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Förord 

Examensarbetet har varit en lång och lärorik resa där motgångar lyfts med medgångar. 

Under uppsatsprocessen har vi varit tacksamma att kunna få byta tankar och reflektioner med 

vår handledare, universitetslektor Joakim Winborg och opponenterna som givit oss värdefull 

vägledning genom arbetet. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till de respondenter som 

medverkat och gjort undersökningen möjlig. 
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Sammanfattning 

De senaste åren har uppmärksamheten kring klimathotet vuxit sig allt starkare runt om i 

världen. Att vara miljömedveten har därmed fått en ny innebörd för både företagare och 

privatpersoner.  Efterfrågan på ny miljövänlig teknologi har ökat, även känt som cleantech. 

För att en ny teknologi skall kunna utvecklas och etablera sig krävs kapital.  En form av 

finansiärer som uppmärksammat cleantech sektorns potential är Venture Capital bolagen.   

För att antalet Venture Capital investeringar i cleantech sektorn skall öka krävs det att 

Venture Capital bolagen erhåller god avkastning på sina investeringar, avkastningen erhålls 

vid exit från deras portföljbolag.  Syftet med denna studie är att beskriva vilka exitstrategier 

Venture Capital bolagen föredrar, samt vilka samband exitstrategierna har med Venture 

Capital bolagens investeringsstrategier.  

Denna studie behandlar börsintroduktion, industriell försäljning och sekundär försäljning.  

Från befintlig teori har vi identifierat investeringsstrategier som är kopplade till Venture 

Capital bolagens utfall av exitstrategi. De investeringsstrategiska variabler undersökningen 

berör är värdeskapande, kontroll, syndikering, branschspecialisering, branschdiversifiering, 

fas och geografiskt läge.  

Denna studie har utförts genom en kvantitativ datainsamling. Där vi samlat in svar från 

respondenterna som vi sedan analyserat genom att testa sambanden mellan de 

investeringsstrategiska variablerna och Venture Capital bolagens preferenser vid valet av 

exitstrategi i cleantech sektorn. Resultatet av analysen påvisade att Venture Capital bolagen 

föredrog industriell försäljning framför de andra exitstrategier i cleantech sektorn. Vi kan 

konstatera att Venture Capital bolag som föredrar börsintroduktion, föredrar inte att investera 

inom en specifik region i Sverige inom cleantech sektorn. Dock föredrar Venture Capital 

bolag att använda sig av kontroll vid en börsintroduktion.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
 

In recent years, awareness of the climate change has increased around the world. 

Environmental issues have been taking into consideration, both by individuals and companies. 

Therefore the demands for new environmental friendly technology have increased, also 

known as cleantech. To further establish and develop cleantech it requires capital. Venture 

capitalists have as well seen the potential.  

 

To increase the number of Venture capital investments in cleantech, it is important the 

investments generate good returns. Venture capitalists obtain their returns when they exit an 

investment. The purpose of this essay is to describe the exit strategy Venture capitalists 

prefer, as well the relationship between exit strategy and the investment strategy for the 

Venture capitalist investing in the cleantech sector.  

 

The different type of exits we have studied are IPOs, trade sale and secondary sale. We 

identified investment strategies from existing theory which are linked to the Venture capitalist 

exit strategies. The investment strategies that we have  identified for our study are value 

added activities, control, syndication, industry specialization, industry diversification, stage 

and geographical location.  

 

We used a quantitative analyze method for answering our thesis purpose and issue. We 

analyzed the relationship between Venture capitalists investment strategy and their preferred 

choice of exit in cleantech, based on our collected data. The results from the analysis 

indicated that Venture capitalist prefer a trade sale before IPOs and secondary sale in 

cleantech. We have also defined  that venture capitalist that prefer an IPO do not prefer to 

invest in a specific geographical region in Sweden, but in opposite they do prefer to use 

control when their aim is to exit through an IPO in cleantech.  
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1 Inledning 

Inledande kapitel börjar med en beskrivning av problembakgrunden kring cleantech sektorns 

betydelse samt en introduktion av Venture Capital. Detta mynnar ut i en problemdiskussion, 

problemformulering och syfte. Kapitlet avslutas sedan med centrala begrepp. 

 

1.1 Problembakgrund 
 

Uppmärksamheten kring klimathotet i världen och den ökade växthuseffekten anses vara 

nutidens största utmaning för mänskligheten enligt United Nations Framework Convention on 

Climate Change. Detta på grund av den rådande situationen är det övergripande målet att 

minska utsläppen och växthuseffekten (UNFCCC, 2011). För att minska utsläppen menar 

Energimyndigheten (2010) att Europiska Unionen satt upp riktlinjer för Sverige fram till 

2020. Enligt energimyndigheten skall 49 procent av Sveriges totala energikällor bestå av 

förnybar energi år 2020. 

Investerarna har därmed börjat tänka om på grund av samhällets insikt om klimathotet, där 

den globala uppvärmningen samt oljeproduktionens begränsning är två stora aspekter (Cooke, 

2008). En positiv effekt av detta är att människan har börjat söka efter alternativa energikällor 

och arbetar för en hållbar utveckling, som har öppnat dörrarna för en stor ekonomisk industri 

(ibid.). Denna ekonomiska industri med innovativa lösningar i syfte att förbättra miljön kallas 

för cleantech enligt författaren. Miller, Peterson och Tsang (2008) menar att de stigande 

energikostnaderna och klimatförändringarna har gjort att många globala företag satsar hårt på 

forskning och utveckling inom cleantech.  

Vad som kännetecknas för Sverige är att vara en av de framstående länderna inom cleantech 

(Swentec, 2010). Begreppet cleantech härstammar från USA och etablerades genom 

organisationen Cleantech Network (Nutek, 2008). Miller et al (2008) menar att det inte finns 

någon exakt definition av cleantech, men Teppo (2006) beskriver att cleantech är teknik som 

minskar de ekologiska effekterna och samtidigt utnyttjar naturresurser optimalt. Swentec 

(2009) har en liknande definition då de menar att cleantech är alternativa lösningar till de 

befintliga, som innebär miljöbesparande och energisnålare lösningar. Termen cleantech är 

ingen specifik bransch utan det kan i princip ingå i alla branscher (Nutek, 2008). Swentec 

(2009) ger några konkreta exempel på teknologier där cleantech redan existerar, vilka är 

vindkraftverk, biogasanläggningar, avfallshantering och bränslesnålare motorer. I svenska 

cleantech sektorn ingick 2009 ungefär 6500 företag med en total omsättning på 119 000 

miljoner kronor (ibid.). Cleantech har idag blivit ett etablerat utryck i Sverige och framförallt 

inom riskkapitalbranschen (Nutek, 2008).   

 ”For Sweden to be successful within cleantech, people and companies that want to develop 

new ideas and solutions for sustainable development are needed” (Swentec, 2010, s. 7). 

För att lyckas leverera nya lösningar inom cleantech krävs det enligt Swentec (2010) både 

politiska insatser, men lika viktigt är att privata sektorn hjälper till. En direkt koppling till en 

intervju med näringslivet belyser UN Global Compact (2010) medvetenheten bland 

företagsledare runt om i världen för cleantech. Där majoriteten anser att cleantech är en viktig 

del av företagens framtid (ibid.).  
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Enligt Swentec (2010) är Sverige en av de ledande länderna inom cleantech och regeringens 

plan är att ständigt utveckla denna sektor. Regeringens har infört en aktiv plan sedan 2008 

som innebär att främja verksamheter inom cleantech, allt för att sektorn skall kunna växa i 

framtiden (ibid.). UN Global Compact (2009) anser investeringar för att förebygga 

klimathoten kommer bli oerhört viktiga i framtiden. 

En grupp finansiärer som är aktiva investerare i Norden, vilka dessutom börjat investera i 

cleantech är Venture Capital (VC) bolag enligt EVCA (2010). VC är en variant av riskkapital 

och vad som är utmärkande för VC bolag är att deras investeringar är riskfyllda och att de 

inriktar sig på högteknologiska branscher (Robbie & Wright 1998).  

Enligt Wustenhagen och Teppo (2006) spelar VC bolag en viktig roll i att vara med och 

utveckla nya industrier med kapital och kunskap. Kunskap genom att bidra med 

värdeskapande i form av kontaktnät, erfarenhet och strategiska tjänster (Casson & Martin, 

2007). Samt att bidra med kapital i form av konvertibler eller rent monetära medel enligt 

Isaksson (2010). Motiven för att investera i cleantech finns, då Robbie och Wright (1998) 

menar att VC bolagets målsättning är att generera en hög avkastning givet risken. Författarna 

belyser också relevansen i att VC bolag då bör koncentrera sig på företag i expansion. Enligt 

Pernick och Wilder (2007) har flertalet VC bolag som tidigare varit involverade i IT boomen 

även börjat investera i cleantech. Vidare menar Randjelovic, O’Rourke och Orsato (2003) att 

VC bolagen har dubbla motiv till att investera i cleantech, det handlar om finansiell 

avkastning samt att bidra med en positiv effekt för miljön. 

Enligt Swentec (2010) visar VC bolagen i Sverige ett stort intresse för cleantech sektorn med 

en uppåtgående trend i antalet investeringar. Målsättningen för VC bolag är att göra en exit, 

vilket är den mest elementära delen i en investering enligt Isaksson (2010). Teppo och 

Wustenhagen (2006) menar att betydelsen för lyckade exit inom en bransch är viktigt för att 

fler VC bolag skall investera. Viktigt att poängtera är att privata sektorn har fått en ökad roll i 

finansieringen av cleantech enligt IEA (2003).  

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Black och Gilson (1997) menar att VC investeringar är betydelsefullt för att främja 

företagsamhet. Enligt författarna är det viktigt att VC bolagen tillför kapital till 

portföljbolaget. Likaså är investerarna i VC fonden i behov av ett mått på VC bolagets 

skicklighet att förvalta kapitalet optimalt. Därmed är exitstrategin för VC bolaget av stor 

betydelse (ibid.). Enligt Cumming, Fleming och Schweinbacher (2006) så generar inte VC 

investering någon form av utdelning under själva investeringsperioden, utan all avkastning 

erhålls vid exit.  

