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Sammanfattning 
 
Svensk ekonomi präglas idag av låg tillväxt, svag sysselsättningsutveckling i den privata 
sektorn och ett fortsatt stort beroende av de svenska storföretagen. En lösning på detta 
problem anses vara tillväxt i nya, små och medelstora företag, men dessa företag har ofta 
svårt att få hjälp med finansiering. Venture capitalbolag anses kunna avhjälpa detta problem 
eftersom de finansierar unga lovande företag. De anses även tillföra mer än kapital till de 
portföljföretag de är involverade i, vilket kan vara till stor hjälp för unga företag. Syftet med 
denna undersökning är därför att beskriva till vilken grad venture capitalbolag är involverade i 
portföljföretag och vad de kan bidra med till portföljföretag. Vi vill även beskriva om och i 
sådana fall hur venture capitalbolags bidrag kan leda till att portföljföretags styrning påverkas 
efter att venture capitalbolag har investerat i verksamheten. För att uppfylla detta syfte 
intervjuade vi två venture capitalbolag samt ett portföljföretag från respektive venture 
capitalbolag. Dessa intervjuer analyserade vi sedan med hjälp av vår teoretiska referensram. I 
den teoretiska referensramen belyser vi teorier angående venture capital och styrning. Vi 
valde även att avgränsa oss till att beskriva hur styrningen eventuellt kan påverkas i 
portföljföretagen utifrån Simons styrsystem. En slutsats som dragits av undersökningen är att 
venture capitalbolag oftast är aktivt involverade om deras finansiering är förenad med hög 
risk. Vi fann även att venture capitalbolag kan bidra med kapital, kunskap, erfarenhet, 
nätverk, rådgivning och moraliskt stöd till portföljföretag och att dessa bidrag kan påverka 
portföljföretags styrning. 
 
 



 
 
Abstract 
 
Today the Swedish economy is characterized by low growth, weak employment development 
in the private sector, and a sustained dependence on the large companies in Sweden. A 
solution to this problem is considered to be growth in new, small, and medium sized 
companies, but a problem for these companies is to get help with financing. Venture capital 
firms are considered to put right the problem beacuse they finance young promising 
companies. They are also considered to contribute more than capital to the portfolio 
companies they are involved in, which can be a great deal of help for young companies. The 
purpose with this paper was, therefore, to describe to what extent venture capital firms are 
involved in portfolio companies and what they can contribute to the portfolio companies. We 
also wanted to describe if, and in that case how, venture capital firms` contribution can have 
as a result that a portfolio company’s control system is influenced after the venture capital 
firm has invested in the business. For this purpose, we interviewed two venture capital firms 
and one portfolio company from each venture capital firm. We analyzed these interviews with 
the help of our theoretical frame of reference. In the theoretical frame of reference we 
illustrate the theories about venture capital and control systems. We also decided to delimit 
ourselves to describe how the control system in the portfolio companies perhaps could be 
influenced from Simons`s control system. One conclusion that has been drawn by the study is 
that venture capital firms often are actively involved if their financing is associated with high 
risk. We also found that venture capital firms can contribute with capital, knowledge, 
experience, networks, counselling and moral support to the portfolio companies and that these 
contributions can influence the portfolio company’s control system.          
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1 Inledning 
 

 detta kapitel beskrivs den rådande finansieringssituationen för nya och mer etablerade 
småföretag. Därefter förs en diskussion angående finansiering med hjälp av venture 
capital för att sedan mynna ut i uppsatsens syfte. De avgränsningar som har gjorts 

kommer även att tas upp i detta kapitel samt definitioner på nyckelord. 
 

1.1 Problemdiskussion 
 
Svensk ekonomi har de senaste åren präglats av låg tillväxt, svag sysselsättningsutveckling i 
den privata sektorn och ett fortsatt stort beroende av de svenska storföretagen (Bergman, 
Braunerhjelm, Fölster, Genberg & Jakobsson, 1999). Det har därför förts politiska debatter 
om nya, små och medelstora företags betydelse för att generera ekonomisk tillväxt och 
arbetstillfällen. Samtidigt möter dessa företag svåra problem med att attrahera finansiärer på 
marknaden. (Coveney & Moore, 1998)  
 
Landström (2003) framhåller att finansiering är viktigt då mindre företag sällan har tillgång 
till en fungerande marknad för tillförsel av ägarkapital. En del nya och expansiva företag är 
dessutom beroende av en välutvecklad kapitalmarknad för att kunna överleva och växa (Ibid). 
Traditionellt sett har små och medelstora företag i Sverige varit tvungna att förlita sig på 
investerare i form av banker och olika former av statligt stöd och bidrag. Kreditmarknaden i 
Sverige var länge strikt reglerad samtidigt som bankerna verkade på en oligopolmarknad 
skyddad från yttre konkurrens. Dessa storbanker prioriterade ofta större kunder eftersom deras 
olika projekts kreditrisker ansågs lättare att bedöma och en bättre insyn förelåg angående 
kundernas solvens. (Braunerhjelm, 1999) 
 
Enligt Bruton, Fried och Hisrich (1997) kräver dagens ekonomi ett stort finansiellt 
engagemang för att starta nya företag, vilket har resulterat i utveckling av nya och innovativa 
sätt att finansiera företag. Ett sätt som har blivit allt vanligare i USA (Bygrave, Fast, 
Khoylian, Vincent & Yue, 1989) och i andra delar av världen (Manigart, 1994) är att venture 
capitalbolag finansierar företag. Venture capitalbolag förser företag med venture capital och i 
sin tur får de en betydelsefull ledarposition i portföljföretagen. (Bruton m.fl., 1997)  
 
Sverige har enligt Landström (2003) haft en venture capitalmarknad i ungefär trettio år, men 
trots detta anser Braunerhjelm (1999) att utbudet av venture capital har varit nästintill 
obefintligt. Vidare hävdar Braunerhjelm och Aronsson (2002) att Sverige idag framstår som 
relativt starkt när det gäller tillgång på venture capital, vilket är positivt för den svenska 
ekonomin. Landström (2003) framhåller dock att svenska venture capitalbolag kännetecknas 
av litenhet, oavsett om det ses till antalet anställda, det investerade kapitalet eller antalet 
portföljföretag. 
 
Venture capitalbolag skiljer sig i förhållande till banker och andra institutionella källor genom 
att de investerar i företag som inte är noterade. Investeringar av venture capitalbolag innebär 
oftast även ett aktivt ägarengagemang och deras investeringar är oftast tidsbegränsade. 
(Isaksson, 2000) Sadtler (1993) hävdar att venture capitalbolag ofta är involverade i 
portföljföretag mellan tre till sju år och därefter drar de sig ur portföljföretagen genom att det 
till exempel noteras eller säljs till en annan intressent.  
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Braunerhjelm (1999) anser att venture capitalbolag tillför mer än finansiellt kapital. Enligt 
Fried och Hisrich (1995) beror detta på att venture capitalbolag är en stor källa till 
finansiering och de får därför en betydande påverkan i de företag de investerar i. De menar 
vidare att venture capitalbolag kan tillföra ett flertal fördelar, bland annat till den dagliga 
driften, men de kan även fungera som ett moraliskt stöd. Värdet av dessa fördelar varierar från 
företag till företag eftersom de har olika gap mellan de resurser som de behöver och de 
resurser som redan finns tillgängliga för dem (Ibid). Fried och Hisrich (1995) anser att de 
huvudsakliga fördelarna venture capitalbolag har att erbjuda är kapital, driftshjälp, nätverk, 
moraliskt stöd samt disciplin. 
 
Landström (1993) hävdar att det är vanligt att venture capitalbolag engagerar sig i de 
investerade portföljföretagen genom att delta aktivt i styrelsearbetet och att bistå med 
experthjälp när det behövs. Därmed förefaller det rimligt att anta att styrningen av 
portföljföretag påverkas av venture capitalbolags inträde i verksamheten. Samuelsson (2001) 
påpekar att när venture capitalbolag involverar sig i styrelsen kan det leda till att de i styrelsen 
blir oeniga eftersom styrelsemedlemmarna kan ha olika uppfattningar om hur företaget bäst 
ska styras.  
 
Med denna bakgrund är det av intresse att beskriva hur portföljföretags styrning, utifrån både 
venture capitalbolags och portföljföretags perspektiv, kan påverkas när ett venture 
capitalbolag investerar i en verksamhet. Vi finner det även intressant att utifrån dessa 
perspektiv beskriva vad venture capitalbolag kan tillföra portföljföretag eftersom de ofta har 
en aktiv och tidsmässigt tät relation med portföljföretagen. 
 

1.2 Syfte 
 
Vårt syfte med denna uppsats är:  
 
• att beskriva till vilken grad venture capitalbolag är involverade i portföljföretag och vad 

de kan bidra med till portföljföretag, samt  
• att beskriva om och i sådana fall hur venture capitalbolags bidrag kan leda till att 

portföljföretags styrning påverkas efter att venture capitalbolag investerat i verksamheten. 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa oss till att utifrån Simons styrsystem1 beskriva hur styrningen 
eventuellt kan påverkas i portföljföretag sedan venture capitalbolag investerat i verksamheten. 
Detta på grund av att det finns en mängd olika styrverktyg och det skulle därmed bli alltför 
tidskrävande att beskriva och nämna alla. Anledningen till valet av Simons styrsystem är 
dessutom att det är ett relativt nytt och även ett väldigt omfattande system. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Simons styrsystem är en omfattande teori som illustrerar hur ledare styr företagsstrategier genom att använda 
fyra olika verktyg. Dessa verktyg är värdeskapande system, gränsskapande system, diagnostiska styrsystem och 
interaktiva styrsystem. (Simons, 1995) Se vidare sid. 7 
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1.4 Definitioner 
 
Venture capitalbolag definierar vi som bolag som specialiserar sig på att finansiera unga, 
lovande företag (Isaksson, 2000). 
 
De företag venture capitalbolagen investerar i benämner vi portföljföretag då venture 
capitalbolag har som regel att sprida sina risker i en portfölj (Isaksson, 2000). 
 
Med venture capitalbolagens involvering i portföljföretagen avser vi om de agerar aktivt eller 
passivt i företaget beroende på den risk som medföljer investeringen och deras val av strategi. 
 
Med venture capitalbolagens bidrag till portföljföretagen avser vi kapital, kunskap, 
erfarenhet, driftshjälp, nätverk, moraliskt stöd och disciplin (Fried & Hisrich, 1995). 
 
Styrning definierar vi som den process där ledare försäkrar att resurser förvärvas och används 
effektivt för att nå företagets mål (Anthony & Govindarajan, 2001).  
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2 Teoretisk referensram 
 

etta kapitel inleds med en allmän beskrivning om venture capitalmarknaden. Därefter 
kopplas venture capital samman med hands-on och hands-off strategin. Slutligen tas 
venture capitalbolags bidrag till portföljföretag upp och ett resonemang förs 

angående hur venture capitalbolag kan påverka portföljföretags styrning med anknytning till 
Simons styrsystem. Simons styrsystem utgör en stor del i detta kapitel i förhållande till de 
andra teorierna. Anledningen till detta är att denna teori inte är avsedd för förhållandet 
mellan venture capitalbolag och portföljföretag utan detta styrsystem behandlar istället 
förhållandet mellan ledare och anställda. Vi har därför dragit egna kopplingar mellan detta 
styrsystem och venture capitalbolags påverkan på portföljföretags styrning. 
 

2.1 Vad är venture capital? 
 
Enligt Isaksson (2000) är venture capital ett relativt nytt begrepp i Sverige och används ofta 
synonymt med riskkapital. Han menar dock att dessa begrepp har två skilda betydelser. 
Riskkapital är företags egna kapital som har en hög grad av risk. Den höga graden av risk som 
finns i dessa företag beror oftast på att de precis startat eller att de är under tillväxt. (Coveney 
& Moore, 1998) Venture capital är däremot investeringar i företag som inte är börsnoterade 
och innebär oftast ett aktivt ägarengagemang. Dessa investeringar är dessutom tidsbegränsade 
på det sätt att venture capitalbolag har som målsättning att inom en relativt snar framtid 
avyttra sin investering. Slutsatsen är dock att venture capital är en variant av riskkapital 
samtidigt som riskkapital inte alltid är venture capital. (Isaksson, 2000) 
 

2.2 Allmänt om venture capitalbolag 
 
Enligt Isaksson (2000) är venture capitalbolag företag som specialiserat sig på att investera i 
unga lovande företag. De företag venture capitalbolag investerar i benämns av honom som 
portföljföretag då venture capitalbolag vanligtvis sprider sina risker med en portfölj av sina 
investeringar. Kombinationen av portföljföretagets egna förutsättningar som till exempel 
produkten, entreprenören och marknaden ska tillsammans med venture capitalbolagets kapital 
och kompetens förhoppningsvis leda till att portföljföretagets fulla tillväxtpotential tas till 
vara. När önskad tillväxt har uppnåtts eller när samarbetet mellan venture capitalbolaget och 
portföljföretaget inte längre ger ett mervärde realiserar venture capitalbolaget sin investering. 
Detta kallas för venture capitalbolagets exit och det är under detta skede venture 
capitalbolaget i första hand får avkastning. Några utdelningar under investeringens löptid är 
vanligtvis inte aktuellt eftersom det överskott som portföljföretaget genererar oftast måste 
återinvesteras för att finansiera fortsatt tillväxt. (Ibid) Zider (1998) hävdar att venture 
capitalbolag förväntar sig tio gånger så stor avkastning på det satsade kapitalet vid en exit. 
 
