
Tema 3 - Resurser 

• What do you believe that the company contributes with to the portfolio firms beyond 
capital? Resurser med potentiellt värde 

• How do you decide what types of resources should be provided to each portfolio firm? 
Resurser med potentiellt värde 

• Do you experience that you as a venture capital firm gain any non-financial values 
from your involvement with the portfolio firm? Resurser med potentiellt värde 

• Do you experience that the company has any use of the portfolio firms’ contacts and 
network? Resurser med potentiellt värde 

 
Tema 4 - Nätverk 

• What are the advantages and disadvantages with operating in Silicon Valley? Upplevt 
värde (nätverksaspekt) 

• What does it mean to have geographical proximity to the portfolio firms? Upplevt 
värde (nätverksaspekt) 

Specifikt 

Tema 5 – Specifik relation 



	  

• Describe your role in the investment of a certain portfolio firm. Intresse för aktörer 
och önskade resurser 

• Describe the investment process of a certain portfolio firm, from introduction up to 
this point. Intresse för aktörer och önskade resurser 

• Describe the relationship and your involvement in the portfolio firm. Anpassning & 
involvering 

• How would you evaluate the relationship so far? Relationsutveckling 
  



	  

Startups Silicon Valley 
 
Uppvärmningsfrågor: 

• Give a short background of your company  
• Give a short background of you and your experience  

 
Tematiska frågor: 
 
Tema 1 - Bakgrund 

• Describe the decision to seek venture capital. Intresse för aktörer och önskade 
resurser 

 
Tema 2 - Relationsutveckling 

• Describe the relationship with your venture capital firm, from introduction up to this 
point. Relationsutveckling (gemensamt fokus, anpassning, involvering) 

• How will the relationship end? Upplevt värde 
• When and how is the decision made to end the relationship? Gemensamt fokus 
• Have there been any occasions when your goals and ambitions have not corresponded 

with the goals of the venture capital firm? Anpassning 
• During the relationship – have there been any misunderstandings? Anpassning 

o How do you handle conflicts with your venture capital firms? Anpassning 
• Have you ever experienced any difficulties finding enough venture capital? 

Anpassning 
• Do you experience your venture capital firm being responsive for your needs? 

Gemensamt fokus, anpassning   
• How would you evaluate the relationship with your venture capital firm up to this 

point? Relationsutveckling 
 
Tema 3 - Resurser 

• Describe the non-financial value added from your venture capital firm? Upplevt värde 
• Have you - through your relationship with your venture capital firm - gained access to 

contacts that are valuable? Upplevt värde 
• Do you feel that your startup contributes with any non-financial value to your venture 

capital firm? Resurser med potentiellt värde 
 
Tema 4 - Nätverk 

• Was it an active choice to establish in Silicon Valley? Resurser med potentiellt värde 
(nätverksaspekt) 

• What are the main advantages to operate in Silicon Valley? Resurser med potentiellt 
värde (nätverksaspekt) 

• What does the geographical proximity to your venture capital firm mean? Resurser 
med potentiellt värde (nätverksaspekt) 

	   	  



	  

Övriga respondenter 
 
Stockholm Business Region Development 
 
Uppvärmningsfrågor: 

• Berätta om Stockholm Business Region Development 
• Berätta om dig och din roll på företaget 

 
Generellt 

• Hur har marknaden inom startups och venture capital utvecklats den senaste tiden? 
Generellt om studieobjekt 

 
Tematiska frågor: 
Tema 1 – Resurser 

• Vilka resurser anser ni är betydelsefulla för tillväxt och etablering av nya företag? 
Resurser med potentiellt värde 

• Berätta om era långsiktiga mål för Stockholm som ledande tillväxtregion? 
• Vilken betydelse har startups? Upplevt värde från startups 
• Vilken betydelse har närvaro av venture capital bolag? Upplevt värde från venture 

capital 
 
Tema 2 – Nätverk 

• Hur står sig Stockholm idag, internationellt sett, gällande startups och venture capital 
bolag? Nätverk 

 
Ntti3 
 
Uppvärmningsfrågor: 

• Give a short background of NTT Innovation Institute, Inc.  
• Give a short background of you and your role at the company 

 
Generellt 

• Compared to five years ago, how has the tech-industry changed in Silicon Valley? 
Generellt om studieobjekt 

• Startups 
• Venture capital firms 
• Other aspects 
• What do you believe will happen during the next five years? 

 
Tematiska frågor: 
Tema 1 - Resurser 

• What resources do you believe are important for startups in order to establish and 
grow? Resurser med potentiellt värde 

 
Tema 2 - Nätverk 

• What is it that makes Silicon Valley so special when it comes to startups and venture 
capital firms? Nätverk 

• How does it differ from other tech clusters? Nätverk 
• Which cities/countries do you believe can become the “next Silicon Valley?” Nätverk 
• What role does the Silicon Valley network have for startups and venture capital firms? 

Nätverk