Bygrave, Hay och Peeters (1994) sägs vara en av pionjärerna med att publicera en bok som 

behandlade problematiken kring exitstrategier för VC bolag (Isaksson, 2006). En tidigare bok 

skriven av Bygrave och Timmons (1992) som berörde exitstategier och menade att 

börsintroduktion var det klart dominerande exit alternativet under 1980- talet på den 

amerikanska marknaden. Efter ett antal år med bra avkastning genom börsintroduktioner 

uppbackade av VC bolag, menar författarna att börskraschen 1987 gav en kalldusch för VC 

bolagen och entreprenörerna. Författarna belyser härmed att VC bolagen i allt högre grad 

började leta efter andra exit alternativ, för att kunna tajma bästa möjliga avkastning i olika 
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konjunkturer. Återhämtningen på den europeiska marknaden tog längre tid än för den 

amerikanska efter börskraschen, vilket gjorde att VC i Europa fick vänta med att 

börsintroducera portföljbolagen under en längre tid gentemot USA (Gompers & Lerner, 

2004). 

En av de första kompletta forskningar som innehåller en förklaring av fördelar och nackdelar 

vid en exit är Cumming och MacIntosh
 
(2003a) artikel. Här presenteras de fem vanligaste 

utfallen av exit vid en VC investering. De fem typerna av exitstrategier författarna tar upp och 

förklarar är börsintroduktion, industriell försäljning, återköp, sekundär försäljning samt 

likvidation (ibid.). En börsintroduktion innebär att entreprenörens företag noteras på en publik 

marknadsplats. När VC bolaget gör en exit genom en industriell försäljning säljs alla andelar i 

portföljbolaget till en tredje part. Enligt författarna innebär ett återköp att entreprenören eller 

andra delägare köper tillbaka aktier från VC bolaget. Till skillnad från ett förvärv så är en 

sekundär försäljning en transaktion som innebär att endast VC bolagets andel av aktier 

avyttras till en tredje part. Isaksson (2006) menar att en oönskad exit är likvidation som ofta 

innebär konkurs för portföljbolaget. 

Isaksson (2006) menar att en viktig del av VC bolagets investeringsstrategi är att kunna se ett 

möjligt exit scenario inom en viss framtid. Författaren understryker att affärsverksamheten 

som VC bolagen bedriver är i behov av en investeringsstrategi. VC bolagets 

investeringsstrategi har en påverkan på utfallet av en investering enligt Dimow och De Clarcq 

(2006). Från befintlig teori har vi funnit flertalet variabler som har ett samband med valet av 

exitstrategi. Av de variabler vi identifierat med koppling till VC bolagets exitstrategier, avser 

vi att titta på de variabler som kan relateras till en tänkt investeringsstrategi för VC bolagen. 

Enligt Isaksson (2006) är investeringsstrategin för VC bolaget beroende av det som sker innan 

investeringen men även av det som sker under investeringsperioden, vilket vi tagit hänsyn till 

när vi tagit fram variablerna. De investeringsstrategiska variablerna är fas, bransch, 

värdeskapande, kontroll, specialisering, diversifiering, geografiskt läge och syndikering 

(Bygrave et al, 1994; Cumming & MacIntosh, 2003a; Cumming & MacIntosh, 2000; Giot & 

Schweinbacher, 2007; Gompers & Lerner, 2004; Cumming, 2008; Norton & Tenenbaum, 

1993; Relander, Syrjänen & Miettinen, 1994).  

De variabler vi har identifierat från befintlig teori är relaterade till VC bolagens 

investeringsstrategi och har en inverkan på utfallet av exit. Samtliga av dessa variabler följer 

nedan. VC bolagens strategiska val att specialisera eller diversifiera sina investeringar vad 

gäller bransch eller teknologi undersöktes av Norton och Tenenbaum (1993). Cumming och 

MacIntosh (2003a) berörde variabeln värdeskapande samt bransch. Black och Gilson (1997), 

Cumming (2008) samt Hellman (2006) undersökte VC bolagens kontroll i portföljbolaget och 

fann samband med utfallet av exit. Cumming och MacIntosh (2000) samt Sahlman (1990) 

undersökte portföljbolagets fas och dess inverkan vid exit. Giot och Schwienbacher (2007) 

undersökte syndikering, geografiskt läge, bransch och värdeskapande. Geografiskt läge och 

syndikering behandlas även av Cumming och Dai (2010).  

Trots ett förhållandevis brett spektra av forskning kring exitstrategier är området enligt 

Isaksson (2006) relativt outforskat trots dess viktiga betydelse. Än mer outforskat är 

forskningen kring exitstrategier på den svenska marknaden menar Isaksson (2006). 

Författaren menar att en av de få undersökningar som gjorts kring exit på den svenska 

marknaden är hans eget verk från 1997. Där Isaksson (1997) beskriver exit beteendet på den 

svenska marknaden. I sina artiklar från 2006 och 1997 använder och beskriver Isaksson 

samtliga exitstrategier som även Cumming och MacIntosh (2003a) belyser.  
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Av den tidigare forskning vi har identifierat kring exitstrategier, ger forskningen en 

övergripande generell bild och inriktar sig på faktiska exit. Den generella synen på 

exitstrategier för oss till tankar om att specificera undersökningen. Vi avser att undersöka 

exitstrategier inom sektorn cleantech, som enligt Pernick och Wilder (2007) är motorn för 

nästa ekonomiska boom. Cleantech investeringarna motsvarade hela 15 procent av andelen 

VC investeringar i Sverige 2009 (SVCA, 2010). Christensen (2009) menar att VC 

investeringar i cleantech sektorn har ökat markant den senaste tiden och vi kan i dagsläget se 

de första exit äga rum. Trots att exit har förekommit understryker Teppo och Wustenhagen 

(2006) att antalet lyckade exit är begränsade, via börsintroduktion och förvärv. Även ifall 

politikerna främjar cleantech marknaden med till exempel subventioner kompenseras inte 

risken tillräckligt. Det krävs flertalet lyckade exit i en ny och riskfylld sektor som cleantech, 

om fler skall följa deras exempel (ibid.).  

Efter att vi granskat den svenska marknaden vad gäller VC bolag som har investeringsfokus i 

cleantech, har vi funnit att antalet VC bolag som har gjort faktiska exit är begränsade (Se 

appendix, Bilaga 7). Vilket innebär att vi inte kommer att undersöka faktiska exit utan 

preferenser till val av exit. VC bolagen besvarar därmed vilka exitstrategier de föredrar. Trost 

(2007) menar att ett problem med konstansen kan uppkomma i undersökningen då attityder 

inte är konstanta över tiden. Vilket vi måste ha i åtanke då vi bedriver undersökningen. 

Exempel är att VC bolagens preferenser kan vara annorlunda vid olika konjunkturer i 

ekonomin.  

Vi har valt att inte beröra likvidation, då vi finner att likvidation är irrelevant för 

undersökningen. Förklaringen till exkluderingen av likvidation är att vi finner variabeln som 

en mindre fördelaktig exitstrategi, vilket VC bolagen inte föredrar. Detta stärks ytterligare av 

Laine och Torstila (2005) som menar att likvidation är det minst önskvärda valet av exit för 

VC bolagen. Även exitstrategin återköp har vi valt att exkludera från undersökningen, då 

Tyebjee och Bruno (1984) menar att återköp endast äger rum när VC bolaget tvingas att sälja 

tillbaka sina andelar till entreprenören. Vilket inte bör vara en önskvärd exitstrategi för VC 

bolaget.    

Enligt Isaksson (1997) är det svårt att ge en övergripande bild av olika variablers inverkan till 

val av exitstrategi för VC bolag, eftersom varje investering och exit är unik. Undersökningen 

avser därmed att fånga en generell bild för cleantech. Genom att rikta undersökningen till 

cleantech sektorn i Sverige, vill vi använda oss av befintlig teori och se om den 

överensstämmer eller skiljer sig åt för sektorn cleantech. Isaksson (2006) menar att 

forskningen kring VC bolagens exitstrategier är begränsad på den svenska marknaden. Det 

finns dock flertalet studier som berör cleantech och VC enskilt, men akademisk forskning 

som berör kopplingen mellan dessa två är begränsad enligt Randjelovic et al (2003). Vidare 

menar författarna att investerare, VC bolagen och entreprenörerna inom cleantech sektorn 

måste utveckla strategier och använda dessa i praktiken för att kunna reducera den negativa 

påverkan på miljön samt att erhålla finansiell ersättning (ibid.). 

Uppsatsens specifika fokus ger oss en möjlighet att kunna bidra med ökad förståelse av hur 

VC bolagen föredrar att agera vid en investering inom svenska cleantech sektorn. Vad gäller 

investeringsstrategiska variablers samband med VC bolagens preferenser till valet av 

exitstrategi. Detta för att stimulera fler VC bolag att investera och främja tillväxten i den 

svenska cleantech sektorn. 
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1.3 Problemformulering 
 

Utifrån problemdiskussionen har vi formulerat följande problemformulering: 

Vilka investeringsstrategiska variabler har ett samband med VC bolagens preferenser till 

valet av exitstrategi inom svenska cleantech sektorn? 

 

1.4 Syfte 
 

1. Beskriva vilka exitstrategier som VC bolagen föredrar vid en cleantech investering. 

2. Beskriva vilka investeringsstrategiska variabler som har ett samband med VC 

bolagens preferenser till valet av exitstrategi inom svenska cleantech sektorn.  

 

1.5 Centrala begrepp 
 

Venture Capital (VC): Är en finansiell intermediär som förser ett företag med riskkapital 

(Gompers & Lerner, 2001). 

Portföljbolag: Det är företag som VC investerar i, eftersom de vanligtvis brukar ha en 

portfölj av olika företag (Isaksson, 2000a). 

Cleantech: Cleantech innovationer är energibesparande lösningar oavsett bransch som hjälper 

miljön ur en positiv aspekt (Eucher, 2010). 

Exit: När VC bolag gör en exit är det sista steget i investeringsprocessen, vilket innebär att de 

avyttrar sina andelar i portföljbolaget (Isaksson, 2006) 

Exitstrategier: Innefattar de olika val av exit ett VC bolag kan göra, enligt Cumming och 

MacIntosh (2003a) är dessa börsintroduktion, industriell försäljning, sekundär försäljning, 

återköp samt likvidation. 
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2 Metod 

I detta kapitel avser vi att upplysa läsaren om vilken utgångspunkt vi har i uppsatsen för att 

kunna besvara problemformuleringen. För detta motiverar vi vilka tillvägagångssätt vi avser 

mest relevant till undersökningen.  

 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt  
 

Jacobsen (2002) beskriver två motsatta synsätt på vetenskapliga attityder, hermeneutiken och 

positivismen. Författaren menar att det är förståelse och kunskap om verkligheten.  