Bruton, Fried och Hisrich (1997) betonar att någon ur venture capitalbolaget ofta blir en aktiv 
styrelsemedlem i portföljföretaget och grunden till detta är ett samarbete mellan båda 
parterna. Bygrave, Hay och Peeters (1999) påpekar att anledningen till att venture 
capitalbolag träder in i styrelsen är att de vill försäkra sig om att det företag de investerat i 
kommer att styras på ett lämpligt sätt.  
 
Bygrave m.fl. (1999) framhåller att venture capitalbolag spelar en central roll som katalysator 
för innovation och välfärd i ekonomin. Bruton m.fl. (1997) påpekar att nya företag som 

D 
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finansieras med hjälp av venture capital har blivit igenkända som att ha den största potentialen 
för att lyckas. Macmillan och Kulow (1989) förtydligar detta genom att påpeka att venture 
capitalbolag kan ha olika involveringsstrategier och om venture capitalbolaget har den strategi 
som är mest lämpad för det nya företaget kan det leda till ett mer framgångsrikt företag. 
 

2.3 Aktiv eller passiv involvering 
 
Enligt Bygrave m.fl. (1999) kan venture capitalbolag sägas ha en hands-off eller hands-on 
strategi beroende på om de är aktivt eller passivt involverade i sina portföljföretag. De 
påpekar även att nivån av risken som är inblandad i investeringen också är avgörande för om 
venture capitalbolaget har en hands-off eller hands-on strategi. Detta illustreras i figur 1. 
Osnabrugge och Robinson (2000) hävdar att en hands-off strategi innebär en mer passiv 
kontroll från venture capitalbolagen. Vidare menar de att venture capitalbolag inte är lika 
aktiva med att göra finansiella uttalanden samt att ge råd om affärsstrategier när de har en 
hands-off strategi. Däremot hävdar de att en hands-on strategi innebär att venture capitalbolag 
är mer involverade och aktiva i portföljföretag genom att de har en betydande roll i styrelsen, 
ger råd och kontrollerar portföljföretaget regelbundet. Bygrave m.fl. (1999) menar dessutom 
att en hands-on strategi är förenat med investeringar i företag som befinner sig i tidigare 
skeden medan en hands-off strategi är mer förenat med investeringar i senare skeden.  
 
Bygrave m.fl. (1999) anser att vissa venture capitalbolag väljer att vara passiva, det vill säga 
de väljer en hands-off strategi. Anledningen till detta anser de bland annat beror på att vissa 
entreprenörer motarbetar involvering och söker inte finansiering från venture capitalbolag 
med en hands-on strategi eller aktivt stödjande stil och rykte. Sadtler (1993) hävdar däremot 
att anledningen till att venture capitalbolag väljer en hands-on strategi kan vara att 
entreprenören behöver hjälp med att driva verksamheten. Detta kan vara speciellt viktigt när 
företaget är nystartat och entreprenören inte har några direkta erfarenheter. I ett venture 
capitalbolag med en hands-on strategi krävs det dessutom mer av de anställdas kunskaper, 
förmåga att prestera och föreslå genomförbara lösningar på problem. Detta innebär att de 
anställda måste vara duktiga konsulter och ledare. (Ibid) Sadtler (1993) betonar att valet 
mellan ett venture capitalbolag som har en hands-off eller hands-on strategi beror mycket på 
vad individerna i företaget som söker finansiering anser om en utomståendes involvering i 
företaget.  
 
Antalet investeringar venture capitalbolaget kontrollerar över beror även på om bolaget har en 
hands-off eller hands-on strategi. De som har en utpräglad hands-off strategi kan vara 
involverade i 25 till 30 portföljföretag medan de med en hands-on strategi endast kontrollerar 
mellan tre till fem portföljföretag åt gången. (Sadtler, 1993) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Venture capitalbolags involvering beroende på val av strategi och grad av risk. 
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2.4 Venture capitalbolags bidrag till portföljföretag 
 
Fried och Hisrich (1995) framhåller att värdet av venture capitalbolags bidrag varierar från 
företag till företag eftersom bidragen används för att fylla gapet mellan de resurser ett företag 
behöver och de som redan finns tillgängliga för ett företag. De menar även att bidragen har en 
påverkan på företagets prestationer. Venture capitalbolagets främsta bidrag till 
portföljföretaget är tillhandahållande av kapital, men beroende på venture capitalisternas 
intresse för sina investeringar kan de bidra med mycket mer än enbart kapital. (Ibid) Sadtler 
(1993) påpekar att venture capitalbolag kan bidra med resurser, kunskap och kontakter, 
medan Fried och Hisrich (1995) anser att de huvudsakliga bidragen de kan erbjuda 
portföljföretag är kapital, driftshjälp, nätverk, moraliskt stöd och disciplin.  
 
Enligt Sadtler (1993) är de flesta venture capitalister före detta företagsledare som därmed 
besitter en bred kunskap och erfarenhet. Han menar att venture capitalister genom sin kunskap 
och erfarenhet även kan bidra med råd till portföljföretag. Gorman och Sahlman (1989, 
refererad i Bruton m.fl., 1997) menar att de ofta ger drifts- och finansiella råd, men Bygrave 
(1987) framhåller att de även kan bidra med konstruktiva råd vad gäller strategi och 
marknadsföring. Detta på grund av att venture capitalister ofta har egna erfarenheter inom 
dessa områden och kan hjälpa portföljföretagen med att utveckla långsiktiga planer (Sadtler, 
1993). 
 
Entreprenörernas egna nätverk är viktiga för företags framgång, men även venture 
capitalbolags nätverk är tillgängliga för företagen (Fried & Hisrich, 1995). Detta innebär 
enligt Frankel, Vallone, Lisa och Colson (2003) att venture capitalbolag kan förse 
portföljföretag med ett brett nätverk av kontakter. Sadtler (1993) menar att en introduktion av 
kontakter till andra företag eller marknader kan vara till hjälp för portföljföretag. Wasserman 
(1999, refererad i Osnabrugge & Robinson, 2000) framhåller att venture capitalbolag kan 
använda nätverken av kontakter till bland annat sammanslagningar och förvärv samt ge 
företaget tillgång till konsulter och advokater. Han menar vidare att detta nätverk även är av 
betydelse för företag som försöker anskaffa kapital eftersom det kan vara till hjälp för att 
finna lämpliga investerare. Nätverket är dessutom en stor källa vid rekrytering, främst för 
rekrytering till ledningen, men det kan även vara till hjälp för att analysera nya 
marknadsmöjligheter och fatta beslut på en högre nivå. (Ibid)  
 
Sadtler (1993) framhåller att venture capitalister kan genom att arbeta nära ledningen 
identifiera områden med eventuella misstag och svagheter. Han hävdar att de även kan vidta 
åtgärder för att rätta till dessa. Fried och Hisrich (1995) anser att en venture capitalist kan vara 
en förtrogen vän som finns tillgänglig för ledaren att diskutera interna angelägenheter med. 
De menar vidare att venture capitalbolaget dessutom kan bidra med moraliskt stöd om 
portföljföretaget befinner sig i en kris. Disciplin är också ett viktigt bidrag som kan utföras på 
två olika sätt. Ett sätt är när venture capitalbolaget pressar ledare att prestera i enlighet med 
målen som fastställts i affärsplanen och det andra sättet är i utvärderingen och utbytet av 
ledningen. (Ibid)  
 
Vi har nu resonerat kring venture capitalbolags bidrag till portföljföretag och deras nära 
samarbete med ledningen i portföljföretagen. Efter detta resonemang förefaller det rimligt att 
anta att venture capitalbolagens bidrag kan påverka portföljföretagens styrning när de 
investerar i verksamheten. Därför kommer begreppet styrning att belysas nedan. 
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2.5 Styrning 
 
Anthony och Govindarajan (2001, sid. 1) definierar styrning som ”den process där ledare 
försäkrar att resurser förvärvas och används effektivt för att nå företagets mål”.  
 
Vidare menar de att styrning kan liknas med att köra bil. ”Tryck på gasen och din bil går 
snabbare. Vrid på ratten och bilen ändrar riktning. Tryck på bromsen och din bil saktar in 
eller stannar. Genom detta styr du farten och riktningen, om någon av dessa inte skulle 
fungera gör inte bilen som du vill att den ska göra. Med andra ord, den är utom din kontroll.” 
(Anthony & Govindarajan, 2001, sid. 1) Ett företag måste även kontrolleras och riktlinjer 
måste utvecklas för att ett företag ska få en försäkran om att de strategiska intentionerna 
uppnås. Att styra ett företag är dock mycket mer komplicerat än att styra en bil. (Ibid) 
 
Simons (1995, sid. 5) definierar ledningens styrsystem som ”formella, informationsbaserade 
rutiner och procedurer ledare använder för att bevara eller förändra mönster i en 
organisations aktiviteter”.  
 
Venture capitalbolaget och portföljföretaget kan ha olika syn på vilket styrsystem som bör 
användas i företaget. När venture capitalbolaget går in i portföljföretagets styrelse kan de 
välja att implementera det styrsystem de brukar använda eller så väljer de att följa 
portföljföretagets redan befintliga styrsystem. Slutligen kan styrsystemet förändras när 
venture capitalbolaget investerar i portföljföretaget genom att de tillsammans kommer 
överens om en kombination av de båda parternas styrsystem.  
 

2.6 Simons styrsystem (levers of control) 
 
Simons styrsystem, levers of control, är en ny och omfattande teori för styrning av 
företagsstrategier. Detta styrverktyg visar företagsledare hur de kan behålla kontrollen över 
företagen, främja självständighet och driva företagen på lägre nivåer medan de samtidigt 
svarar på uppdykande möjligheter. Styrsystemet argumenterar för en bredare definition för 
rollen av styrning och skapar en kritisk bro mellan disciplinerna av strategi, redovisning och 
styrning. (Simons, 1995) 
 
Simons har delat in styrsystemet i fyra olika så kallade verktyg som alla har olika innebörd (se 
figur 2). Dessa är värdeskapande och gränsskapande system samt diagnostiska och interaktiva 
styrsystem. (Ibid) Enligt Simons (1995) skapar dessa fyra verktyg motsatta krafter till effektiv 
implementering av strategi. Det värdeskapande och de interaktiva styrsystemen skapar 
positiva och inspirerande krafter medan det gränsskapande och det diagnostiska styrsystemet 
skapar gränser och ser till att regler efterföljs. (Ibid) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Teoretisk referensram 

 

8  

 
Figur 2. Simons styrsystem (Simons, 1995, sid. 7) 
 
2.6.1 Värdeskapande system 
 
Enligt Simons (1995) använder sig ledare av värdeskapande system för att kommunicera ut 
företagets grundläggande värderingar, syften och riktningar till företagets medlemmar. De 
grundläggande värderingarna är de som är centrala i ett företag och dessa har en stark 
koppling till företagets strategi. Den information av kärnvärderingar som värdeskapande 
system försöker att förmedla är hur företaget skapar värde, vilken prestationsnivå företaget 
strävar efter samt hur individer förväntas att hantera både interna och externa relationer. (Ibid) 
 
Simons (1995) hävdar att värdeskapande system utvecklas och kommuniceras genom företags 
affärsidéer och strategier. Vidare anser han att det primära syftet med dessa system är att 
inspirera och uppmana letandet efter nya möjligheter. När det uppstår problem i 
implementeringen av strategin hjälper de värdeskapande systemen medlemmarna i företaget 
att bestämma vilka typer av problem som ska konfronteras och vilka de adekvata åtgärderna 
är. (Ibid) 
 
När venture capitalbolag investerar i portföljföretag kan de upptäcka delar som behöver 
förändras, vilka entreprenörerna kan ha förbisett. Venture capitalbolag kan ha ytterligare 
kunskap och erfarenhet av att starta nya företag samt att skapa tillväxt än vad entreprenörerna 
besitter. Venture capitalbolag kan därför vilja förbättra portföljföretags strategi och affärsidé 
när de investerar i företagen för att skapa ett större värde.  
 
2.6.2 Gränsskapande system 
 
Enligt Simons (1995) beskriver gränsskapande system de acceptabla områdena för aktivitet av 
företagets medlemmar. I motsats till värdeskapande system specificerar inte gränsskapande 
system positiva ideal. Istället sätter de gränser vilket baseras på den definierade företagsrisken 
för möjlighetssökning. Trots att gränsskapande system i grund och botten är negativa system 
tillåter de ledare att delegera beslutsfattande, vilket i sin tur tillåter företaget att uppnå 
maximal flexibilitet och kreativitet. På många sätt är gränsskapande system en 
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grundförutsättning för företags frihet och entreprenöriska beteende. ”Fråga dig själv varför 
det finns bromsar i en bil. Är deras funktion att sakta ner bilens fart eller för att tillåta den att 
gå fort? Gränsskapande system är som bromsarna på en bil; utan dem kan inte bilar eller 
organisationer fungera på höga hastigheter.” (Simons, 1995 sid. 41)  
 
Simons (1995) hävdar att de mest grundläggande gränsskapande systemen i företag är de som 
påtvingar regler för uppförande. Han menar att regler för företags uppförande är för det mesta 
uppsatta i förbjudna termer. Förbjudna beteenden inkluderar vanligtvis konflikter av intresse, 
aktiviteter som överträder förtroendelagar och handlingar som skulle kunna äventyra 
företagshemligheter eller konfidentiell information. Dessa aktiviteter är således sådana som 
skulle kunna riskera välbefinnandet av ett företag om de exponeras. Regler för företags 
uppförande begränsar dessutom oundvikligt handlingsfrihet. (Ibid) 
 
När venture capitalbolaget investerar i ett portföljföretag är det förenat med en hög risk och 
för att begränsa denna risk går venture capitalbolaget ofta in och arbetar aktivt i 
portföljföretaget. De kan även minska sina risker genom att sätta upp regler i portföljföretaget 
som eventuellt kan begränsa portföljföretagets handlingsfrihet. Venture capitalbolag kan 
dessutom vilja begränsa portföljföretagets verksamhetsområde om de till exempel upptäcker 
att ett visst område inte skapar ett tillräckligt högt värde.  
 
2.6.3 Diagnostiska styrsystem 
 
Simons (1995) framhåller att diagnostiska styrsystem används för att motivera, kontrollera 
och belöna prestationer som överensstämmer med de uppsatta målen, samt för att samordna 
och kontrollera implementering av avsedda strategier. Han menar vidare att diagnostiska 
styrsystem försöker mäta resultatvariabler som representerar viktiga prestationsdimensioner 
av en given strategi. Dessa variabler kallar Simons för kritiska prestationsvariabler och de är 
faktorer som bör uppnås eller implementeras framgångsrikt för att den avsedda strategin i 
företaget ska lyckas. För att identifiera de korrekta kritiska prestationsvariablerna är det 
nödvändigt att analysera företagets avsedda strategi och de specifika mål associerade med den 
strategin. När dessa variabler är bestämda kan en mätmetod utvecklas. (Ibid) 
 
Diagnostiska styrsystem tillåter företag att uppnå mål utan konstant kontroll från ledningen, 
men ledningen bör då vara övertygade om att medlemmarna arbetar mot överenskomna mål 
(Simons, 1995). För att detta ska uppnås bör ledare, enligt Simons (1995), rikta deras 
uppmärksamhet på tre delar i de diagnostiska styrsystemen. Det första gäller att förhandla och 
sätta mål för att försäkra uppfyllelse av affärsstrategier. De bör även strukturera belöningar 
och incitament relaterade till prestationer. För det andra bör ledare motta månads-, 
kvartalsuppdateringar och rapporter samt använda dessa som deras främsta diagnostiska 
verktyg. Det tredje är att ledare bör följa upp signifikanta förväntningar. Detta innebär att om 
en kritisk prestationsvariabel ligger utanför målet, måste ledare ägna uppmärksamhet mot och 
resurser för att ta tillbaka variabeln i rätt riktning. (Ibid) 
 
Venture capitalbolag förser portföljföretag med den största delen av kapitalet och de får därför 
en stor inverkan på företaget. Venture capitalbolag kan bland annat påverka implementering 
av strategier och mål i portföljföretag för att försäkra sig om att få en hög avkastning när de 
väljer att avsluta sin finansiering i företagen. För att kontrollera att de uppsatta målen uppnås 
kan venture capitalbolag fastställa prestationsmätningar och belöningar till de som driver 
portföljföretagen.  
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2.6.4 Interaktiva styrsystem 
 
Enligt Simons (1995) är interaktiva styrsystem de formella informationssystem som ledare 
använder för att involvera sig själva regelbundet och personligt. Ledare använder även dessa 
system för att aktivera sökande, baserat på de unika strategiska osäkerheterna de uppfattar. 
Strategiska osäkerheter är osäkerheter och oförutsedda händelser som eventuellt kan hota eller 
förstöra den nuvarande strategin företaget har. I allmänhet härleds osäkerheter från de 
olikheter i informationen som krävs för att uppnå ett mål. Strategiska osäkerheter härleder 
från ledares uppfattning om de kända och de okända händelser som skulle kunna hota eller 
förstöra de bakomliggande antagandena i den nuvarande strategin. (Ibid) 
 
Simons (1995) anser att interaktiva styrsystem fokuserar uppmärksamhet på att tvinga fram 
dialoger och diskussioner i företaget. Enligt honom motiverar även detta styrsystem till 
informationsinsamling utanför de rutinmässiga kanalerna. Genom att välja att använda 
interaktiva styrsystem hävdar Simons (1995) dessutom att ledare ger tecken på sina 
preferenser för sökande, godkänner viktiga beslut samt bibehåller och aktiverar bevakning i 
företaget.  
 
När venture capitalbolag investerar i ett portföljföretag tar de en stor risk och som tidigare 
nämnts försöker de reducera denna risk genom att vara aktiva i styrelsen. Förutom detta begär 
de ofta att få regelbunden information från portföljföretaget för att därigenom bli medvetna 
om vad som händer och sker i företaget. Dessutom kan denna kontinuerliga information göra 
det lättare för venture capitalbolaget att hjälpa och hitta nya möjligheter för portföljföretaget.  
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3 Metod 
  

 detta kapitel redogörs de valda angreppssätten. Därefter följer en diskussion om hur vi 
har gått tillväga för att samla in teoretisk och empirisk information till det valda 
ämnesområdet. Slutligen kommer en beskrivning av de metodproblem vi stött på under vår 

process att uppfylla syftet samt en presentation av vår analysmodell.  
  

3.1 Angreppssätt 
  
I denna undersökning har vi utgått från befintliga teorier inom det berörda ämnesområdet. 
Därefter testades dessa teorier empiriskt genom intervjuer med två venture capitalbolag och 
ett av respektive bolags portföljföretag. Utifrån detta material utförde vi sedan analyser och 
drog slutsatser. Detta kan enligt Holme och Solvang (1997) beskrivas som en deduktiv ansats. 
 
Vi har i undersökningen utgått ifrån den enskilde individens värderingar, vilket Holme och 
Solvang (1997) kallar för aktörssynsättet. Aktörsynsättet utgår från hur aktörerna tolkar, 
bedömer och handlar i olika situationer, vilket är överensstämmande med vårt perspektiv. 
Detta eftersom vi sökte förståelse för verkligheten och problemen utifrån hur systemets 
aktörer och personer i olika roller som finns inom systemet uppfattar situationen. (Lundahl & 
Skärvad, 1999) 
 
Kvalitativ metod valdes för det första med bakgrund av att den möjliggör en bättre bild av de 
enskilda aktörerna, vilket även överensstämmer med det valda aktörsynsättet. För det andra 
tillåter den kvalitativa metoden en mångfald gällande tolkningsmöjligheter (Holme & 
Solvang, 1997) och där slutsatserna enligt Lundahl och Skärvad (1999) baseras på data såsom 
attityder, värderingar, föreställningar, etcetera. För det tredje utgår den kvalitativa metoden 
från att studera ett fåtal objekt djupgående för att få en ökad förståelse och en bättre 
helhetsbild av undersökningsfenomenet (Holme & Solvang, 1997).  
 

3.2 Litteratursökning 
 
Arbetet inleddes med en litteratursökning för att fördjupa våra kunskaper inom det valda 
ämnesområde samt för att finna underlag till den teoretiska referensramen. Detta skedde med 
hjälp av sökmotorer på Luleå Tekniska Universitets bibliotek, där vi fann både relevanta 
böcker och vetenskapliga artiklar. De sökmotorer som nyttjades var: Business Source Elite, 
Econlit, Emerald, AffärsData, Libris och Lucia. Väsentlig fakta söktes även på Internetsidan 
Google. De sökord som användes var: venture capital, informal venture capital, hands-on, 
hands-off, control, control system, management control system, levers of control, riskkapital 
samt styrning. 
 

3.3 Undersökningsansats 
 
Undersökningen bygger på en fallstudie av två venture capitalbolag och ett av de respektive 
bolagens portföljföretag. Anledningen till att vi valde att göra en fallstudie var att vi ansåg att 
det var det lämpligaste sättet för att få svar på uppsatsens syfte. Fallstudiens fokus var på 
enskilda enheter istället för ett brett spektrum, vilket är i linje med Denscombes (2000) 
uppfattning om fallstudier. En fallstudie innebar dessutom en möjlighet att nå en detaljrik och 
mångsidig beskrivning av det valda ämnesområdet (Merriam, 1994). Enligt Yin (1994) är 

I 
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fallstudier lämpliga vid en undersökning där frågorna hur och varför behandlas, vilket denna 
uppsats gör bland annat eftersom frågorna hur och varför venture capitalbolagen kan påverka 
styrningen i portföljföretaget ställts.  
 
3.3.1 Val av fallstudieföretag 
 
Vi valde våra undersökningobjekt efter att ha läst artikeln ”Tio riskkapitalister som tror på 
teknik” i Ny Teknik onsdagen den 19 november 2003. Artikeln tog upp de tio största 
överlevarna inom venture capitalbranschen vad gäller finansiering i nya teknikbolag. Vi valde 
att studera två av dessa venture capitalbolag samt ett portföljföretag från respektive venture 
capitalbolag. Anledningen till att vi valde fyra undersökningsobjekt var för att få en bredare 
syn på vad venture capitalbolag bidrar med till sina portföljföretag och om de kan påverka 
deras styrning. Fler undersökningsobjekt hade varit önskvärt, men allt för tidskrävande. En 
anledning till att både venture capitalbolag och portföljföretag undersöktes var för att vi 
strävade efter att få båda aktörernas syn på situationen. Vi ville dessutom försöka få en 
djupare syn på den situationen vi ämnade undersöka.   
 
Orsaken till att vi valde venture capitalbolag som investerar inom teknik var att det är få 
venture capitalbolag som investerar i denna bransch efter IT-kraschen. Nya, små och 
medelstora företag som verkar inom teknikbranschen anses dessutom ha en stor betydelse för 
att skapa ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen i Sverige.  
 

3.4 Datainsamlingsmetod 
 
Vi inledde vår empiriska undersökning med att samla in primärdata genom intervjuer och 
därefter samlade vi även in sekundärdata via venture capitalbolagens hemsidor. Anledningen 
till att vi valde att utför intervjuer var att vi ansåg att denna metod var den mest lämpade för 
att uppfylla vårt syfte. Vi kontaktade de två valda venture capitalbolagen via telefon och 
frågade om de var intresserade av att ställa upp på en intervju. Jesper Kärrbrink på IT 
Provider samt Peder Holm på Innovationskapital tackade ja till att deltaga i vår undersökning. 
Kärrbrink och Holm hjälpte oss sedan med att komma i kontakt med ett portföljföretag som 
respektive bolag hade investerat i. Det portföljföretag Kärrbrink valde var Terraplay där vi tog 
kontakt med Erik Ståhl som tackade ja till att medverka i vår undersökning. På företaget 
Innovationskapital fick vi rådet att ta kontakt med Peter Blixt på Comlase och även han var 
villig till att medverka i undersökningen. De intervjuer vi utförde skedde via telefonsamtal på 
grund av att samtliga företag var belägna på annan ort i Sverige. Genom telefonintervjuer 
förlorades den visuella kontakten, ansikte mot ansikte, men det personliga inslaget fanns kvar, 
likaså tvåvägskommunikationen mellan oss och respondenterna (Denscombe, 2000). 
Telefonintervjuer gav möjligheten att förtydliga frågeställningar som verkade oklara samt att 
följdfrågor kunde ställas för att få kompletterande information och förklaringar. Det som är 
fördelaktigt med telefonintervjuer jämfört med personliga intervjuer är att tidsåtgången kan 
reduceras gällande själva genomförandet och att respondenterna lättare kan ta sig tid för att 
medverka (Lundahl & Skärvad, 1999).  
 
Inför intervjuerna med respondenterna utformades två intervjuguider, en för de valda venture 
capitalbolagen och en för portföljföretagen (se bilaga 1 och 2). Dessa utformades för att få till 
stånd bra dialoger med respondenterna samt för att nyttja intervjutiden så effektivt som 
möjligt. De fungerade även som stöd och hjälpmedel för att inte glida bort från intervjuernas 
målsättning och syfte. Frågorna i intervjuguiderna var utformade för att respondenternas olika 
åsikter och attityder gentemot venture capitalbolags involvering, bidrag och eventuella 
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påverkan på portföljföretags styrning skulle framträda. Samtidigt skulle frågorna ha en 
koppling till den teoretiska referensramen utan att begränsa och styra respondenterna under 
intervjuerna i alltför hög grad. Detta ledde till valet av relativt öppna frågor. 
 