Enligt Jacobsen (2002) är det grundläggande antagandet i positivism att det finns generella 

lagbundenheter i verkligheten medan hermeneutik grundar sig på insikt om det speciella och 

unika. Ur positivismens synsätt sker beskrivning om hur världen ser ut objektivt (ibid.). 

Påstående och reflektioner ska betraktas som hypoteser, det vill säga att forskaren undersöker 

det som är mätbart och resultatet från olika undersökningar ska kunna kopplas samman 

(Jacobsen, 2002; Kvale, 1997). Kontentan är att forskningen skall generaliseras, det som 

gäller en person ska gälla alla (Jacobsen, 2002). Författaren förklarar att tyngdpunkten i 

hermeneutik ligger på det subjektiva istället för det objektiva, där fokus ligger på hur olika 

individer tänker, tolkar och uppfattar händelser. Syftet är att få insyn i människors tankevärld 

(ibid.). Enligt Kvale (1997) är avsikten med den hermeneutiska tolkningen att studera textens 

mening för att vinna en giltig och gemensam förståelse. 

Vi har valt att utgå från det positivistiska antagandet, eftersom syftet är att undersöka samtliga 

VC bolag som har cleantech som investerings inriktning. I enlighet med Jacobsen (2002) har 

vi använt oss av resultat från tidigare studier för att kunna bedriva undersökningen. Vi har 

även formulerat hypoteser utifrån de befintliga teorierna, för att göra det vi avser att 

undersöka mätbart (Jacobsen 2002). Författaren menar att det är viktigt att vara objektiv som 

forskare för att inte påverka undersökningens resultat, något som vi är medvetna om. 

 

2.2 Ansats 
 

Enligt Jacobsen (2002) är metodens första problem att välja strategi för att bäst kunna få 

grepp om verkligheten. Ett av alternativen kan vara att inrikta sig på en induktiv ansats, där 

går forskaren från empiri till teori (ibid.). Forskaren är väldigt öppensinnad för att inte bli 

begränsad vid införskaffade av relevant information, därefter systematiseras och formuleras 

den data som samlats in (ibid.). Det andra alternativet och motsatsen till induktiv kallas för 

deduktiv ansats (Jacobsen, 2002). Författaren förklarar att forskaren där går från teori till 

empiri, syftet är att se förväntningar om hur världen ser ut stämmer överens med verkligheten. 

Förväntningarna bygger på tidigare teorier och empiriska studier. Enligt Jacobsen (2002) är 

kritiken till denna studie att forskaren blir begränsad, eftersom den enbart letar efter relevant 

information som ger stöd åt de förväntningar forskaren hade när undersökningen inleddes. 

Författaren menar att en deduktiv ansats kan innebära att vi begränsar oss med att missa viktig 
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information. Den deduktiva ansatsen bör enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2007) bygga 

på vetenskapliga principer och förklara kausala relationer mellan variabler.  

Vi valde att bedriva uppsatsen med utgångspunkt från deduktiv ansats väl medvetna om 

kritiken om tillvägagångssättet. Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2007) krävs det vissa 

förkunskaper för att kunna utgå från en induktiv ansats. Förkunskaper likt detta ansåg vi oss 

själva inte besitta, därav föll valet naturligt på en deduktiv ansats. Alltså utgår vi från befintlig 

teori för att testa den mot verkligheten. 

 

2.3 Kvalitativ eller kvantitativ undersökning 
 

Jacobsen (2002) menar att metodansatsen ska bestämmas gällande hur information ska samlas 

in, efter att forskaren har bestämt sig för vad som skall undersökas. Författaren beskriver två 

typer av ansatser, vilka är kvalitativ och kvantitativ. Kvalitativ data bygger på icke-numerisk 

data, det vill säga ord och uppfattning medan kvantitativ data bygger på numerisk data 

(Eliasson, 2010; Lewis, Saunders & Thornhill, 2007). 

Metodvalet styrs av problemformuleringens struktur (Jacobsen, 2002). Enligt författaren kan 

en problemformulering antingen vara explorativ eller testande. Vid en explorativ 

problemformulering går undersökningen in på djupet (ibid.). Den är känslig för oförutsedda 

förhållanden och tar fram förändrade information samt öppen för invecklade perspektiv 

(Jacobsen, 2002). Vid denna typ av problemformulering krävs en metodisk ansats som 

inriktar sig till fåtalet undersökningsenheter och finner många nya aspekter (ibid.). Författaren 

anser att kvalitativ ansats vore lämpligast vid sådana förhållanden. Enligt Backman (2008) 

riktar sig en kvalitativ ansats mot individen, där tolkningar och uppfattningar om verkligheten 

undersöks. Eliasson (2010) menar att en kvalitativ metodval är en bra undersökningsmetod 

när det förekommer fenomen som är svåra att kvantifiera. Vid ett syfte att generalisera eller 

att mäta siffror tilltalas en kvantitativ metodval bättre till undersökningen (ibid.). 

När problemformulering har i syfte att undersöka många undersökningsenheter genom att 

testa ett fåtal nyanser används ofta en testande problemformulering (Jacobsen, 2002). 

Författarna menar att en sådan undersökning har ett omfattande upplägg och att en 

kvantitativansats är ett vanligt metodval vid en sådan problemformulering. En kvantitativ 

undersökning bedrivs traditionellt sätt genom en omfattande insamling av information, där 

teori och begrepp används för ett syfte att hitta resultat och generalisera undersökningen 

(Backman, 2008). En kvantitativ undersökning är användbar när syftet är att undersöka 

förhållande och attityder inom en population (Eliasson, 2010). 

Med tanke på syftet där vi avser att beskriva vilka investeringsstrategiska variabler som har 

ett samband med VC bolagens preferenser till valet av exitstrategi. Har vi valt en kvantitativ 

ansats eftersom vi avser att generalisera undersökningen för den svenska cleantech sektorn. 

Därmed faller en kvalitativ ansats bort eftersom en sådan studie är riktad till att mer 

djupgående förstå ett fenomen. 

 

  



Venture Capital bolags investeringsstrategi och dess preferenser till valet av exitstrategi i svenska 

cleantech sektorn. 

 

 

8 
 

3 Teoretisk referensram 

Här inleder vi med att definiera Venture Capital för att sedan motivera valet till cleantech och 

dess aktualitet. Därefter bygger vi upp relevant teori för att fånga det vi avser att undersöka. 

Vi har identifierat ett antal investeringsstrategiska variabler som vi har utvecklat och skapat 

hypoteser kring.  

 

3.1 Venture Capital 
 

Enligt Isaksson (2010) investerar VC bolag i företag som inte är noterade på en publik lista. 

Författaren förklarar att huvuddelen av en VC investering ofta utgörs av eget kapital, men att 

det ibland sker investeringar med blandningar av eget och främmande kapital. Exempel på 

främmande kapital är konvertibla lån eller skuldebrev där det ingår option på att teckna aktier 

(ibid.). Kärnan av VC investering är att investeraren blir delägare i företaget eller har 

möjlighet att bli (ibid.) 

Det är vanligt att begreppet VC blandas ihop med riskkapital och private equity eftersom dem 

ofta antas vara synonymer, vilket inte är korrekt (Isaksson, 2010). Författaren förklarar att VC 

är en form av riskkapitalinvestering, medan riskkapital innefattar främmande kapital i ett 

företag. Författaren säger att alla riskkapitalinvesteringar inte behöver vara VC utan att de 

bara är en del av riskkapitalmarknaden. Private equity är precis som VC 

riskkapitalinvesteringar i onoterade företag, skillnaden mellan dessa är de inriktar sig på olika 

skeden som företag befinner sig i. Private equity inriktar sig på de senare faserna i ett företag 

(ibid.).  

Isaksson (2010) nämner också två olika varianter av VC, formellt och informellt VC. 

Författaren förklarar att formellt VC utgörs av organiserade företag medan informellt VC 

utgörs av privatpersoner som använder egna tillgångar. Informellt VC brukar kallas för 

företagsänglar eller affärsänglar (ibid.). 

Figur 3.1 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 visar hur begreppen riskkapital, private equity, venture capital samt affärsänglar 

förhåller sig till varandra. 

Källa SVCA: http://svca.se/sv/Om-riskkapital/Riskkapital-pa-tre-minuter/  14/2 -2011 
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3.2 Cleantech 
 

Begreppet cleantech är ett relativt nytt begrepp (Pernick & Wilder, 2007). Det som 

kännetecknar cleantech enligt Eucher (2010) samt Pernick och Wilder (2007) är att det 

innefattar alla produkter, tjänster eller processer som utvinner energieffektivare lösningar eller 

alternativ energi. Miller et al (2009) menar att det inte finns någon exakt eller standardiserad 

definition av cleantech, men att cleantech kan delas in i olika segment. 

Figuren nedan illustrerar en sammanställning av cleantech sektorns omfattning. Den berör 

flertalet branscher och är framställd av organisationen Cleantech Networks.  

 

Figur 3.2 

Energiproduktion Transportering Luft och miljö 

Vindkraft Fordon Säkerhet 

Solenergi Logistik Utsläppskontroll 

Vattenkraft Konstruktion Övervakning 

Biobränsle Bränsleförbrukning  

Jordvärme   

Energilagring Vatten och 

avloppsvatten 

Material 

Bränsleceller Vatten behandling Nano 

Avancerade batterier Miljövård Bio 

Hybrid system Rening av 

avloppsvatten 

Kemikalier 

  Övriga 

Energi infrastruktur Återvinning och 

avfall 

Tillverkning/Industri 

Förvaltning Återvinning Förpackning 

Energiöverföring Avfallshantering Övervakning och 

kontroll 

  Produktionslösningar 

Energieffektivitet Jordbruk  

Belysning Naturliga 

bekämpningsmedel 

 

Byggnader Miljöbevaring  

Glas Vattenbruk  

Övriga   

 

Källa: Cleantech Network http://cleantech.com/about/cleantechdefinition.cfm (18/4-2011) 

 

En växande trend under de senaste åren bland företagsinvesteringar är det sociala 

ansvarstagandet (Randjelovic et al, 2003). Författarna menar att investerare har fått upp 

ögonen för miljölösningar. En stor anledning till investerarnas nytänkande är samhällets insikt 

om klimathotet, där den globala uppvärmningen och oljeproduktionens maximala topp är två 
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stora aspekter (Cooke, 2008). En positiv effekt av detta är att människan har börjat söka efter 

alternativa energikällor och arbetar för en hållbar utveckling, vilket har bidragit till att det har 

blivit en stor ekonomisk industri (ibid.). Denna ekonomiska industri med innovativa lösningar 

i syfte att förbättra miljön kallas för cleantech enligt författaren. Miller et al (2008) menar att 

de stigande energikostnaderna och klimatförändringarna har gjort så att många globala företag 

satsar hårt på forskning och utveckling inom cleantech. En annan aspekt för cleantechs 

frammarsch är politiska påtryckningar runt om i världen, där mål sätts upp för att öka andelen 

förnybar energi och minska utsläppen (Burer & Wustenhagen, 2009). Enligt Cooke (2008) 

uppmuntras investerare att investera i förnybar energi genom politiska skattelättnader, vilket 

bidrar till att investeringar med en miljöaspekt blir allt mer attraktiva. För att kunna mäta 

efterfråga och behovet av den framväxande cleantech sektorn krävs tillförsel av kapital från 

investerare (Miller et al., 2008; Teppo, 2006).   

 

3.3 VC motiv till investering i cleantech 

 

Från början har miljöfrågor enbart varit ett socialt problem. Men de långsiktiga effekterna av 

klimatförändringar har blivit en global fråga och gjort att stora multinationella företag, 

globala beslutsfattare och medborgare har involverats eftersom det påverkar ekonomin 

(Pernick & Wilder, 2007; Young, 2010). Det betraktas viktigt för ett land att ha en god och 

sund livskvalitet samtidigt som en ren miljö. Därför behövs det ny teknik till nationerna runt 

om i världen som gör att det blir möjligt att anpassa sig och samtidigt behålla en god 

livskvalitet (Dincer & Rosen 2001). Vilket är en av anledningarna till att cleantech sektorn 

har uppmärksammats samt att efterfrågan på ny energiteknik har ökat (Burer & Wustenhagen, 

2009).  

 

Cleantech ses som nästa motor i ekonomin med tanke på den tillväxt och utvecklingspotential 

som finns i de många områden inom sektorn (Pernick & Wilder, 2007; Teppo & 

Wustenhagen, 2006). VC bolagen har en betydande roll när det gäller att få fram genombrott 

inom teknologi i en specifik sektor, då de inriktar sig på högteknologiska företag som 

befinner sig i startupp- eller såddfasen (Robbie & Wright, 1998; Teppo & Wustenhagen, 

2006). Tidigare exempel är hur VC-bolag har varit med och utvecklat IT och biotech 

branschen (Pernick & Wilder, 2007; Teppo & Wustenhagen, 2006).  

 

Trots att cleantech blivit aktuellt har dagens traditionella politik gjort att förnybar 

energiteknik har svårt att konkurrera på samma villkor som med de gamla energiformerna, det 

vill säga politikernas inverkan på marknaden påverkar VC bolagen investeringsbeslut (Burer 

& Wustenhagen, 2009). VC bolagens fokus till skillnad från regeringen är vikten av vilken 

avkastning investeringen i cleantech kommer generera, då regeringen tittar mer på 

samhällsnyttan (Teppo & Wustenhagen, 2006, Pernick & Wilder, 2007).  

 

Samma VC bolag som tidigare har varit involverade i utvecklingen av internet, har även 

investerat i cleantech då de ser avkastningspotentialen (Pernick & Wilder, 2007). 

Investeringar som VC bolagen gör i cleantech är riskfyllda på grund av att det inte går att 

förutse utveckling och implementering av ny teknologi (Teppo, 2006). VC bolagen skulle 

aldrig investera om det inte finns möjlighet till avkastning givet risken (ibid.). Avkastningen 

på enskild portföljinvestering avgörs av tidpunkten på investering, till vilket pris den säljs vid 

exit och tiden mellan investering och exit (Teppo & Wustenhagen, 2006). Pernick och Wilder 
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(2007) nämner kapital som en faktor till tillväxt inom cleantech, där det finns stor potential till 

teknologisk utveckling kommer kapital att investeras (Pernick & Wilder, 2007).  

 

Enligt Randjelovic et al (2003) delar VC bolagen som investerar inom cleantech sektorn upp 

sina investeringar inom två kategorier det vill säga ekologiska eller miljöbesparande. Vidare 

har författarna funnit väldigt begränsad forskning och anser det finnas ett tomrum inom teorin 

som kopplar samman miljö och VC investeringar. Gapet existerar fortfarande trots att 

marknaden vuxit och flertalet investeringar ägt rum (ibid.).   

 

Randjelovic et al (2003) menar att investeringar inom cleantech har ökat, både vad gäller 

antalet men även variationen av företag inom sektorn.  Investerare i VC fonder som har 

inriktning cleantech är angelägna av att kunna erhålla en dubbel ersättning, det handlar om 

finansiell avkastning samt en positiv effekt för miljön (ibid.).  

 

”Green venture capital is a type of financial capital provision invested in high risk 

environment- oriented ventures, which offers the possibility of ecologically sound business 

practices, as well as significant gains to compensate for the risks involved in such 

investments” (Randjelovic et al, 2003, s. 16).  

 

Enligt Randjelovic et al (2003) är det ibland nödvändigt med ett anpassa regelverket för att 

hjälpa en bransch att utvecklas, exempel på detta i Europa är att England infört en 

lagreglering vad gäller deras pensionsplaceringar som innebär att fondens pengar även 

används till att investera och främja företag som minskar koldioxid utsläppen (ibid.).  

 

3.4 VC bolagens investeringsprocess 
 

Investeringsprocessen för VC bolag beskrivs enligt Tyebjee och Bruno (1984) i fem steg, 

vilka är Deal Origination, Deal Screening, Deal Evaluation, Deal Structuring och Post-

Investment Activities. Fried och Hisrichs (1994) investeringsprocess har många likheter med 

den ovanstående processen, men vissa skillnader då de lägger vikt på investeringsbeslutet. 

Processen består av sex steg, Origination, VC-Firm Specific 

Screen, Generic Screen, First Phase Evaluation, Second Phase Evaluation och Closing (ibid.). 

I en studie av Klonowski (2007) modifierades Tyebjee och Bruno(1984) samt Fried och 

Hisrich (1994) investeringsprocess. Processen består av nio steg, vilka är Deal Generation, 

Initial Screening, Feedback from Investment Committee of VC Firm, Feedback from 

Supervisory Board of VC Firm, Pre-Approval Completions, Formal Approvals and Due 

Diligence Phase II, Deal Completion, Monitoring och Exit (ibid.). 

 

 

Klonowskis investeringsprocess 

Deal Generation 

I Deal Generation mottags investeringsförslag och bedömning gör om förslagen är intressanta 

eller inte (Klonowski, 2007). 

Initial Screening 
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I Initial Screening sätter VC bolaget ihop en grupp för att utforska intressanta förslag mer 

djupgående (ibid.). 

 

Feedback from Investment Committee of VC Firm 

I det här steget redovisar gruppen vad de har kommit fram till för investeringskommittén på 

VC bolaget och respons erhålls om vidare undersökning krävs. Vid positiv respons påbörjas 

due diligence fas 1 av investeringskandidaten (ibid.). 

 Feedback from Supervisory Board of VC Firm 

I den här delen redovisas informationen som framkommit från due diligencen för VD och 

styrelsen, där de ger sin bild av det framtagna materialet (ibid.). 

Pre-Approval Completions 

Här sammanställs allt material från due diligence och de viktigaste villkor för affären 

färdigställs. Resultatet ska sedan redovisas för investeringskommittén och få ett formellt 

godkännande (ibid.). 

Formal Approvals and Due Diligence Phase II 

Vid detta steg krävs ett godkännande från investeringskommittén för att genomföra due 

diligence fas 2. När detta är genomfört tar investeringskommittén beslut om de ska gå vidare 

med projekt, lägga ner det eller förhandla ytterligare (ibid.). 

Deal Completion 

I Deal completion avslutas de sista förhandlingarna mellan VC bolaget och entreprenören 

(ibid.). 

Monitoring 

VC bolaget övervakar här entreprenören i syfte att uppnå de uppsatta finansiella och operativa 

mål (ibid.).  

Exit 

Det sista steget i investeringsprocess är en exit, där VC bolaget gör en avyttring av sina 

andelar i portföljbolaget (ibid.). 
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Figur 3.3 

 

  Klonowski (2007) s. 381 

 

 

3.5 Exitstrategier 

3.5.1 Exit 
 

Det sista steget i en VC bolagets investeringsprocess är när entreprenören och VC bolaget gör 

en exit enligt Fried och Hisrich (1994). En exit är ett väldigt viktigt steg i VC bolagens 

investeringsprocess. Investeringsprocessens alla steg bygger på att öka värdet vid en exit, 

vilket innebär att exitstrategin påverkas och berörs på något sätt av varenda steg i 

investeringen (Gompers & Lerner, 2004). 

Det unika med ett VC bolag är att de har en tydlig tidshorisont för sina investeringar (Baschaa 

& Walz, 2000). Tidshorisonten för VC bolagens investeringar berörs av marknadsläget och 

asymmetrisk information (Cumming & Johan, 2010). Cumming och Macintosh (2000) menar 

att VC bolagen har som incitament att stanna i sina investeringar inom en viss tidsram innan 



Venture Capital bolags investeringsstrategi och dess preferenser till valet av exitstrategi i svenska 

cleantech sektorn. 

 

 

14 
 

de utför en exit. Att ta ett beslut om när en exit skall inträffa är ett viktigt beslut för VC 

bolaget, likaså för entreprenören (Baschaa & Walz, 2000). En exit för VC bolaget är en av de 

viktigaste grundpelarna för VC bolaget affärsstrategi (ibid.). Vid VC investering genereras 

normalt sätt inte någon utdelning under själva investeringsperioden utan avkastning erhålls 

vid exit (Baschaa & Walz, 2000; Cumming et al., 2006; Giot & Schwienbacher, 2007; 

Isaksson, 2006; Klonowski, 2007). För att förstå vikten av exit i en investering, menar 

Isaksson (2006) att ett VC bolag aldrig skulle genomföra en investering utan en lönsam samt 

möjlig exit i framtiden. För att uppnå en lönsam exitstrategi för parterna är relationen mellan 

entreprenören och VC bolaget av hög angelägenhet (Bienz & Walz, 2010). Författaren 

understryker att det är egenskaperna hos VC bolaget och entreprenören som är viktiga vid 

tilldelning av exit rättigheter. Konflikter kan uppstå när båda parter vill agera fördelaktigt för 

eget intresse, vilket försvårar möjligheterna för att processen skall bli pareto optimal för 

parterna (ibid.). 