Innan intervjuerna utfördes granskade vår handledare och seminariegrupp frågeställningarna i 
intervjuguiderna, vilket medförde en del revideringar. Intervjuguiderna sändes till 
respondenterna några dagar innan intervjuerna skulle äga rum för att de skulle ha möjlighet att 
förbereda sig samt för att öka våra möjligheter till bra svar. Under intervjuerna användes 
högtalartelefon och bandspelare för att koncentrationen skulle kunna riktas på svaren och 
därmed möjliggöra adekvata följdfrågor istället för att fokus kunde ha hamnat på att skriva 
ned svaren. I slutet av varje telefonintervju försäkrade vi oss om det gick bra att få återkomma 
med kompletterande frågor.  
 

3.5 Metodproblem 
 
För att försäkra sig om undersökningens giltighet och tillförlitlighet kan Yins (1994) olika 
tester vad gäller validitet och reliabilitet vara användbara. Därför förs nedan en diskussion 
utifrån dessa tester med hänsyn till de metodproblem som kan ha uppstått i denna 
undersökning. 
 
3.5.1 Validitet 
 
Yin (1994) delar in validitet i inre och yttre, där inre validitet beskriver huruvida resultaten 
stämmer överens med verkligheten. Det vill säga om undersökningen verkligen är ett mått på 
den egenskap som avses att mätas (Ibid). När det gäller fallstudier menar Yin (1994) att den 
inre validiteten är det viktigaste. Dessutom framhåller han att om inte fallstudien undersöker 
det den åsyftat spelar det ingen roll om den är bra, den fångar då inte verkligheten. För att 
försöka höja den inre validiteten i denna undersökning granskade vår handledare och 
seminariegrupp intervjuguiderna. Anledningen till detta var för att se om frågorna hade den 
avsedda effekten som förväntades i enlighet med syftet. I ett ytterligare försök att höja den 
inre validiteten användes en högtalartelefon och bandspelare under intervjuerna. Dessa 
användes för att inte bli allt för beroende av anteckningar vid sammanställningen samt för att 
kunna göra direkta citat från respondenterna.  
 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) anser att om respondenten som intervjuas inte är 
tillräckligt kunnig i sitt ämne kan det leda till bristande inre validitet, vilket även Holme och 
Solvang (1997) hävdar. Vidare betonar de vikten av att respondentens områdeskunskap samt 
dennes vilja att deltaga i undersökningen är avgörande för resultatet. För att försöka undvika 
detta problem intervjuades de personer i venture capitalbolagen som enligt dem själva var 
mest insatta i det investerade portföljföretaget, samt att de intervjuade personerna i 
portföljföretaget hade en ledande position.  
 
I ett ytterligare försök att höja den inre validiteten skickade vi intervjuguiderna till 
respondenterna några dagar innan intervjuerna ägde rum. Detta gjorde vi för att de i förväg 
skulle ha möjligheten att sätta sig in i frågorna. Efter att ha sammanställt respektive intervju 
skickade vi även dessa till respondenterna för att försäkra oss om att vi uppfattat allt korrekt. 
De gjorde vissa korrigeringar som de sedan skickade tillbaka till oss, vilka vi tog hänsyn till. 
 
Yin (1994) anser att den yttre validiteten behandlar problemet huruvida en undersöknings 
slutsatser är generaliserbara utöver den direkta fallstudien. Vidare påpekar han att den yttre 
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validitetens problem utgör en betydande barriär för att göra fallstudier, eftersom enstaka 
intervjuer endast erbjuder en svag grund för generalisering. Att den yttre validiteten i 
fallstudier är låg fanns det en medvetenhet om under hela uppsatsprocessen och därför har 
inga försök att göra generaliseringar inom detta ämnesområde gjorts. 
 
3.5.2 Reliabilitet 
 
Yin (1994) poängterar att reliabilitet har att göra med, om samma eller en annan undersökare, 
vid ett senare tillfälle skulle göra om undersökningen. Han menar att för att studien ska 
resultera i samma resultat och slutsatser måste exakt samma fall undersökas och exakt samma 
metoder användas som vid den första undersökningen. Vidare påvisar han att målet med 
reliabilitet är att försöka minimera eventuella slumpmässiga fel som kan uppstå i en 
undersökning.  
 
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) kan användandet av ett oklart eller alltför 
fackspecifikt språk göra det svårt för respondenterna att förstå innehållet. I ett försök att öka 
reliabiliteten i undersökningen utformades intervjuguiderna med ett så enkelt och 
lättförståeligt språk som möjligt, vilket kan ha reducerat risken för missförstånd. I 
intervjuguiderna användes dessutom öppna frågor för att i minsta mån påverka utfallen och 
styra respondenterna. Detta gjorde vi för att försöka förbättra reliabiliteten. 
 
I ett ytterligare försök att öka reliabiliteten tilläts respondenterna att själva bestämma tid för 
intervjuerna för att de skulle ha gott om tid och inte känna sig pressade av hektiska 
tidsscheman. Det som avslutningsvis dock bör beaktas vad gäller reliabiliteten i fallstudier är 
att de kan överförenkla eller överdriva faktorer i en situation, vilket kan leda till att felaktiga 
slutsatser dras om hur det egentligen är (Denscombe, 2000). 
 

3.6 Analys 
 
Arbetet inleddes med att samla in relevant teori för undersökningen. Denna teori har sedan 
legat till grund för den empiriska undersökningen. När undersökningen utförts och 
sammanställts analyserades detta material med utgångspunkt i den teoretiska referensramen 
för att besvara undersökningens syfte. Analysen utfördes även med hjälp av vår analysmodell 
(se figur 3). I arbetet analyserades de två investeringarna var för sig och därefter gjordes en 
jämförande analys mellan dessa två, där även slutsatser drogs.  
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3.7 Analysmodell 
 
Följande modell användes för att analysera empirin med utgångspunkt i teorin. Detta gjordes 
för att vårt syfte med denna uppsats skulle uppnås.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Analysmodell 
 
I analysen utgick vi ifrån till vilken grad venture capitalbolagen är involverade i 
portföljföretagen. Venture capitalbolaget kan välja att vara aktivt eller passivt involverade, 
vilket beror på graden av risk som är förenad med investeringen samt vilken strategi venture 
capitalbolaget väljer att använda. Vidare analyserade vi hur denna grad av involvering kan 
påverka vad venture capitalbolagen bidrar med till portföljföretagen. Vi ville se vad venture 
capitalbolagen bidrar med vad gäller kapital, kunskap, erfarenhet, driftshjälp, nätverk, 
moraliskt stöd och disciplin. Slutligen ville vi även beskriva hur venture capitalbolagens 
bidrag eventuellt kan påverka portföljföretagens styrning utifrån Simons styrsystem som 
innefattar värdeskapande, gränsskapande, diagnostiska och interaktiva styrsystem.  
 
Vi analyserade detta både ur venture capitalbolagets perspektiv och ur portföljföretagets 
perspektiv. Det vill säga vi beskriver båda aktörernas syn på venture capitalbolagets 
involvering, bidrag och möjliga påverkan på portföljföretagets styrning. 

Venture capitalbolag 
Aktiva 

Bidrag 
Kapital, kunskap, erfarenhet, 
driftshjälp, nätverk, moraliskt 

stöd och disciplin 

Portföljföretagens styrning 
• Värdeskapande system 
• Gränsskapande system 
• Diagnostiska styrsystem 
• Interaktiva styrsystem 

Venture capitalbolag 
Passiva 

 

Venture capitalbolagets syn 
Portföljföretagets syn 
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4. Empiri 
 

 detta kapitel redovisas de svar som erhölls vid våra intervjuer. Inledningsvis följer en 
kort beskrivning av respektive företags verksamhet och därefter tar vi upp venture 
capitalbolagens involvering, bidrag och eventuella påverkan på styrning sett ur både 

venture capitalbolagens och portföljföretagens perspektiv.  
 

4.1 Venture capitalbolaget IT Provider 
 
IT Provider är ett venture capitalbolag som ger rådgivning fokuserat på att påskynda 
tillväxten av Nordiska teknologiföretag som befinner sig i tidiga skeden eller i 
expansionsskeden. IT Provider hanterar i nuläget tre investeringar och den vi valt att fokusera 
på är investeringen i portföljföretaget Terraplay. (http://www.itprovider.com) 
 
4.1.1 Involvering 
 
IT Provider gjorde sin investering i Terraplay under februari/mars år 2000 och har därmed 
varit involverade i detta företag i snart fyra år. Ambitionen för IT Provider är att de ska vara 
involverade i sina portföljföretag cirka fyra år, för att sedan dra sig ur investeringen. Enligt 
Jesper Kärrbrink, partner och venture manager på Terraplay, bestäms huvudsakligen längden 
av involvering när bolaget är säljbart, det vill säga när de får bäst avkastning på gjord 
investering och när marknaden är mogen för att sälja. Anledningen till att IT Provider valde 
att investera och involvera sig i Terraplay var att IT Provider identifierade en marknad som de 
trodde skulle växa. De såg även en teknik som var unik, välbyggd och som de trodde att 
Terraplay skulle vara relativt ensamma om.  
 
Involveringen i Terraplay är dock ett speciellt fall eftersom det var en uppfinning från 
Ericsson gjord av fem forskare som inte var intresserade av att bilda ett företag. IT Provider 
bildade istället företaget och Kärrbrink framhåller att det är de som i princip har skapat hela 
företaget. När de skapade Terraplay började de med att tillsätta en ledning som bestod av 
entreprenörer och de tillsatte även en säljchef, ekonomichef, VD, etcetera. 
 
Förväntningarna IT Provider hade på Terraplay var att de skulle bygga en teknologi som var, 
såg ut att vara och hade en chans att bli standard inom den valda branschen. De förväntade sig 
även att detta skulle gå mycket fortare än vad det har gjort. Enligt Kärrbrink hade de räknat 
med att det skulle ha funnits en marknad för Terraplays produkt redan 2003, men denna 
marknad verkar inte börja växa förrän 2004/2005. Han hävdar dock att detta inte på något sätt 
är företagets fel, utan när IT Provider gjorde denna investering gjorde de en felbedömning.  
 
Kärrbrink hävdar att IT Provider är väldigt aktivt involverade i Terraplay och de har även 
stort förtroende för ledningen som de tillsatt för att sköta den dagliga driften. Han träffar 
ledningen i Terraplay varje eller varannan vecka och följer noga hur det går för dem.  
 
Jesper Kärrbrink: ”Vi är alltid så mycket involverade som vi tycker att det behövs och som vi 
tycker är nödvändigt”.  
 
 
 

I 
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4.1.2 Bidrag 
 
Kapital är det IT Provider först och främst förser Terraplay med. Kärrbrink anser att kapital är 
något som inte ska glömmas bort eftersom det är därför företag i första hand vänder sig till 
venture capitalbolag.  
 
Jesper Kärrbrink: ”Utöver pengar anser jag att vi bidrar med engagemang, nätverk, 
erfarenhet och kunskap. Vi tillför även en viss branschkunskap till Terraplay eftersom jag 
tidigare arbetat inom denna bransch. Jag tror dessutom att vi har påverkat Terraplay genom 
att vi har varit effektiva och förhoppningsvis ett bra bollplank för dem.” 
 
Kärrbrink påpekar att Terraplay och IT Provider har ett väldigt bra samarbete, men han menar 
att det alltid finns saker som kan förbättras. Vidare tror han att de i Terraplay uppfattar dem 
som väldigt stödjande i många frågor och han tror inte att de uppfattar dem som att de lägger 
sig i operativa frågor. Kärrbrink påpekar även att det säkert finns gånger när Terraplay inte 
har varit nöjda med deras insatser, men han tror att detta endast är vid enstaka tillfällen till 
exempel då IT Provider inte har gått med på förändringar i budgeten. 
 
4.1.3 Styrning 
 
Den ledningsfilosofi Kärrbrink har är att alla personer i ledningsgruppen ska vara bäst inom 
sitt enskilda område. Filosofin handlar mycket om att få alla människor i ledningen att dra åt 
samma håll. Vidare anser han att det finns ett samband mellan hur IT Provider vill att 
Terraplays ledning ska styra och hur Terraplay styr det. Detta anser han dock endast är på en 
övergripande nivå. Enligt Kärrbrink sitter IT Provider med i styrelsen och kan därför påverka 
hur styrelsen agerar, men detta är något de försöker att undvika. Han påpekar även att deras 
bidrag till Terraplay har påverkat deras styrning.  
 
Jesper Kärrbrink: ”Eftersom det är vi som i slutänden sitter på pengarna kan vi bestämma i 
stort sett vad vi vill, men vi försöker inte att jobba så”. 
 
Kärrbrink hävdar att deras involvering har påverkat Terraplays affärsidé, strategi och mål, 
men att de nu försöker förhindra dem att inte driva iväg från dem. Han anser även att de inte 
har påverkat Terraplays verksamhetsområde eftersom de inte ansett detta nödvändigt. Han 
hävdar dock att IT Provider kan påverka verksamhetsområdet om de upptäcker att det inte 
fungerar och att de måste byta inriktning. 
 
De begränsningar IT Provider ställt upp för Terraplay är främst att de bestämt den årliga 
budgeten. Kärrbrink menar att det inte alltid går att ha ett medel för styrning, men detta är en 
vanlig metod att använda eftersom entreprenören alltid vill ha så mycket pengar som möjligt.  
 
Kärrbrink anser att de förändrade förmedlingen av information i Terraplay när de gjorde 
investeringen eftersom detta bland annat var en del av avtalet. De har dessutom vissa regler 
för hur styrelsemötena ska gå tillväga och han framhåller att det är upp till honom att ta 
kontakt med Terraplay om han behöver ytterligare information. IT Provider mäter dessutom 
prestationer och delar ut belöningar för den högsta ledningen. Entreprenören får dock i 
normala fall sin bonus när IT Provider får sin, vilket är när företaget säljs.  
 
Jesper Kärrbrink: ”Om vi blir rika på det här kommer även entreprenören att bli rik på det 
här”.  
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4.2 Portföljföretaget Terraplay 
 
Terraplay bildades år 2000 genom att fem forskare på Ericsson hade en idé som Ericsson 
tillsammans med IT Provider valde att finansiera. Denna idé var en nätverkslösning för 
realtidsspel med en unik och avancerad nätverksteknologi. Enligt Terraplay ger de operatören 
möjligheten att starta och driva en högpresterande och kommersiell service för onlinespelande 
som både är pålitlig och kostnadseffektiv. 
 
4.2.1 Involvering 
 
Erik Ståhl, ekonomidirektör (CFO) på Terraplay, anser att IT Provider är aktivt involverade i 
deras företag. Han hävdar dock att det som styr graden av involvering är en fråga om 
personkemi och kompetens. 
 
Erik Ståhl: ”Det beror mycket på vilken person man har att göra med huruvida man 
uppskattar venture capitalbolagets involvering”. 
 
Enligt Ståhl har IT Provider tagit en hög risk genom att investera i Terraplay. Detta anser han 
bland annat beror på att detta projekt endast var en uppfinning och ingen produkt när IT 
Provider gjorde sin investering. Han framhåller dessutom att risken med denna typ av projekt 
är att när produkten väl är färdig kan det eventuellt finnas konkurrenter som kan leverera en 
mycket bättre produkt. 
 
De förväntningar Terraplay hade på IT Provider anser inte Ståhl har uppnåtts. Han påpekar att 
han generellt trott att alla venture capitalbolag besitter stor kompetens och har ett stort 
engagemang. Nu anser han att denna syn har blivit luckrad och påpekar att alla venture 
capitalbolag inte har denna kompetens och att deras engagemang inte är speciellt stort i alla 
avseenden. 
 
Erik Ståhl: ”När det gäller Jesper på IT Provider anser jag dock att han besitter massvis av 
kompetens som är värdefull för oss och som han bidragit med. Jespers engagemang för oss är 
dessutom väldigt stort.” 
 
4.2.2 Bidrag 
 
Ståhl anser att IT Provider huvudsakligen har tillfört pengar till Terraplay, men påpekar även 
att de bidragit med annat utöver pengar som till exempel kontakter. Han är dock tveksam till 
värdet av bidragen utöver pengar. 
 
Erik Ståhl: ”Min allmänna syn på venture capitalbolag är att de inte kan tillföra mycket mer 
än kapital. Venture capitalbolag har bara en enda sak i fokus och det är att den investering 
de gör ska de kunna dra sig ur inom ett antal år med en bra vinst. Jag tycker att de i många 
fall inte kan tillföra vad de tror sig kunna.” 
 
Ståhl anser att samarbetet med IT Provider fungerar bra. Han påpekar att detta hänger 
samman med Kärrbrink som individ. Han nämner även att de på IT Provider är lätta att ha att 
göra med och han tror dessutom att IT Provider ser sin involvering i Terraplay som väldigt 
viktig. Vidare påpekar han att Kärrbrink själv förmodligen anser att han styrt och påverkat 
Terraplay i större utsträckning än vad Ståhl anser att han har gjort. 
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Erik Ståhl: ”I det stora hela har jag och Jesper nog likartad syn på Terraplay, men däremot i 
diskussionen om vad han har bidragit med så tror jag han tycker att han har bidragit med 
mer än vad vi upplever eller har sett. Sanningen i denna diskussion kan däremot egentligen 
bara en extern betraktare avgöra.” 
 
4.2.3 Styrning 
 
IT Provider är en av ägarna i Terraplay och enligt Ståhl har de därför inflytande på hur 
styrelsen agerar. Vidare framhåller Ståhl att IT Providers bidrag har påverkat Terraplays 
styrning. De har bland annat påverkat rena finansieringsfrågor och ett exempel på detta var 
när Terraplay gjorde en extern finansieringsrunda. IT Provider hade då väldigt stor påverkan 
på vilken extern finansiär de valde och hur processen skulle gå till.  
 
IT Provider har påverkat Terraplays strategi och mål, men den grundläggande affärsidén har 
inte ändrats hävdar Ståhl. Enligt honom har även verksamhetsområdet påverkats sedan IT 
Provider gjorde sin investering, men detta beror inte på dem utan på att IT-bubblan sprack. IT 
Provider har dessutom infört begränsningar för Terraplay genom att de till exempel ställt upp 
gränser för hur mycket kapital de får förbruka varje månad, sagt nej till investeringar, infört 
rekryteringsstopp, lönestopp och de har även ställt upp krav på avveckling av personal. Ståhl 
anser dock inte att de prestationer som mäts och eventuella belöningar som delas ut har 
förändrats sedan IT Provider blev involverade i Terraplay. 
 
Informationen som förmedlas i Terraplay har inte påverkats nämnvärt sedan IT Providers 
finansiering framhåller Ståhl. Han hävdar att den information IT Provider delgetts har varit 
tillräcklig.  
 
Erik Ståhl: ”Vi rapporterar finansiell information varje månad till styrelsen och ägarna samt 
lämnar VD:n en skriftlig rapport om hur produktutvecklingen gått, hur läget är på marknaden 
och annan information av detta slag”. 
 

4.3 Venture capitalbolaget Innovationskapital 
 
Innovationskapital investerar i teknik- och forskningsbaserade tillväxtbolag i tidiga faser 
(http://www.innkap.se). De har sedan starten 1994 investerat i ungefär 40 portföljföretag. 
Bolaget har en involveringshorisont på 5-7 år, som ibland kan vara något kortare och ibland 
något längre. I början av 2001 gjorde Innovationskapital en investering i portföljföretaget 
Comlase. Peder Holm, investment manager på Innovationskapital, säger att de valde att 
investera i Comlase därför att de såg att de hade en väldigt intressant teknologi för marknaden 
inom optisk telekommunikation. De hade även starka patent och ett bra team för att bygga ett 
företag.  
 
Innovationskapital hade ganska höga förväntningar på Comlase, vilka var att de skulle växa 
snabbt och utveckla en ny teknologi på marknaden. Dessa förväntningar uppnåddes inte utan 
Comlase gick i konkurs och har sedan återstartats utan involvering från Innovationskapital. 
Att förväntningarna inte uppnåddes berodde främst på att marknaden utvecklades mycket 
långsammare än vad de trodde. Enligt Holm är de på Comlase duktiga tekniskt, men de hade 
inte riktigt rätt kompetens för att kunna sälja de produkter som de tog fram. Han menar dock 
att de inte riktigt insåg hur viktigt det var med vilka kompetenser de hade. Han anser vidare 
att samarbetet mellan Innovationskapital och Comlase fungerade relativt bra, men han 
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nämner att de hade kunnat vara mer engagerade och sett till att driva frågorna kring 
kommersialisering av företaget mer.  
 
4.3.1 Involvering 
 
Innovationskapital har varit aktivt involverade i Comlase. Holm påpekar att bolaget gör 
investeringar där de främst involverar sig i form av styrelse och styrelseroller, men ibland är 
de mer aktiva. Innovationskapital väljer att vara aktivt involverade eftersom de tror att de kan 
addera värde och hantera risken genom att styra och hjälpa företaget att växa på rätt sätt. 
Anledningen till detta är att de själva har upplevt många av de svårigheter och problem som 
företag ställs inför.  
 
Peder Holm: ”Ibland är vi mer involverade och ibland mindre, men vi tar aldrig operativt 
ansvar ”.  
 
Holm påpekar att Innovationskapital genom argumentation och diskussion kunde påverka 
Comlase. Ibland har Innovationskapital även legala strukturer och avtal som ger dem rätt att 
påverka, styra och tycka till i vissa frågor. Han anser vidare att involveringen i Comlase 
främst skedde genom informell kommunikation och mycket av denna inträffade mellan 
styrelsemötena. Innovationskapital kunde även genom argumentation och diskussion påverka 
hur styrelsen agerade.  
 
Peder Holm: ”Sitter man i styrelsen som ledamot så sitter man där för alla aktieägares bästa, 
man får inte bara se till sin egen sak”.  
 
Holm tror att Comlase såg både positivt och negativt på Innovationskapitals involvering. Han 
tror att de såg positivt på involveringen därför att Innovationskapitals investering innebar en 
väldigt hög risk för bolaget. Innovationskapital skapade även en förståelse för vilka risker de 
tog och försökte att göra detta på rätt sätt. Samtidigt tror Holm att Comlase var besvikna 
eftersom företaget trots allt inte överlevde och en bidragande orsak till det var att 
Innovationskapital valde att inte investera mer kapital efter en viss tidpunkt. Anledningen till 
att de inte investerade mer kapital var att de såg att marknaden inte fanns där i den 
omfattningen de tyckte var nödvändigt och han tror att Comlase blev besvikna på 
Innovationskapital eftersom de inte hade samma uthållighet som dem. Han nämner även att 
de hade kunnat vara mer involverade genom att se till att rätt personer tidigare kommit in på 
marknads- och managementsidan i företaget.  
 
4.3.2 Bidrag 
 
Holm anser att Innovationskapital tillförde strategisk rådgivning och kompetens till Comlase. 
Det rörde sig både om finansiell och om industriell kompetens. De tillförde dessutom 
legitimitet, uthållighet och naturligtvis kapital. Holm påpekar även att de bistår med så 
mycket kontakter de kan, men detta beror på vilka branscher Innovationskapital investerar i. I 
vissa branscher har de en mängd olika kontakter medan de i andra branscher inte har lika 
många. Innovationskapital har dessutom alltid ambitionen att tillföra bidrag utöver kapital. 
 
Peder Holm: ”Kan vi inte höja värdet till företaget så går vi inte in”. 
 
Holm anser att Innovationskapitals bidrag till Comlase påverkade företagets styrning 
eftersom de hjälpte till med rekryteringar, styrelsebemanning och såg till att Comlase hade 
prioriterat rätt kunder. 
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Peder Holm: ”Det var de på Comlase som gjorde jobbet och vi kom mest med goda råd och 
öppnade några dörrar, men jag tror ändå att vi i några fall lyckades styra in dem på rätt 
spår. Nu gick inte det här så bra, så det är svårt att dra några slutsatser om det.” 
 
4.3.3 Styrning 
 
Innovationskapital påverkade Comlase affärsidé, strategi och mål. Holm framhåller att från 
början var affärsidén och strategin att de skulle sälja på vissa speciella parametrar, vilket 
företaget gjorde. Innovationskapital ville däremot att de skulle fokusera sig mer på deras 
speciella telecomapplikation och bli riktigt bra på den.  
 
Comlase verksamhetsområde har påverkats sedan Innovationskapital investerade i företaget 
genom att de idag har ett bredare område än vad de hade när de först investerade. Detta beror 
på att de har fått söka applikations- och marknadsmöjligheter på andra ställen än där de 
började. Innovationskapital kunde påverka Comlase begränsningar genom att de kom med 
önskemål, men de förde alltid en diskussion med portföljföretaget.  
 
Peder Holm: ”Vi investerar inte om vi inte vet att managementgrundarna verkligen vill göra 
det som vi kommer överens om”.  
 
När Innovationskapital blir involverade i ett portföljföretag framhåller Holm att de vill 
implementera mer bonuslöner för säljare och att de vill se över lönestrukturer och 
optionsprogram, vilket även genomfördes i Comlase. Innovationskapital påverkade dessutom 
förmedlingen av information i Comlase genom att de framför allt ställde högre krav på 
ekonomifunktionen som de hjälpte till att bygga upp. 
 

4.4 Portföljföretaget Comlase 
 
Comlase valde venture capital som finansieringskälla när de var i behov av kapital. Enligt 
Peter Blixt, vice VD för handel och affärsutveckling på Comlase, var de tvungna att ha någon 
slags större finansiär bakom sig för att klara två år utan intäkter. För att finna en finansiär tog 
Comlase kontakt med en handfull venture capitalbolag och att valet blev Innovationskapital 
beror främst på att Comlase passade bra i deras portfölj. Comlase var även medvetna om att 
Innovationskapital var involverade i företag som liknade deras, det vill säga inom områdena 
laser och telecom. Blixt ansåg därför att Innovationskapital hade goda erfarenheter inom 
denna bransch.   
 
De förväntningar Comlase hade på Innovationskapital var att de skulle hjälpa dem på 
liknande sätt som de tidigare hade gjort med andra företag de investerat i. De var medvetna 
om att Innovationskapital inte skulle hjälpa dem på exakt samma sätt, men de önskade att 
Innovationskapital skulle låta dem växa för att senare kunna bli uppköpta av ett större bolag 
som kunde föra dem vidare. Dessa förväntningar uppnåddes inte eftersom Comlase försattes i 
konkurs då marknaden rasade. Comlase startades sedan om, som ett nytt företag och 
finansierades istället av privata investerare.  
 