Entreprenören kan se det mer fördelaktigt att själv bestämma när eventuell exit skall ske, 

medan VC bolaget i flertalet situationer anser en tidigare exitstrategi kan vara fördelaktigare 

(Bienz & Walz, 2010). En annan aspekt är att VC bolaget eller utomstående aktörer har svårt 

att värdera företag korrekt med tanke på den asymmetriska information som uppstår vid en 

eventuell exit mellan dem och entreprenören (ibid.).  

Enligt Bienz och Walz (2010) har VC bolaget största rätt att bli tilldelad och bestämma 

rättigheterna över exitstrategin. Rättigheterna grundar sig på avtal parterna emellan där bland 

annat tidshorisont och avveckling beslutas (ibid.).  

Enligt Isaksson (2006) samt Cumming och Macintosh
 
(2003a) finns det fyra möjliga utfall av 

exitstrategier för ett VC bolag. De tar upp följande alternativ, börsintroduktion, industriell 

försäljning, sekundär försäljning och återköp. Samt vid en mindre lyckad investering krävs 

likvidation (ibid.). Som vi tidigare har nämnt berör vi enbart börsintroduktion, industriell 

försäljning samt sekundär försäljning i undersökningen. 

Vanligen är att VC- bolagen gör en fullständig exit där samtliga andelar i portföljbolaget 

avyttras, men VC bolagen kan även utföra en partiell exit vilket innebär att VC bolaget 

avyttrar en del av innehavet i portföljbolaget. (Cumming & MacIntosh, 2003b).  

 

3.5.2 Börsintroduktion 
 

Enligt Isaksson (2010) är börsintroduktion den mest önskvärda exitstrategin för ett VC bolag. 

En börsintroduktion innebär att entreprenörens företag noteras på en publik marknadsplats. 

Notering betyder att utomstående intressenter kan köpa andelar i portföljbolaget, VC bolaget 

andelar kan säljas till allmänheten (ibid.). Ovanligt är dock att VC bolaget säljer sina andelar 

direkt vid en börsintroduktion utan detta kan dröja allt från några månader upp till flera år 

(Cumming & MacIntosh, 2003a; Isaksson, 2010; Isaksson, 2006). Ritter och Welsch (2002) 

förklarar att anledningen till att ett företag vill notera sig på en publik marknad är 

tillgängligheten till kapital. Samt att entreprenören och andra ägare, exempelvis det ägande 

VC bolaget i framtiden skall kunna ha möjligheten att lösa ut deras andelar i företaget mot 

monetära medel (ibid.). En börsintroduktion anses generellt vara det alternativ som ger högst 

avkastning till VC bolaget vid exit (Neus & Walz, 2005).  



Venture Capital bolags investeringsstrategi och dess preferenser till valet av exitstrategi i svenska 

cleantech sektorn. 

 

 

15 
 

En annan intressant anblick som Cumming och MacIntosh
 
(2003a) belyser är att en 

börsintroduktion med högteknologiska portföljbolag i högre grad tenderar att drabbas av 

informationsasymmetri, i jämförelse med övriga branscher. Eftersom företagets andelar säljs 

till institutioner som exempelvis banker som analyserar och sätter priset på företaget, med 

andra ord marknadspriset (ibid.). Författarna menar när andelarna i portföljbolag sedan ges ut 

till allmänheten är priset baserat på vad banker och övriga investerare anser vara relevant. 

Genom att olika parter sprider information kommer andra investerare att anta prissättningen är 

korrekt bedömd och kommer därmed investera i företagets aktier (ibid.).  

 

3.5.3 Industriell försäljning 
 

Enligt Cumming och MacIntosh (2003a) är industriell försäljning när ett VC bolaget säljer 

hela sitt innehav av portföljbolag till en tredje part. Författarna menar att det är vanligt att den 

tredje parten genomför en industriell försäljning av strategiska skäl. Vilket kan innebära att 

köparen antingen är en konkurrent, kund, leverantör eller verksamma i en liknande bransch 

som det förvärvade företaget (ibid.). Köparen får ofta information i ett tidigt stadium från VC 

bolaget om portföljbolaget, vilket bidrar till att förvärvaren under lång tid kan undersöka och 

utvärdera företaget marknadsmöjligheter, verksamhet och affärsmöjligheter (ibid.).  

Transaktionen vid industriell försäljning kan vara strukturerade på många olika sätt 

(Cumming & MacIntosh, 2003a). Den kan bestå av aktier från förvärvaren, försäljning av 

samtliga aktier i utbyte mot kontanter och i utbyte av andra tillgångar (ibid.). En fusion 

mellan det förvärvade företaget och förvärvaren eller att det förvärvade företaget blir ett 

dotterbolag till förvärvaren är också en möjlig utväg vid en industriell försäljning (Cumming 

& MacIntosh, 2003b). 

Industriell försäljning är en av de vanligaste exitstrategierna för VC bolaget (Cumming & 

MacIntosh, 2003a; Schwienbacher, 2002) och den förknippas oftast med hög avkastning för 

bolaget (Cumming & MacIntosh, 2003a). Enligt Isaksson (2000b) är industriell försäljning 

den mest frekventa exitstrategi bland VC bolag i Sverige. Industriell försäljning tillsammans 

med börsintroduktion föredras generellt vid en VC investering av både portföljbolaget och 

VC bolaget (Cumming & MacIntosh, 2003a). Dock fördras börsintroduktion oftast beroende 

på att den generera högre avkastning för båda parterna, men tidpunkten har stor betydelse om 

en börsintroduktion kan genomföras (ibid.). Författarna menar att därför kan en industriell 

försäljning vara ett bättre alternativ för vissa VC bolag.  

Enligt Cumming och MacIntosh (2003b) kan en industriell försäljning i vissa situationer vara 

en partiell exit, vilken innebär att VC bolaget gör en exit med delar av investeringen från 

portföljbolaget. En partiell exit kan vara en aktuell utgångspunkt vid förvärv av ett offentligt 

företag på en liten marknad, förvärv av ett intresseföretag i ett annat företag, förvärv av ett 

privat företag och vid ett förvärv av ett offentligt företag på en offentligmarknad (ibid.).  

3.5.4 Sekundär försäljning 
 

En sekundär försäljning är en exitstrategi där VC bolaget säljer portföljbolaget genom 

andrahandsförsäljning (Cumming & MacIntosh, 2003a). Vilket enligt författarna innebär att 

en tredje part köper upp VC bolagets andel av aktier i portföljbolaget. Förvärvaren kan vara 
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strategisk köpare och vissa fall också ett annat VC bolag (ibid.). Det som skiljer denna form 

av exit gentemot industriell försäljning är att det enbart är VC bolagets andel av aktierna som 

säljs vidare till en tredje part och därmed har entreprenören och andra investerare kvar sin 

andel i bolaget (ibid.).  

Motivet till sekundär försäljning enligt Cumming och MacIntosh (2003a) är att köparen 

känner till samt har mer kunskap att tillföra portföljbolagets marknad eller teknik. Köparen i 

sekundär försäljning har ofta en sämre förhandlingsstyrka, vilket leder till dem får svårt att få 

insiders information och värdera bolaget på ett korrekt vis, gentemot en köpare vid en 

industriell försäljnings (ibid.).  

 

3.6 VC bolags investeringsstrategi 
 

Isaksson (2010) menar att grundläggande för alla VC bolag är att sälja sin investering inom en 

överskådlig framtid. VC bolagets val av exit påverkas och berörs under hela 

investeringsprocessen (Gompers & Lerner, 2004). Enligt Dimow och De Clarcq (2006) är 

resultatet av investeringen beroende av VC bolagets investeringsstrategi. Isaksson (2006) 

menar att investeringsstrategin för VC bolagen påverkas av vad som sker innan och under 

investeringsperioden. För att VC bolagen ska kunna bedriva sin verksamhet krävs en tydlig 

investeringsstrategi (ibid.).  

Enligt Tyebjee och Bruno (1984)  är det viktigt att VC bolagen matchar potentiella 

investeringsobjekt mot deras investeringskriterier innan en investering. Här kan VC bolagen 

välja en strategi genom att specialisera sina investeringar mot en specifik bransch eller rikta 

sina investeringar mot en specifik teknik (Norton & Tenenbaum, 1993). En annan strategi VC 

bolagen kan använda sig av är att diversifiera sina investeringar för att sprida ut riskerna 

(Isaksson, 2010). VC bolagen kan diversifiera sina investeringar genom att ingå 

syndikeringsinvestering med två eller flera VC bolag (Isaksson, 2010; Isaksson, 2000a; 

Lockett & Wright, 2003). Bransch är också ett användbart instrument vid diversifiering, det 

vill säga att VC investerar i ett flertal branscher för att sprida sina risker (Norton & 

Tenenbaum, 1993). 

Större VC bolag diversifierar även sina risker geografiskt enligt Sapienza, Amason och 

Manigart (1994), medan mindre VC bolag koncentrerar sina investeringar till ett specifikt 

område. Investeringsobjektets fas är det något som berör både specialisering och 

diversifiering, med det menar Norton och Tenenbaum (1993) att VC bolagen kan rikta sina 

investeringar mot en specifik fas eller sprida sina investeringar i olika faser. Det vill säga 

såddinvestering, startuppfas, mognadsstadium eller expansionsfas (Cumming och MacIntosh, 

2000; Sahlman, 1990).  

När investeringen väl är ett faktum, menar Tyebjee och Bruno (1984) att VC bolaget och det 

blivande portföljbolaget gemensamt skall komma överens om ett avtal för 

investeringsperioden. Från VC bolagets perspektiv utformas kontraktet för att strategiskt 

motverka osäkerhet och agentproblem (Sahlman, 1990). Detta ger VC bolaget större 

kontrollrättigheter i portföljbolaget (ibid.). Enligt Kaplan och Strömberg (2001) kan VC 

bolaget exempelvis välja att använda övervakning av portföljbolaget för att öka kontrollen.  
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Enligt Tyebjee och Bruno (1984) tar VC bolaget en ny roll när väl kontraktet är skrivet. Det 

innebär att VC bolagen skiljer sig åt vad gäller deras involvering i portföljbolaget (ibid.). Här 

kan VC bolaget välja att antingen ta en aktiv roll eller en inaktiv roll i involveringen i 

portföljbolaget (Ortgiese, 2007). Vilket författaren kallar för värdeskapande aktiviteter. 