4.4.1 Involvering 
 
Blixt anser att Innovationskapital var relativt aktivt involverade i företaget och att de genom 
sin investering tog en stor marknadsrisk. De hade kontakt med varandra per telefon varje 
vecka och de hade styrelsemöten en gång i månaden. Comlase menar att Innovationskapital 
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hade en lämplig nivå av involvering eftersom de var aktiva på ett positivt sätt och stöttade 
dem.  
 
Peter Blixt: ”Innovationskapital var aktiva på strategiska plan och på kundsidan, tekniskt var 
de inte aktiva, men det beror på att detta inte låg inom deras kompetensområde”.  
 
Blixt anser att Innovationskapital påverkade Comlase genom att de försökte pressa dem 
angående marknaden och kunderna. Anledningen till detta var att Comlase relativt tidigt 
skulle få kundrespons och få ut produkterna till kunderna. En annan anledning var att 
Comlase skulle få en värdering på produkterna tidigare än vad de initialt hade planerat. Blixt 
menar vidare att Innovationskapital hade inflytande över hur styrelsen agerade genom att de 
var aktiva i styrelsearbetet. Framför allt satte Innovationskapital upp milstenar, ungefär fem 
stycken per år. Detta ansåg Blixt blev ganska snävt, men Comlase uppnådde dem. 
Innovationskapital var även aktiva vid rekrytering, men han tyckte att deras hjälp egentligen 
inte gav dem något på detta område.  
 
Blixt anser att Innovationskapital trodde på deras teknik och team och att de fortfarande gör 
det, men han anser att de inte trodde på företagets inriktning. Han nämner dock att 
Innovationskapital är intresserade av att eventuellt göra en investering i företaget igen 
eftersom Comlase nu bytt inriktning och marknad, men fortfarande har kvar samma teknik.  
 
4.4.2 Bidrag 
 
Innovationskapital tillförde kapital till företaget, men förutom kapital anser Blixt inte att de 
fick någon hjälp av deras kontakter och nätverk vid till exempel rekryteringar. Han hävdar 
dock att de har blivit professionellt bemötta av Innovationskapital och han påpekar att de har 
haft en god kommunikation med dem. Han menar vidare att eftersom samarbetet fungerade 
bra fanns det ingenting som kunde ha förbättrats. 
 
Blixt anser att Innovationskapitals bidrag påverkade styrningen i företaget genom att de 
påverkade deras affärsplan. Innovationskapital påverkade även företaget genom att de satte 
upp milstenar, vilka Comlase inte hade från början.  
 
4.4.3 Styrning 
 
Blixt ansåg att Innovationskapitals involvering påverkade deras affärsidé, strategi och mål. 
Anledningen till detta var bland annat på grund av att affärsidén diskuterades. Blixt 
framhåller att detta var bra för Comlase eftersom marknaden förändras och då måste även 
affärsidén anpassas.  
 
De begränsningar som Innovationskapital införde i Comlase var bland annat en budget som 
fastställdes för ett och ett halvt år framåt samt att villkor för Innovationskapitals investeringar 
fastställdes. Blixt påpekar dock att Innovationskapital egentligen inte införde några 
begränsningar utöver detta, utan istället har de diskuterat Innovationskapitals förslag och 
argument inom olika områden och sedan kommit fram till en lösning. Han nämner även att 
Comlase höll sig till sina åtaganden och uppfyllde milstenarna som fastställdes och 
Innovationskapital agerade efter det.  
 
Innovationskapitals involvering i Comlase innebar inte någon förändring vad gäller 
prestationsmätningar och belöningar. Enligt Blixt påverkades dessutom inte Comlase 
verksamhetsområde, men han påpekar att förmedlingen av information förändrades. Han 
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menar att Innovationskapital krävde mer strukturerad förmedling eftersom den var 
ostrukturerad i början.  
 
Peter Blixt: ”Vi har nu fasta punkter i bland annat ledningsrapporter. Den är mer 
formaliserad, vilket är vettigt och det var därför bara positivt att Innovationskapital hade en 
mall för hur rapportering till exempelvis styrelseledamöterna skulle gå till”.  
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5 Analys & Slutsatser 
 

 detta kapitel kopplas den teoretiska referensramen samman med den empiriska 
undersökningen, för att kunna besvara det uppställda syftet. Vi kommer att analysera 
både ur venture capitalbolagets perspektiv och ur portföljföretagets perspektiv. Det vill 

säga vi beskriver båda aktörernas syn på venture capitalbolagets involvering, bidrag och 
möjliga påverkan på portföljföretagets styrning. Först kommer de två investeringarna att 
analyseras var för sig och därefter följer en jämförande analys mellan dessa två, där även 
slutsatser kommer att dras löpande.  
 

5.1 IT Providers involvering i Terraplay 
 
Kärrbrink och Ståhl anser att IT Provider är aktivt involverade i Terraplay eftersom de har 
tagit en hög risk. Kärrbrink påpekar även att de alltid är så involverade som de anser är 
nödvändigt. Detta är i linje med Bygraves m.fl. (1999) resonemang att beroende på vilken 
strategi venture capitalbolaget har och vilken nivå av risk som är förenad med investeringen 
avgör venture capitalbolagets nivå av involvering. Vidare anser Osnabrugge och Robinson 
(2000) att om venture capitalbolaget till en hög grad är involverade och aktiva i 
portföljföretaget har bolaget en hands-on strategi. Enligt Kärrbrink bildade IT Provider 
dessutom i princip Terraplay eftersom de innan IT Providers finansiering endast var en 
uppfinning framtagen av fem forskare på Eriksson. Detta kan anses överensstämma med 
Sadtlers (1993) åsikt om att anledningen till att venture capitalbolag väljer en hands-on 
strategi kan vara att företaget är nystartat och inte har några direkta erfarenheter.  
 
IT Provider är i nuläget involverade i tre investeringar och de finansierar framför allt företag 
som befinner sig i tidiga skeden eller i expansionsskeden. Detta är något som stödjer Sadtlers 
(1993) resonemang om att det är vanligt att venture capitalbolag med en hands-on strategi 
kontrollerar mellan tre till fem portföljföretag åt gången. Bygrave m.fl. (1999) framhåller 
dessutom att venture capitalbolag med en hands-on strategi främst gör investeringar i företag i 
tidiga skeden.  
 

5.2 IT Providers bidrag till Terraplay 
 
IT Provider bidrar framför allt med kapital till Terraplay och Kärrbrink betonar att kapitalet är 
den huvudsakliga orsaken till att företag vänder sig till dem. Detta är i linje med Brutons m.fl. 
(1997) åsikt om att kapitalet är grunden i förhållandet mellan venture capitalbolaget och 
portföljföretaget. Fried och Hisrich (1995) nämner att venture capitalisterna kan bidra med 
mycket mer än enbart kapital beroende på deras intresse för investeringen. Kärrbrink påpekar 
att IT Provider genom sitt engagemang även bidrar med nätverk, erfarenhet och kunskap, 
vilket stämmer överens med Fried och Hisrichs (1995) ovanstående resonemang. I detta fall 
anser Kärrbrink även att de tillför viss branschkunskap till Terraplay eftersom han tidigare 
arbetat inom denna bransch. Detta kan likställas med Sadtlers (1993) uppfattning om att 
venture capitalister besitter en bred kunskap och erfarenhet. Ståhl påpekar dock att han är 
tveksam till värdet av bidragen utöver kapital. Ståhls allmänna syn på venture capitalbolag är 
dessutom att de inte kan tillföra mycket mer än kapital.  
 
Kärrbrink tror att IT Provider har varit ett bra bollplank för Terraplay och att de varit 
stödjande i många frågor. Detta kan jämföras med Fried och Hisrichs (1995) åsikt om att 
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venture capitalisten kan vara en förtrogen vän som ledaren kan diskutera interna 
angelägenheter med. Detta är även i linje med deras uppfattning om att venture capitalbolaget 
kan bidra med råd och moraliskt stöd till portföljföretaget genom sin kunskap och erfarenhet.  
 

5.3 IT Providers påverkan på Terraplays styrning 
 
IT Provider ingår i Terraplays styrelse och de har inflytande på hur styrelsen agerar, men 
Kärrbrink påpekar att de inte försöker påverka de andra styrelsemedlemmarna. Detta är i linje 
med Brutons m.fl. (1997) och Bygraves m.fl. (1999) resonemang om att venture capitalbolag 
ofta blir en aktiv styrelsemedlem i sina portföljföretag. Anledningen till detta, anser Bygrave 
m.fl. (1999), är att venture capitalbolag vill försäkra sig om att det företag de investerat i 
kommer att styras på ett lämpligt sätt. Vidare framhåller både Ståhl och Kärrbrink att IT 
Providers bidrag till Terraplay har påverkat deras styrning och i detta fall kan det utifrån vår 
koppling i referensramen antas att IT Provider har infört det styrsystem de tycker är 
lämpligast. Detta på grund av att Kärrbrink betonar att det finns ett samband mellan hur IT 
Provider vill att Terraplays ledning ska styra och hur ledningen styr det.  
 
Enligt Kärrbrink kan IT Provider påverka Terraplays affärsidé, strategi och mål. Han 
framhåller att de har påverkat dem, men att de nu försöker påverka Terraplay att inte driva 
iväg från dem. Ståhl instämmer i att IT Provider har påverkat Terraplays strategi och mål, 
men han hävdar att den grundläggande affärsidén inte har påverkats av dem. Att IT Provider 
kan påverka Terraplays affärsidé och strategi går att koppla till Simons (1995) värdeskapande 
system. Simons (1995) hävdar att ledare kan förändra affärsidéer och strategier för att skapa 
ett större värde för företag.  
 
Ståhl påpekar att IT Provider har infört vissa begränsningar för Terraplay. De har bland annat 
ställt upp gränser för hur mycket kapital de får förbruka varje månad, sagt nej till 
investeringar, infört rekryteringsstopp, lönestopp och de har även ställt upp krav på 
avveckling av personal. Den begränsning Kärrbrink framhåller är att de främst bestämmer den 
årliga budgeten, vilken han dessutom anser är den vanligaste metoden för styrning i 
portföljföretag. De begränsningar IT Provider har fastställt i Terraplay går att jämföras med 
Simons (1995) gränsskapande styrsystem. Simon (1995) anser att ledare sätter gränser för att 
påtvinga regler och beskriva acceptabla områden för aktivitet i företag. Enligt vår koppling i 
den teoretiska referensramen kan även venture capitalbolag vilja begränsa portföljföretagets 
verksamhetsområde om de till exempel upptäcker att ett visst område inte skapar ett 
tillräckligt högt värde. IT Provider har inte påverkat Terraplays verksamhetsområde, men 
Kärrbrink hävdar att de har möjlighet att göra detta om de ansåg det nödvändigt. 
 
Ståhl anser inte att IT Provider har påverkat de prestationer som mäts och de belöningar som 
delas ut i Terraplay. Kärrbrink framhåller dock att IT Provider mäter prestationer och delar ut 
belöningar till ledningen för att de mål som de fastställt ska uppnås. Kärrbrinks uttalande kan 
anses vara i linje med Simons (1995) diagnostiska styrsystem. Detta styrsystem innebär att 
ledare bör rikta uppmärksamhet åt att strukturera belöningar och mäta prestationer för att 
uppsatta mål ska uppnås utan konstant kontroll från ledningen.  
 
När IT Provider investerade i Terraplay begärde de genom ett avtal att få regelbunden 
information angående portföljföretaget, bland annat i form av rapporter. Detta avtal 
upprättade IT Provider eftersom de vill vara väl medvetna om vad som händer och sker i 
Terraplay. Vidare framhåller Kärrbrink att det är upp till honom att ta kontakt med Terraplay 
om han behöver ytterligare information. Ovanstående resonemang kan anses stödja Simons 
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(1995) interaktiva styrsystem. I detta styrsystem framhåller han att ledare använder formella 
informationssystem för att involvera sig själva regelbundet och personligt i företagen. Enligt 
Simons (1995) aktiverar dessutom det interaktiva styrsystemet bevakning i företaget. 
 

5.4 Innovationskapitals involvering i Comlase 
 
Både Holm och Blixt är eniga om att Innovationskapital till en hög grad var involverade i 
Comlase. Detta berodde bland annat på den höga risken som var förenad med 
Innovationskapitals finansiering. Detta är i linje med Bygraves m.fl. (1999) resonemang om 
att venture capitalbolag har en hands-on strategi om nivån av involvering och risk är hög i 
portföljföretaget. Holm betonar dock att Innovationskapital kunde ha varit mer involverade i 
Comlase för att eventuellt förhindra deras konkurs.  
 
Innovationskapital väljer att vara aktivt involverade eftersom de tror att de kan addera värde 
och hantera risken genom att styra och hjälpa företaget att växa på rätt sätt. Anledningen till 
att de tror sig kunna detta är att de själva har upplevt många av de svårigheter och problem 
som företag ställs inför. Detta kan jämföras med Sadtlers (1993) påstående att venture 
capitalbolag som är aktivt involverade ofta har betydande erfarenhet, kunskap, förmåga att 
prestera och föreslå genomförbara lösningar på problem.  
 