Exempel på värdeskapande aktiviteter är rådgivning, att agera bollplank och att bidra med 

kontakter (Cumming & MacIntosh, 2000; Ortgeise, 2007). Här menar Tyebjee och Bruno 

(1984) att relationen mellan VC bolaget och portföljbolaget övergår från investerare till 

medarbetare, samt att VC bolaget väljer den strategi de har för antingen en aktiv eller inaktiv 

roll vad gäller involvering.  

Kontentan av hela investeringsprocessen är att VC bolaget skall kunna leda portföljbolaget till 

en tänkt exit (Tyebjee och Bruno, 1984). För alla företag är det viktigt att ha en 

investeringsstrategi, samma sak gäller för VC bolagen menar Isaksson (2006).   

 

3.7 Utveckling av variablerna 
 

I denna del belyser vi de olika variablerna som är relaterade till VC bolagens 

investeringsstrategi. Forskningen har ingen gemensam syn på vilka variabler som ingår i VC 

bolagets investeringsstrategi. Vi har inte haft ett komplett ramverk att utgå ifrån i 

undersökningen. Därmed har vi utgått från ett flertal forskare för att identifiera VC bolagets 

investeringsstrategi och dess påverkan på utfallet av exitstrategi. 

För att identifiera de olika exitstrategierna har vi använt oss av Cumming och MacIntosh 

(2003a) ramverk, vilket vi tidigare nämnt i problemdiskussionen. De exitstrategier vi använt 

oss av finner vi även återkommande i annan befintlig forskning. Cumming och MacIntosh 

(2003a) menar att exitstrategier består av börsintroduktion, industriell försäljning, sekundär 

försäljning, återköp och likvidation. Som tidigare nämnts i problemdiskussion har vi tagit bort 

återköp och likvidation då det inte är önskvärda val av exitstrategi.  

Enligt Dimow och De Clarcq (2007) påverkas utfallet på investeringen av vilken strategi VC 

bolaget väljer. Gompers och Lerner (2004) menar att VC investeringens alla steg bygger på 

att öka värdet vid en exit, vilket gör att exitstrategierna berörs av varenda steg i en 

investering. Samtliga variabler vi identifierat är kopplade till investeringsstrategier och har en 

påverkan vid utfallet av exitstrategi. Flertalet av variablerna återkommer frekvent i den 

befintliga forskningen. Norton och Tenenbaum (1993) undersökte VC bolaget strategiska val 

att specialisera eller diversifiera sina investeringar och dess påverkan. Cumming och 

MacIntosh (2003a) berörde variablerna värdeskapande och bransch. Giot och Schwienbacher 

(2007) undersökte syndikering, geografiskt läge, bransch och värdeskapande. Geografiskt 

läge och syndikering behandlas även av Cumming och Dai (2010). Hur VC bolagets kontroll i 

portföljbolaget påverkar utfallet av exitstrategi behandlades utav Cumming (2008), Hellman 

(2006) samt av Black och Gilson (1997). Sahlman (1990), Cumming och MacIntosh (2000) 

undersökte hur portföljbolagets fas påverkade vid en VC investering. 

Av de identifierade variablerna som är kopplade VC bolagens investeringsstrategi har vi 

konstaterat att specialisering och diversifiering kan kopplas ihop med ett flertal andra 

variabler. Diversifiering kan kopplas ihop med syndikering, fas, geografiskt läge och bransch. 

Specialisering kan kopplas ihop med bransch, fas och geografiskt läge. För att inte skapa 



Venture Capital bolags investeringsstrategi och dess preferenser till valet av exitstrategi i svenska 

cleantech sektorn. 

 

 

18 
 

förvirring och missvisande resultat har vi valt likt befintlig teori behandlat syndikering, fas 

och geografiskt läge som enskilda variabler (Cumming & MacIntosh, 2003a; Giot och 

Schwienbacher, 2007; Cumming och Dai, 2010). Därmed har vi uteslutit dessa variabler från 

specialisering samt diversifiering, vilket innebär att dessa två variabler är fokuserade på 

branschspecialisering samt på branschdiversifiering. Slutgiltiga variabler som är kopplade till 

VC bolagets exitstrategi är därmed värdeskapande, kontroll, syndikering, 

branschspecialisering, branschdiversifiering, fas och geografiskt läge. 

 

Investeringsstrategi    

1. Värdeskapande    5. Branschdiversifiering 

2. Kontroll   6. Fas 

3. Syndikering   7. Geografiskt läge  

4. Branschspecialisering   

Samtliga variabler följer den ordning som ges av siffrorna ovan. 

   

Exitstrategier 

 

1. Börsintroduktion 

2. Industriell försäljning 

3. Sekundär försäljning 

 

 

3.7.1 Värdeskapande  
 

Ett VC bolag kan antingen bygga upp en aktiv eller inaktiv relation med portföljbolaget de 

investerat i (Ortgiese, 2007). Värdeskapande aktiviteter avser ett aktivt förhållande mellan VC 

bolaget och portföljbolaget. Tyebjee och Bruno (1984) menar att ett aktivt förhållande kan ske 

både formellt och informellt. Formellt värdeskapande avser att VC bolaget aktivt deltar i 

styrelsen för portföljbolaget medan informellt värdeskapande innebär att VC bolaget 

exempelvis bidrar med marknadsrelaterad kunskap och kontakter (ibid.). Sapienza, Manigart 

och Vermeir (1996) understryker att VC bolagets bidrag med ett brett kontaktnät är av 

relevans vid värdeskapande. När det gäller formellt värdeskapande innebär det inte att VC 

bolaget övervakar och kontrollerar styrelsen, utan här bidrar VC bolaget med assistans och 

råd för portföljbolagets verksamhet (Bengtsson & Wang, 2010).  

Enligt Sapienza et al (1994); Casson och Martin (2007) finns det tre olika områden VC 

bolaget kan bidra med värdeskapande till portföljbolaget vilka är strategiska råd, personlig 

kunskap och operativa råd till portföljbolaget. Om ett VC bolag aktivt bidrar med 

värdeskapande aktiviteter så ökar chanserna för att portföljbolaget skall prestera bättre, i 

jämförelse med ett VC bolag som har en inaktiv relation med sitt portföljbolag anser Manigart 

och Sapienza (2000).  
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Enligt Cumming och MacIntosh (2000) agerar ett VC bolag aktivt med att delta i strategiska 

beslut, byta ut och komplettera ledningen samt att agera bollplank för portföljbolaget. Graden 

av aktivt värdeskapande skiljer sig åt mellan VC bolagen menar Tyebjee och Bruno (1984), 

vilket innebär att VC bolagen själva tar ett strategiskt beslut om graden av involvering.  

Enligt Bengtsson och Wang (2010) Giot och Schwienbacher (2007) har VC bolaget grad av 

värdeskapande en inverkan till utfallet av exitstrategi. Författarna finner att VC bolagets 

värdeskapande i portföljbolaget inte har någon inverkan till börsintroduktion. Cumming och 

MacIntosch
 
(2003a) menar att VC bolag kan tillföra sin kompetens till en viss grad. När de 

sedan anser att deras värdeskapande är begränsat till det valda portföljbolaget sker vanligen 

en exit via sekundär försäljning. Detta sker genom att VC bolaget säljer sin andel till en tredje 

part vilka kan tillföra mer värdeskapande inom teknologin portföljbolaget är verksamma i 

(ibid.). Enligt Burer och Wustenhagen (2009) ser marknaden för cleantech en uppåtgående 

trend och en ökad efterfrågan. På grund av svårigheterna att förutse utvecklingen inom en 

framväxande marknad som cleantech är investeringar inom denna sektor riskfyllda (Teppo & 

Wustenhagen, 2006).   

Cumming och MacIntosh (2003a) ser ett samband med värdeskapande och VC bolagens utfall 

av exitstrategi som tidigare nämt. Giot och Schweinbacher (2007) menar också att 

värdeskapande har en inverkan på utfallet av exitstrategier men inte vid en börsintroduktion. 

Vi tänker oss därmed att värdeskapande ett samband med VC bolagets preferenser till valet av 

exitstrategi. Det vill säga tror vi oss att VC bolaget föredrar någon typ av exit när de tillämpar 

värdeskapande till portföljbolaget. Kopplar vi värdeskapande till cleantech marknaden som 

enligt Christensen (2009) är under utveckling, finner han att humankapitalet är relativt 

outvecklat inom sektorn. Författaren menar vidare att det tar tid att bygga upp strategier och 

kontaktnät vilket försvårar incitamentet för att investera och hitta klara exitstrategier. Vi kan 

därmed tänka oss att värdeskapande har et samband med VC bolagens preferenser till valet av 

exitstrategi inom cleantech sektorn. Vi ställer därmed följande hypoteser: 

Hypotes 1a: VC bolagets värdeskapande har ett samband med deras preferenser till 

börsintroduktion inom cleantech sektorn 

Hypotes 1b: VC bolagets värdeskapande har ett samband med deras preferenser till 

industriell försäljning inom cleantech sektorn 

Hypotes 1c: VC bolagets värdeskapande har ett samband med deras preferenser till sekundär 

försäljning inom cleantech sektorn 

 

3.7.2 Kontroll 
 

Vid VC investeringar förekommer osäkerhet och asymmetrisk information för VC bolaget 

och dess motparter (Sahlman, 1990). Asymmetrisk information är högst för VC bolag som 

inriktar sig på investeringar i högteknologiska branscher samt i tidigt stadium (Gompers, 

1995). Osäkerhet och asymmetrisk information bidrar till problem för VC bolag att välja ut 

det bästa investeringsobjektet samt agentproblem mellan VC bolaget och entreprenören 

(Sahlman, 1990). Potentiella agentproblem kan uppkomma när finansiella kontrakt mellan VC 

bolaget och entreprenören är riktade åt någon parts fördel (Gompers, 1995). Vid 

agentproblem uppstår agentkostnader, dessa kostnader måste VC bolagen minimera (ibid.). 
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VC bolagen utformar kontrakt för att strategiskt motverka osäkerhet och agentproblemen, 

detta leder till att VC bolaget får en större kontroll över portföljbolaget (Sahlman, 1990). 

Gompers (1995) menar att investerarens kontrollstyrning är väldigt centralt för dess 

verksamhet. VC bolagens rättigheter att övervaka portföljbolaget vid investeringen minimerar 

risken för företaget i projektet (Kaplan & Strömberg, 2001). Enligt Sahlman (1990) övervakar 

VC bolagen sina portföljbolag för att få en ökad kontroll över sina investeringar samt för att 

se till att projekten blir lyckade.  Hellman (1998) påvisade att VC bolag ökade värdet på 

portföljbolaget när de ökade kontrollrättigheter i sina portföljbolag. Cumming (2008) 

beskriver exempel på kontrollrättigheter som rätten att byta ut entreprenören som VD, 

majoritet röster, majoritet styrelseplatser, klausuler i kontraktet och vetorätt vid viktiga beslut. 

VC bolagets kontrollrättigheter i portföljbolaget har ett samband med utfallet av exitstrategi 

enligt Cumming (2008). Författaren menar att det finns ett positivt samband mellan industriell 

försäljning och VC bolagets kontrollrättigheter. Kontrollrättigheterna författaren fann ett 

positivt samband med är styrelsekontroll, möjligheten att byta ut entreprenören som VD och 

välutvecklade kontrakt (ibid.). Författaren påvisar även att ett negativt samband förekommer 

mellan kontrollrättigheter och börsintroduktion. Hellman (2006) påvisar liknade slutsatser, 

där VC bolag med stora kontrollrättigheter i portföljbolaget ökar sannolikheten för att en exit 

skall ske genom en industriell försäljning istället för en börsintroduktion.  

Både Cumming (2008) och Hellman (2006) påvisade att kontroll har en inverkan på utfallet 

av exitstrategi för VC bolagen. Genom stöd från befintlig teori kan vi tänka oss ett samband 

mellan VC bolagets kontrollrättigheter och deras preferenser vid valet av exitstrategi. Detta 

samband kan vi tänka oss förekommer även inom cleantech sektorn, då den befintliga teorin 

menar att högteknologiska branscher där bland annat cleantech ingår, anses vara svåra att 

kontrollera och den asymmetriska informationen är hög (Cumming & MacIntosh, 2003a; 

Gompers, 1995). Vi ställer därmed följande hypoteser: 

Hypotes 2a: VC bolagets kontrollrättigheter har ett samband med deras preferenser till 

börsintroduktion inom cleantech sektorn 

Hypotes 2b: VC bolagets kontrollrättigheter har ett samband med deras preferenser till 

industriell försäljning inom cleantech sektorn 

Hypotes 2c: VC bolagets kontrollrättigheter har ett samband med deras preferenser till 

sekundär försäljning inom cleantech sektorn 

 

3.7.3 Syndikering 
 

För att samordna kunskap, sprida risker samt vid omfattande investeringar kan en 

syndikeringsinvestering vara ett bra alternativ för VC bolag (Isaksson, 2000a; Amit, 

Antweiler & Brander, 2002). Det innebär att två eller flera VC bolag går ihop vid en 

investering i ett portföljbolag för att sedan dela gemensamt på avkastningen av investeringen 

(Isaksson, 2000a; Lockett & Wright, 2003). Syndikering är en vanlig investeringsstrategi för 

många VC bolag (Isaksson, 2000a). 

Syndikeringen är elementärt för VC bolag innan investeringen är genomförd, då motivet till 

syndikering är diversifiering, framtida investeringsobjekt och möjligheten att gå in i stora 



Venture Capital bolags investeringsstrategi och dess preferenser till valet av exitstrategi i svenska 

cleantech sektorn. 

 

 

21 
 

projekt (Manigart et al, 2006). Syndikering används vanligen av VC bolag som är inriktade 

mot en specifik investerings fas hos portföljbolagen eller hos unga VC bolag (Manigart, 

Lockett, Meuleman, Wright, Landström, Bruining, Desbrieres & Hommel, 2002). Dimow och 

De Clercq (2006) menar att syndikeringsinvesteringen bidrar till ett bättre val av 

investeringsobjekt för VC bolaget, dock ökar risken för en misslyckad investering. 

Enligt Isaksson (2000a) är det vanlig att ett av VC bolag tar på sig ansvar och blir lead 

investor för investeringen. Det största motivet till syndikering är finansierings- och 

resursbaserade hos VC bolagen (Manigart et al, 2002). Där författarna menar att de 

resursbaserade motiven är störst hos den som är non-lead investor. 

Cumming och Dai (2010) menar att avståndet mellan bolagen som ingår i syndikeringen och 

portföljbolaget har en inverkan till den optimala exit valet. Utfallet av exitstrategi har ett 

samband enligt Giot och Schweinbacher (2007) med syndikeringens sammansättning och 

storlek. Författarna framhävde att börsintroduktion hade starkast samband med syndikering, 

men att de fanns även ett samband med industriell försäljning. Även Seppä (2003) påvisar ett 

samband mellan börsintroduktion och syndikering. 

Genom befintlig teori kan vi tänka oss ett samband mellan VC bolagens utfall av exit och 

syndikeringsinvestering. Investeringar inom cleantech sektorn är riskfyllda då det är svårt 

förutse utvecklingen av tekniken och investeringarna behöver kapital för en ökad tillväxt 

(Teppo, 2006; Pernick & Wilder, 2007). Vilket vi kan tänka oss ger motiv till 

syndikeringsinvestering inom cleantech sektor. Vi testar därmed hypoteserna ifall det finns ett 

samband mellan VC bolagens preferenser vid val av exitstrategi och syndikeringsinvestering. 

Hypotes 3a: Syndikeringsinvestering har ett samband med VC bolagens preferenser till 

börsintroduktion inom cleantech. 

Hypotes 3b: Syndikeringsinvestering har ett samband med VC bolagens preferenser till 

industriell försäljning inom cleantech. 

Hypotes 3c: Syndikeringsinvestering har ett samband med VC bolagens preferenser till 

sekundär försäljning inom cleantech. 

 

3.7.4 Branschspecialisering 

 

Norton och Tenenbaum (1993) menar att VC bolag skall specialisera sig för att undvika 

branschspecifik risk eller koncentrera investeringarna till den teknologi portföljbolaget är 

verksamma inom.  

Norton och Tenenbaum (1993) finner att VC bolag minskar risken i deras portfölj genom 

specialisering, vilket innebär att de involverar sig i portföljbolagets marknad med information 

och kontakter. En annan studie visar att VC bolag som specialiserat sig till en specifik bransch 

kan utveckla ett starkare humankapital som innebär i allmänhet en högre förtjänst vid 

avyttring. Författarna poängterar dock att en hög grad av specialisering från VC bolaget ger 

en begränsad om kanske inte negativ effekt (Gomper, Konver & Lerner, 2009) 

VC bolag som specialiserar sig på en viss industri använder sina ökade kunskaper inom 

området för att öka eller reducera investeringarna beroende på det specifika marknadsläget i 
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branschen (Gompers et al, 2009).  Vilket inte är på samma sätt möjligt för ett bolag som valt 

att diversifiera sina investeringar (ibid.). Vidare menar författarna att om VC bolaget 

specialiserar sig på det individuella planet hos portföljbolaget ger det en positiv påverkan vad 

gäller utfallet till börsintroduktion.  

Med ett relativt svagt stöd från tidigare teori av Gompers et al (2009) som menar att 

branschspecialisering har ett samband med utfallet till börsintroduktion. Tänker vi oss att 

branschspecialisering är relevant till undersökningen och vi ställer därmed öppna hypoteser 

för att fånga VC bolagens preferenser vid val av exitstrategi vid branschspecialisering.  

Hypotes 4a: Att specialisera investeringarna i en specifik bransch har ett samband med VC 

bolagens preferenser till börsintroduktion inom cleantech sektorn. 

Hypotes 4b: Att specialisera investeringarna i en specifik bransch har ett samband med VC 

bolagens preferenser till industriell försäljning inom cleantech sektorn. 

Hypotes 4c: Att specialisera investeringarna i en specifik bransch har ett samband med VC 

bolagens preferenser till sekundär försäljning inom cleantech sektorn. 

 

3.7.5 Branschdiversifiering 

 

VC bolag kan kontrollera finansiell risk genom att bedriva en portföljdiversifieringsstrategi 

(Norton & Tenenbaum, 1993). Enligt Barry (1994) är diversifiering en vital del för att ett VC 

bolag ska lyckas.  Diversifiering innebär att VC bolagen investerar i olika branscher och olika 

företagssammansättningar för att reducera den osystematiska risken (Norton & Tenenbaum, 

1993). Norton och Tenebaum (1993) menar att ett VC bolag kan diversifiera sin portfölj för 

att undvika likvidation under en lågkonjunktur genom att investera i olika förlopp.  

Enligt Norton och Tenebaum (1993) är dock det bästa alternativet för att kontrollera riskerna i 

en investering att kombinera diversifieringsstrategin med en specialiseringsstrategi. Därmed 

får VC bolaget en diversifierad portfölj samtidigt som de kan övervaka sitt portföljbolag för 

att kontrollera riskerna (ibid.). 

Diversifiering för VC bolagen har fördröjande effekt på deras exit (Knill, 2009). Enligt 

författaren har det störst effekt vid en planerad börsintroduktion, men det har även en viss 

påverkan på industriell försäljning.  

Från befintlig teori kan vi inte säkerhetsställa att det finns ett samband mellan 

branschdiversifiering och utfallet av exitstrategi. Vi kan tänka oss att branschdiversifiering 

har ett samband med VC bolagens preferenser vid valet av exitstrategi inom cleantech sektor. 

Vi ställer därmed följande hypoteser: 

Hypotes 5a: Att diversifiera investeringarna i olika branscher har ett samband med VC 

bolagens preferenser till börsintroduktion inom cleantech sektorn. 

Hypotes 5b: Att diversifiera investeringarna i olika branscher har ett samband med VC 

bolagens preferenser till industriell försäljning inom cleantech sektorn. 
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Hypotes 5c: Att diversifiera investeringarna i olika branscher har ett samband med VC 

bolagens preferenser till sekundär försäljning inom cleantech sektorn. 

 

3.7.6 Fas 

 

Entreprenörföretagets fas har betydelse för VC bolaget vid investering enligt Cumming och 

MacIntosh (2000). Sahlman (1990), Cumming och MacIntosh (2000) menar att VC bolagen i 

större grad specialiserar sina investeringar vid någon fas hos portföljbolagen. Sahlman (1990) 

menar vidare att entreprenörföretagen kan befinna sig i olika faser och att varje fas är ett 

viktigt skede i ett företags utveckling. Entreprenörföretagets fas är uppdelat i såddinvestering, 

uppstartsinvestering, expansion och mognadsstadium (Cumming & MacIntosh 2000; 

Sahlman, 1990; Isaksson, 2000a). 