5.5 Innovationskapitals bidrag till Comlase 
 
Holm anser att Innovationskapital tillförde strategisk rådgivning samt finansiell- och 
industriell kompetens till Comlase. Vidare framhåller han att de tillförde legitimitet, 
uthållighet, kontakter och naturligtvis kapital. Enligt Holm har Innovationskapital dessutom 
alltid ambitionen att tillföra bidrag utöver kapital. Detta kan likställas med Sadtlers (1993) 
syn på att venture capitalbolag, utöver kapital, kan bidra med resurser, kunskaper och 
kontakter. Det kan även likställas med Fried och Hisrichs (1995) åsikt om att venture 
capitalbolag kan tillföra driftshjälp, nätverk, moraliskt stöd och disciplin. Blixt hävdar dock 
att Comlase inte fick någon direkt hjälp av de bidrag Innovationskapital tillförde utöver 
kapitalet. 
 
Enligt Holm hjälpte Innovationskapital Comlase vid rekryteringar. Detta är i linje med 
Wassermans (1999, refererad i Osnabrugge & Robinson, 2000) åsikt.  Han menar att venture 
capitalbolags nätverk är en stor källa vid rekrytering och främst genom rekrytering till 
ledningen. Blixt anser däremot inte att Comlase fick någon hjälp av Innovationskapitals 
kontakter och nätverk vid rekryteringarna, vilket inte överensstämmer med Wassermans 
(1999, refererad i Osnabrugge & Robinson, 2000) ovannämnda resonemang.  
 

5.6 Innovationskapitals påverkan på Comlase styrning 
 
Innovationskapital var aktiva i Comlase styrelsearbete och enligt Blixt kunde 
Innovationskapital påverka hur styrelsen agerade genom att bland annat ställa upp milstenar, 
vilket är i linje med Anthony och Govindarajans (2001) uppfattning. De hävdar att företag 
måste kontrollera och ställa upp planer för att försäkra sig om att målen uppnås. 
 
Holm och Blixt anser att Innovationskapitals bidrag påverkade Comlase styrning. Enligt Blixt 
skedde detta främst genom att de påverkade Comlase affärsplan. Denna diskussion är i linje 
med Fried och Hisrichs (1995) syn på att venture capitalbolags bidrag kan påverka 
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portföljföretag att prestera i enlighet med målen som fastställts i affärsplanen. Blixt anser 
även att samarbetet fungerade bra och att Innovationskapital var aktivt involverade i Comlase. 
Detta kan kopplas till vårt resonemang kring att venture capitalbolags nära samarbete med 
ledningen kan påverka portföljföretags styrning.  
 
Både Holm och Blixt påpekar att Innovationskapital påverkade Comlase affärsidé, strategi 
och mål. Holm framhåller att de gjorde detta bland annat för att addera värde och hjälpa 
företaget att växa på rätt sätt. Detta kan jämföras med vad Simons (1995) betonar i det 
värdeskapande systemet, vilket är att positiva och inspirerande krafter skapas när ledare 
kommunicerar ut en affärsidé och strategi. Han hävdar även att ledare genom affärsidén och 
strategin kan skapa ett större värde för företag.  
 
Innovationskapital införde regler i Comlase som enligt Blixt begränsade deras 
handlingsfrihet. Vidare framhåller Holm att Innovationskapital införde begränsningar genom 
att komma med önskemål som de sedan diskuterade tillsammans. Att Innovationskapital 
införde begränsningar i Comlase går att koppla till Simons (1995) gränsskapande system. I 
detta system anser han att ledare bör ställa upp gränser för att påtvinga regler och beskriva 
acceptabla områden för aktivitet i företag. Enligt Simons (1995) kan dessutom begränsningar 
som införts tillåta företag att uppnå maximal flexibilitet och kreativitet. 
 
Holm framhåller att Innovationskapital implementerade bonuslöner för säljarna i Comlase när 
de gjorde sin investering. Blixt hävdar däremot att Innovationskapitals involvering i Comlase 
inte innebar några förändringar vad gäller prestationsmätningar och belöningar. Enligt Simons 
(1995) uppfattning bör företag dock strukturera belöningar relaterade till prestationer för att 
uppnå maximal måluppfyllelse. Vår koppling i den teoretiska referensramen är att Simons 
resonemang även är viktigt för venture capitalbolag eftersom portföljföretag ska uppnå de mål 
venture capitalbolag ställt upp för investeringen. 
 
När Innovationskapital investerade i Comlase krävde de en mer strukturerad förmedling av 
information från dem. De krävde även regelbunden kontakt med dem, vilket skedde genom 
styrelsemöten och telefonsamtal. Detta kan kopplas till Simons (1995) interaktiva styrsystem. 
Han menar att detta styrsystem används av ledare för att de ska involvera sig själva 
regelbundet och genom den information som förmedlas kan ledare även kontrollera företaget. 
 

5.7 Jämförande analys mellan de två investeringarna 
 
För att jämföra IT Providers investering i Terraplay med Innovationskapitals investering i 
Comlase kommer vi nedan att analysera de fyra respondenternas åsikter med utgångspunkt i 
vår teoretiska referensram. Vi kommer även att löpande dra slutsatser i detta avsnitt. 
 
5.7.1 Involvering 
 
Samtliga respondenter anser att venture capitalbolagen är eller har varit aktivt involverade i 
portföljföretagen. Samtliga hävdar dessutom att detta beror på den höga graden av risk som 
förelåg när venture capitalbolagen gjorde sina investeringar. Detta kan kopplas till Bygraves 
m.fl. (1999) resonemang om att beroende på vilken strategi venture capitalbolaget har och 
vilken nivå av risk som är förenad med investeringen avgör venture capitalbolagets nivå av 
involvering. Vidare anser Osnabrugge och Robinson (2000) att om venture capitalbolaget till 
en hög grad är involverade och aktiva i portföljföretaget har bolaget en hands-on strategi. 
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Utifrån detta anser vi att både IT Provider och Innovationskapital är aktivt involverade i 
portföljföretagen eftersom de tagit en hög risk, vilket leder till följande slutsats: 
 
S1: Venture capitalbolag förefaller ofta vara aktivt involverade i portföljföretag om 

investeringen är förenad med en hög risk. 
 
Kärrbrink påpekar att IT Provider valt att vara aktivt involverade i Terraplay eftersom de 
anser det nödvändigt och att de bland annat genom sin erfarenhet kan tillföra värde till 
företaget. Innovationskapital nämner däremot att de valde att vara aktivt involverade i 
Comlase eftersom de trodde att de kunde addera värde och hantera risken genom att styra och 
hjälpa företaget att växa på rätt sätt. Anledningen till att de ansåg sig kunna detta är att de 
själva har upplevt många av de svårigheter och problem som företag ställs inför. Detta är i 
linje med Sadtlers (1993) påstående att venture capitalbolag som är aktivt involverade ofta 
har betydande erfarenhet, kunskap, förmåga att prestera och föreslå genomförbara lösningar 
på problem. Av ovanstående resonemang förefaller det rimligt att anta att IT Provider och 
Innovationskapital försöker hjälpa sina portföljföretag genom sin involvering, vilket leder till 
slutsatsen: 

 
S2:  Venture capitalbolag tenderar att vara aktivt involverade om de anser att deras bidrag 

kan höja värdet i portföljföretaget. 
 
5.7.2 Bidrag 
 
Samtliga respondenter hävdar att IT Provider och Innovationskapital framför allt bidrar med 
kapital till Terraplay och Comlase. Detta är i linje med Brutons m.fl. (1997) åsikt om att 
kapitalet är grunden i förhållandet mellan venture capitalbolaget och portföljföretaget. 
Kärrbrink påpekar att IT Provider genom sitt engagemang även bidrar med nätverk, råd, 
moraliskt stöd, erfarenhet och kunskap, medan de bidrag Holm framhåller att 
Innovationskapital bidrar med förutom kapital är strategisk rådgivning, finansiell- och 
industriell kompetens, legitimitet, uthållighet och kontakter. Detta kan likställas med Sadtlers 
(1993) syn på att venture capitalbolag utöver kapital kan bidra med resurser, kunskap och 
kontakter samt Fried och Hisrichs (1995) åsikt om att de kan tillföra driftshjälp, nätverk, 
moraliskt stöd och disciplin. Sadtler (1993) betonar dessutom att venture capitalister besitter 
en bred kunskap och erfarenhet och genom detta hävdar Fried och Hisrich (1995) att venture 
capitalbolaget kan bidra med råd till portföljföretaget. Utifrån detta resonemang angående 
venture capitalbolagens bidrag förefaller det rimligt att dra slutsatsen: 
 
S3:  Venture capitalbolag kan bidra med kapital, kunskap, erfarenhet, nätverk, rådgivning 

och moraliskt stöd till portföljföretag. 
 
5.7.3 Styrning 
 
De fyra respondenterna anser att venture capitalbolagen är eller har varit aktiva i 
portföljföretagens styrelse och att de kan påverka hur styrelsen agerar. Detta är i linje med 
Brutons m.fl. (1997) liksom med Bygraves m.fl. (1999) resonemang om att någon ur venture 
capitalbolaget ofta blir en aktiv styrelsemedlem i sina portföljföretag. Anledningen till detta, 
anser Bygrave m.fl. (1999), är att venture capitalbolag vill försäkra sig om att det företag de 
investerat i kommer att styras på ett lämpligt sätt. Vidare framhåller samtliga respondenter att 
de bidrag venture capitalbolagen tillfört portföljföretagen har påverkat deras styrning, vilket 
stämmer överens med vårt antagande i referensramen om att venture capitalbolags bidrag och 
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nära samarbete med portföljföretagen kan påverka deras styrning. Detta leder till följande 
slutsats:  
 
S4:  Genom att venture capitalbolag är aktiva styrelsemedlemmar i portföljföretag förefaller 

venture capitalbolags bidrag påverka portföljföretags styrning. 
 
Portföljföretagens affärsidé, strategi och mål är något samtliga respondenter anser att venture 
capitalbolagen kan påverka. Kärrbrink framhåller att de har påverkat Terraplays affärsidé, 
strategi och mål, men att de nu försöker påverka Terraplay att inte driva iväg från dem. En 
anledning till att venture capitalbolag väljer att förändra affärsidé, strategi och mål är enligt 
Blixt att marknaden kan förändras. Detta kan kopplas till Simons (1995) värdeskapande 
system. Han hävdar i detta system att ledare genom affärsidén och strategin kan skapa ett 
större värde för företag. Med hänvisning till detta resonemang kan följande slutsats dras:  
 
S5:  Venture capitalbolag förefaller att påverka portföljföretags affärsidé, strategi och mål. 
 
Ståhl påpekar att IT Provider har infört vissa begränsningar i Terraplay, genom att de bland 
annat fastställt en budget, sagt nej till investeringar, infört rekryteringsstopp, lönestopp och de 
har även ställt upp krav på avveckling av personal. Blixt hävdar att Innovationskapital införde 
regler i Comlase som begränsade deras handlingsfrihet genom att de fastställde en budget för 
ett och ett halvt år framåt och införde villkor för deras investeringar. De begränsningar 
venture capitalbolagen har fastställt i portföljföretagen kan jämföras med Simons (1995) 
styrsystem, eftersom han i det gränsskapande systemet anser att ledare sätter gränser för att 
påtvinga regler och beskriva acceptabla områden för aktivitet i företag. Detta leder till 
följande slutsats: 
 
S6:  Venture capitalbolag förefaller att införa begränsningar för portföljföretagen genom att 

ställa upp regler. 
 
Ståhl anser inte att de prestationer som mäts och eventuella belöningar som delas ut har 
förändrats sedan IT Provider blev involverade i Terraplay. Kärrbrink framhåller dock att IT 
Provider mäter prestationer och delar ut belöningar till ledningen för att de mål de satt upp 
med investeringen ska uppnås. Holm framhåller att när Innovationskapital blev involverade i 
Comlase implementerade de bonuslöner för säljarna. Blixt hävdar däremot att 
Innovationskapitals involvering i Comlase inte innebar några förändringar vad gäller 
prestationsmätningar och belöningar. Att införa prestationsmätningar och dela ut belöningar 
är i linje med Simons (1995) diagnostiska styrsystem. Detta system innebär enligt Simons 
(1995) att ledare bör rikta uppmärksamhet åt att strukturera belöningar och mäta prestationer 
för att uppsatta mål ska uppnås utan konstant kontroll från ledningen. Detta resonemang leder 
till följande slutsats: 
 
S7:  Venture capitalbolag förefaller att påverka portföljföretags prestationsmätningar och 

belöningar. 
 
När IT Provider investerade i Terraplay begärde de att få regelbunden information angående 
portföljföretaget för att bli väl medvetna om vad som händer och sker i Terraplay. Vidare 
framhåller Kärrbrink att det är upp till honom att ta kontakt med Terraplay om han behöver 
ytterligare information. Innovationskapital förändrade förmedlingen av information i Comlase 
genom att de krävde en mer strukturerad förmedling. De krävde även regelbunden kontakt, 
vilket skedde genom styrelsemöten och telefonsamtal. Det ovanstående resonemanget kan 
stödja Simons (1995) interaktiva styrsystem, eftersom han i detta system betonar att ledare 
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använder informationssystem för att involvera sig själva regelbundet och personligt i 
företagen. Med detta som grund framstår det därför rimligt att dra följande slutsats: 
 
S8:  Venture capitalbolag förefaller att påverka förmedlingen av information i portföljföretag. 
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6 Avslutande diskussion & Förslag till fortsatta studier 
 

etta kapitel inleds med en diskussion kring de slutsatser vi anser bör lyftas fram  
kopplade till vårt syfte och den teoretiska referensramen. Dessa slutsatser ser vi även 
som uppsatsens teoretiska bidrag. Därefter beskrivs studiens styrkor och svagheter. 

Avslutningsvis ger vi förslag till fortsatta studier inom detta ämnesområde.  
 

6.1 Avslutande diskussion 
 
Den empiriska undersökningen visade att både IT Provider och Innovationskapital var aktivt 
involverade i respektive portföljföretag. Detta kan anses bero på att när de gjorde sina 
investeringar var portföljföretagen förenade med en hög grad av risk och de befann sig i tidiga 
skeden. Terraplay hade till exempel bara en uppfinning och ingen färdig produkt när IT 
Provider finansierade dem. En annan anledning till att investeringarna utgjorde en hög grad av 
risk kan vara att portföljföretagens verksamhetsområden var inom teknik. Teknik kan anses 
vara en riskfylld bransch genom att den bland annat har en dynamisk marknad. Venture 
capitalbolagen kunde försöka att begränsa den höga graden av risk genom att höja värdet i 
portföljföretagen med hjälp av deras bidrag. Respondenterna nämnde till exempel att venture 
capitalbolagen kunde bidra med kapital, kunskap, erfarenhet, nätverk, rådgivning och 
moraliskt stöd för att försöka höja portföljföretagens värde. 
 
Genom fallstudien framkom en betydande skillnad angående venture capitalbolagens och 
portföljföretagens syn på bidragen utöver kapital. Terraplay och Comlase var nämligen osäkra 
på värdet av dessa bidrag och om de fått någon direkt hjälp av dem. Anledningen till 
skillnaden vad gäller synen på dessa bidrag kan bero på ett flertal faktorer. Det kan till 
exempel vara så att respondenterna ville legitimera sin egen betydelse, genom att venture 
capitalisten vill visa sig viktig för portföljföretaget medan även den anställde i 
portföljföretaget vill visa sig viktig och inte påvisa att de är allt för beroende av venture 
capitalbolaget. Skillnaden i synen på bidrag kan även bero på att det venture capitalbolagen 
tillförde inte överensstämde med vad portföljföretagen var i behov av. Detta genom att 
portföljföretagen redan ansåg sig inneha de bidrag venture capitalbolagen tillförde. En annan 
anledning kan vara att portföljföretagen var i behov av viss hjälp, men venture capitalbolagen 
kunde inte tillföra det portföljföretaget var i behov av genom att det till exempel inte låg inom 
deras kompetensområde. Comlase som försattes i konkurs fick till exempel inget bidrag inom 
den tekniska biten, vilket berodde på att Innovationskapital inte hade någon kunskap inom 
detta område.  
 
Att venture capitalbolagens bidrag påverkade portföljföretagens styrning är något som 
bekräftas genom undersökningen. Detta visades främst för att venture capitalbolagen ville 
försäkra sig om att portföljföretagens affärsidé, strategi och mål skulle uppnås. 
Innovationskapital upphörde dock med sin finansiering i Comlase, vilket utifrån detta kan ses 
som ett eventuellt misslyckande från Innovationskapitals sida, genom att de inte såg till att 
Comlase hade den rätta kompetensen på försäljningssidan som krävdes för att uppnå målen. 
 
Utifrån Simons styrsystem visar undersökningen att venture capitalbolagen kunde påverka 
portföljföretagens värdeskapande, gränsskapande, diagnostiska och interaktiva system. Det 
värdeskapande systemet påverkade venture capitalbolagen genom att förändra 
portföljföretagens affärsidé och strategi, vilka enligt Simons (1995) skapar positiva och 
inspirerande krafter i företaget. Att de förändrade dessa kan bero på att de ville skapa ett 
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större värde för portföljföretaget genom att till exempel rikta in sig på ett annat kundsegment. 
Genom att fastställa gränser eller regler i portföljföretagen påverkade venture capitalbolagen 
deras gränsskapande system. IT Provider och Innovationskapital införde bland annat 
begränsningar i Terraplay och Comlase genom budget och rekryteringsstopp, vilka ansågs 
påverka deras handlingsfrihet. Anledningen till att venture capitalbolagen införde dessa kan 
bero på att de ville minska den risk investeringen var förenad med. Samtliga respondenter 
ansåg att venture capitalbolagen kunde påverka det diagnostiska styrsystemet genom att 
införa eller förändra prestationsmätningar och belöningar. Portföljföretagen ansåg dock inte 
att prestationsmätningarna eller belöningarna som delades ut hade förändrats sedan venture 
capitalbolagens finansiering, medan venture capitalbolagen ansåg att de hade förändrats. 
Vems åsikt som är korrekt är svårt att uttala sig om, men att förändra prestationsmätningar 
och belöningar borde vara en lämplig metod för venture capitalbolagen att använda sig av 
eftersom de då kan kontrollera och motivera att målen i portföljföretagen uppnås. Slutligen 
påverkades portföljföretagens interaktiva styrsystem genom att venture capitalbolagen 
förändrade och införde regler angående deras förmedling av information. Genom att venture 
capitalbolagen kan påverka informationen och att de involverar sig regelbundet och personligt 
i portföljföretagen kan det leda till att de får bättre kontroll över företaget.  
  
Hur venture capitalbolagens bidrag kan påverka de olika styrsystemen i portföljföretagen kan 
bland annat ske genom att venture capitalister ofta bidrar med kunskap och erfarenhet. Utifrån 
dessa kan de exempelvis se att marknaden är på väg att förändras och att portföljföretagets 
affärsidé och strategi måste åtgärdas. Deras åtgärder har i sin tur påverkan på 
portföljföretagets styrning eftersom de då måste styra företaget mot en annan marknad och 
mot ett annat mål. Venture capitalbolagen bidrar med en stor summa pengar till 
portföljföretagen och för att minska risken som en investering innebär kan de ställa upp 
regler. De kan exempelvis fastställa en budget för portföljföretaget och portföljföretaget måste 
därför anpassa sig till denna begränsning, vilket påverkar deras sätt att styra. Detta 
resonemang överensstämmer med vår teori om venture capitalbolag och styrning samt våra 
kopplingar däremellan.  
 

6.2 Studiens styrkor och svagheter  
 
En svaghet med vår undersökning är att venture capitalbolags påverkan på portföljföretags 
styrning inte tidigare belysts i teorier. Enligt vår uppfattning är de paralleller vi dragit mellan 
teori angående venture capitalbolag och styrning rimliga. Att vi dragit dessa paralleller kan 
även ses som en styrka med vår uppsats eftersom vi bidrar med något nytt.  
 
Om möjligheten att göra om denna undersökning fanns hade vi gjort några 
metodförändringar. Vi hade först och främst ökat antalet respondenter för att kunna upptäcka 
fler likheter och skillnader. En önskan hade även varit att utföra en intervju i ett venture 
capitalbolag som kunde anses vara passivt involverad i ett portföljföretag för att uppnå vårt 
syfte bättre. En annan metodförändring vi hade gjort är att utföra personliga intervjuer istället 
för telefonintervjuer för att bättre kunna avläsa respondenterna. Att utföra dessa intervjuer vid 
en annan tidpunkt hade även varit att föredra eftersom de skedde endast två veckor innan 
julhelgdagarna och respondenterna var mycket upptagna. 
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6.3 Förslag till fortsatta studier 
 
Frågan angående finansiering till unga företag tror vi kommer att fortsätta att debatteras om 
av politiker, vilket gör venture capitalbolag till ett fortsatt intressant område att studera. Vi har 
genom vår undersökning upptäckt att det skulle vara intressant att närmare studera hur 
venture capitalbolag skiljer sig åt vad gäller ägarstruktur. Med detta menar vi att det skulle 
vara möjligt att se om det finns några olikheter mellan statliga, privata och bundna venture 
capitalbolag. Ett annat förslag till fortsatta studier kan vara att utveckla vår undersökning 
genom att ta in andra dimensioner som till exempel hur venture capitalbolag kan påverka 
portföljföretags image. Slutligen tycker vi även att det skulle vara intressant att studera hur 
portföljföretag påverkas om flera venture capitalbolag har investerat i deras verksamhet.   
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Intervjuguide – Venture capitalbolag 
 
1.  Hur många portföljföretag har ni investerat i? 
 
2.  Hur länge är ni involverade i era portföljföretag? Varför har ni valt denna 

tidsbegränsning? 
 
3. När gjorde ni er investering i portföljföretaget? 
 
4.  Varför valde ni att investera i just detta portföljföretag? 
 
5.  Hur aktivt är ni involverade i portföljföretaget? Varför har ni valt denna grad av  

involvering? Skulle ni vilja vara mer eller mindre involverade och i så fall hur och varför? 
 
6.  Anser ni att ni tagit en hög eller låg risk genom er investering i portföljföretaget? Varför 

anser ni detta? 
 
7.  På vilka sätt kan ni påverka portföljföretaget? 
 
8.  Hur uppfattar ni er möjlighet att kunna påverka hur de i styrelsen agerar? I sådana fall hur 

försöker ni påverka dem? 
 
9.  Vad anser ni att ni tillför portföljföretaget? 
 
10. Vad var era förväntningar på portföljföretaget innan ni gjorde er investering? Har dessa 

förväntningar uppnåtts? Om de ej uppnåtts, hur kommer det sig? 
 
11. Hur tycker ni att ni har blivit bemötta av portföljföretaget? 
 
12. Hur anser ni att ert samarbete med portföljföretaget fungerar? Finns det något som kunde 

förbättra ert samarbete, i så fall vad? 
 
13. Har era bidrag till portföljföretaget påverkat deras styrning? Om ja, i sådana fall hur? 
 
14. Innebär er involvering att ni har påverkat portföljföretagets a) affärsidé, b) strategi och c) 

mål? I sådana fall hur? 
 
15. Har portföljföretagets verksamhetsområde påverkats sedan ni investerat i företaget? I 

sådana fall hur? 
 
16. Har ni påverkat portföljföretagets begränsningar (till exempel företagets medlemmars 

handlingsfrihet)?  I sådana fall hur? 
 
17. Har de prestationer som mäts och eventuella belöningar som utdelas förändrats sedan ni 

blev involverade i företaget? I sådana fall hur? 
 
18. Har ni påverkat förmedlingen av information sedan ni investerade i företaget? I sådana fall 

hur? 
 
19. Hur tror ni att portföljföretaget ser på er involvering? 
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Intervjuguide - Portföljföretag 
 
1. Varför valde ni venture capital som finansieringskälla och varför just detta venture 

capitalbolag? 
 
2.  Hur aktivt involverad anser ni att venture capitalbolaget är i ert företag? Skulle ni vilja att 

de var mer eller mindre involverade och i sådana fall hur och varför? 
 
3. Anser ni att venture capitalbolaget har tagit en hög eller låg risk genom att investera i ert 

företag? Varför anser ni detta?  
 
4. Vad anser ni att venture capitalbolaget tillför ert företag? 
 
5.  Vad var era förväntningar på venture capitalbolaget innan de gjorde investeringen? Har 

dessa förväntningar uppnåtts? Om de ej uppnåtts, hur kommer det sig? 
 
6.  På vilka sätt anser ni att venture capitalbolaget påverkar er? 
 
7.  Anser ni att venture capitalbolaget har inflytande på hur de i styrelsen agerar? I sådana fall 

på vilket sätt? 
 
8.  Hur tycker ni att ni har blivit bemötta av venture capitalbolaget? 
 
9.  Hur anser ni att ert samarbete med venture capitalbolaget fungerar? Finns det något som 

kunde förbättra ert samarbete, i sådana fall vad? 
 
10.  Har de bidrag som venture capitalbolaget tillfört påverkat er styrning av företaget? Om ja, 

i sådana fall hur? 
 
11. Anser ni att venture capitalbolagets involvering har påverkat er a) affärsidé, b) strategi och 

c) mål? I sådana fall hur? 
 
12. Har ert verksamhetsområde påverkats sedan venture capitalbolaget investerade i ert 

företag? I sådana fall hur? 
 
13. Har venture capitalbolaget infört några begränsningar sedan deras inträde (till exempel 

rörande er handlingsfrihet)? I sådana fall vilka? 
 
14. Har de prestationer som mäts och eventuella belöningar som utdelas förändrats sedan 

venture capitalbolaget blev involverad i ert företaget? I sådana fall hur?  
 
15. Har venture capitalbolaget påverkat förmedlingen av information sedan de investerade i 

ert företag? I sådana fall hur? 
 
16. Hur tror ni att venture capitalbolaget ser på deras involvering i ert företag? 
 
 