Vid en såddinvestering förser VC bolaget entreprenörföretaget med en liten del kapital, som 

enbart har ett koncept eller idé. Sedan gör VC bolaget en utvärdering om de skall göra 

ytterligare investeringar (Cumming & MacIntosh 2000; Sahlman, 1990). När VC bolaget gör 

en startuppinvestering sker det i ett entreprenörföretag som ofta är yngre än ett år (ibid.). 

Kapitalet går till produktutveckling, prototyptestning och marknadsföring av produkten 

(ibid.). Om Entreprenörföretag befinner sig i expansionsfasen söker de externt kapital i syfte 

för att kunna finansiera försäljning av en färdigutvecklad produkt i kommersiella mängder. 

Kapitalet från VC bolaget går till utökad produktion, marknadsföring och expansion (ibid.). 

När entreprenörsföretaget befinner sig i mognadsstadium har de genomgått tillväxtfaserna och 

blivit etablerade på marknaden (ibid.). Vanligt är att VC bolagen investerar för att finansiera 

en snabb tillväxt av entreprenörföretaget eller att vända en negativ trend, det vill säga att 

entreprenörföretaget går med förlust (ibid.). 

Vilken fas portföljbolaget befinner sig i är viktig när exit skall ske, eftersom exit är av stor 

betydelse för varje del i investeringsprocessen (Gompers & Lerner, 2004). Ett bolag som 

fortfarande befinner sig i utvecklingsfas är inte redo för en börsintroduktion och en industriell 

försäljning är att föredra (Bygrave et al, 1994). Relander, Syrjänen och Miettinen (1994) anser 

att små företag i tidig fas behöver resurser till att växa och en industriell försäljning kan ge de 

resurser ett portföljbolag behöver för en framtida expansion. 

Från befintlig teori kan vi tänka oss ett samband mellan portföljbolagets fas och utfallet av 

exitstrategi. Vilket är något vi kan tänka oss påverkar VC bolagens strategi vid en investering 

i ett företag som befinner sig i en specifik fas.  VC bolagen inriktning till olika faser styrks av 

Sahlman (1990) samt Cumming och MacIntosh (2000). Teppo (2006) menar att VC bolagen 

investerar i sådd- och startuppfasen när de inriktar sig på nya sektorer. Författaren menar att 

inget undantag skett när det gäller cleantech. Enligt ovanstående kan vi tänka oss att VC 

bolagens investeringsinriktning i olika faser har ett samband med deras preferenser till valet 

av exitstrategi.  

Av de fyra faserna vi har identifierat kan vi se likheter mellan sådd- och startuppfas eftersom 

de sker i ett tidigt stadium av företagens livscykel. Expansionsfas och mognadsstadium 

däremot skiljer sig ifrån dess två typer av faser, då de sker i ett senare stadium i företagets 

livscykel. Med detta i åtanke har vi därmed valt att dela upp dessa fyra faser i två hypoteser, 

där investeringsinriktning är tidig- och sen fas.  Vi ställer därmed följande hypoteser: 
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Tidig fas: 

Hypotes 6a: Att investera i en tidig fas har ett samband med VC bolagens preferenser till 

börsintroduktion inom cleantech sektorn. 

Hypotes 6b: Att investera i en tidig fas har ett samband med VC bolagens preferenser till 

industriell försäljning inom cleantech sektorn. 

Hypotes 6c: Att investera i en tidig fas har ett samband med VC bolagens preferenser till 

sekundär försäljning inom cleantech sektorn. 

 

Sen fas: 

Hypotes 7a: Att investera i en senare fas har ett samband med VC bolagens preferenser till 

börsintroduktion inom cleantech sektorn. 

Hypotes 7b: Att investera i en senare fas har ett samband med VC bolagens preferenser till 

industriell försäljning inom cleantech sektorn. 

Hypotes 7c: Att investera i en senare fas har ett samband med VC bolagens preferenser till 

sekundär försäljning inom cleantech sektorn. 

 

3.7.7 Geografiskt läge 

 

Berggren och Silver (2000) menar att det finns tydlig geografisk skillnad hur små och relativt 

unga företag finansieras med externt kapital i Sverige. I de mindre regionerna runt om i 

Sverige är bankerna den vanligaste finansiären av externt kapital (ibid.). Göteborg och 

Stockholm som är Sveriges två största metropoler och där 80 % av alla VC bolagen har sin 

utgångspunkt, där betraktas VC bolagen som den viktigaste externa finansiären för små och 

relativt unga företag (ibid.). VC bolagen föredrar att finansiera i de större städerna då den 

finansiella infrastrukturen är mer utvecklad (ibid.). Entreprenörer som söker extern 

finansiering dras därför till metropolerna för att befinna sig i närheten av källan från VC 

bolagen (Zook, 2002). Fördelarna för entreprenören är att de har lättare tillgång till kapital, 

nätverk och rådgivning från VC bolagen.  

 

Florida och Kenny (1986) menar att det är vanligt med klusterbildning av VC bolagen där 

företagsamheten är hög. VC bolagen har en tendens att etablera sig där det finns gott om 

resurser och teknologi (ibid.). Anledningarna till klusterbildningen av VC bolagen beror på 

fördelarna av personliga kontakter, specialiserade förnödenheter, kompetens, materiella 

tillgångar och transportkostnader i skapande av teknologibaserade tätorter (ibid.). Författarna 

menar att VC investeringarna, investeringsflöden och lokalisering av företag är koncentrerade 

till ett och samma område. Ett bra exempel på klusterbildning är Silicon Valley (ibid.). VC 

bolagen som befinner sig i Silicon Valley är kända för att ha som preferens att investera i 

företag som ligger inom gränsområde på en timme (Griffith, Subramanaiam och Yam, 2007), 

något som har ändrats över tiden. Enligt Griffit et al (2007) investerar VC bolagen idag 

oavsett vart företag befinner sig om det är tillräckligt attraktivt. 
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Griffith et al (2007) förklarar att VC bolagen måste ta hänsyn till geografiskt läge vid 

investering, som är en del av due dilligance processen. Avståndet mellan VC bolaget och 

portföljbolaget har en påverkan på avkastningen. VC bolagen kan påverka kostnader och 

intäkter relaterat till avståndet när det gäller frågor som organisationsstruktur, arbetsrutiner, 

bakgrund av delägare och fokus av investering(ibid.).  

 

Cumming och Dai (2010) menar att geografiskt läge har en inverkan på att välja den optimala 

exitstrategin. Giot och Schwienbacher (2007) bevisade att geografiskt läge har påverkan till 

utfallet av industriell försäljning som exitstrategi. Författarna kom även fram till att det fanns 

ett signifikant samband på utvalda geografiska platser med hög företagsamhet i USA och 

industriell försäljning. Gällande utfallet av börsintroduktion fanns inget samband med 

geografiskt läge (ibid.).  

 

Ur befintlig teori har vi funnit ett samband mellan geografiskt läge och utfallet av industriell 

försäljning som exitstrategi. Enligt Cumming och Dai (2010) har det geografiska läget en 

inverkan på valet till den optimala exitstrategin. Därmed kan vi tänka oss att VC bolagens 

investeringsinriktning till specifika geografiska områden har ett samband med deras 

preferenser till valet av exitstrategi inom cleantech sektorn. Vi ställer därmed följande 

hypoteser: 

 

 

Hypotes 8a: Att inrikta investeringarna mot ett specifikt geografiskt område har ett samband 

med VC bolagens preferenser till börsintroduktion inom cleantech sektorn. 

Hypotes 8b: Att inrikta investeringarna mot ett specifikt geografiskt område har ett samband 

med VC bolagens preferenser till industriell försäljning inom cleantech sektorn. 

Hypotes 8c: Att inrikta investeringarna mot ett specifikt geografiskt område har ett samband 

med VC bolagens preferenser till sekundär försäljning inom cleantech sektorn. 
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3.7.8 Sammanfattande modell 

Sammanfattande modell över investeringsstrategiska variabler som kan tänkas påverka VC 

bolagens preferenser till valet av exitstrategi. 

Figur 3.4 

 

 

  

EXITSTRATEGI 

Börsintroduktion Industriell försäljning Sekundär försäjning 

Variabler 

Värdeskapande Kontroll Syndikering Specialisering Diversifiering Tidig fas Sen fas Geografiskt läge 

Investeringsstrategi 
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4 Empirisk Metod 

I kapitlet beskriver vi tillvägagångssätt med datainsamlingen och hur vi tagit fram urvalet. 

Sedan beskriver vi hur operationalisering gått till. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 

undersökningens validitet och reliabilitet samt en bortfallsanalys. 

 

4.1 Undersökningens metod 

 

Undersökningens grund är baserad på VC bolags investeringsprocess, där vi valt att fokusera 

på exit som är en del av processen. Forskningen kring VC är relativt ny, med en kraftigt 

uppåtgående trend sedan 1980 talets VC boom i USA.  Forskningen har lämnat ett stort utbud 

av artiklar och litteratur för oss att kunna orientera inom. Vi har utgått från befintlig teori 

kring investeringsstrategiska variabler som är relaterat till utfallet av VC bolagens exitstrategi. 

Syftet är att göra undersökningen mer unik än den generella befintlig forskning genom att 

inrikta ett specifikt fokus på cleantech sektorn.   

Vi har valt att göra en extensiv undersökning som enligt Jacobsen (2002) är en bred 

undersökning, där avsikten är att generalisera för hela populationen vilket är kopplat till 

syftet. Ovanstående styrks valet av kvantitativ undersökning som är fördelaktig när avsikten 

är att generalisera och gå på bredden i undersökningen (Eliasson, 2010; Jacobsen, 2002). 

Jacobsen (2002) menar att en kvantitativ undersökning bör innehålla en kategorisering som 

kommer före den empiriska insamlingen av data. I enlighet med Jacobsen (2002) har vi skapat 

en modell med variabler som vi tänker oss påverkar preferenserna till valet av exitstrategi för 

VC bolagen. Vi applicerar denna modell på cleantech sektorn för att testa mot verkligheten. 

Undersökningens infallsvinkel är utifrån ett deduktivt perspektiv, vilket Saunders et al (2007) 

anser att en surveyundersökning lämpar sig bäst till en sådan ansats. Trost (2001) menar att en 

surveyundersökning fungerar till alla slags kvantitativa frågeundersökningar, framförallt vid 

enkätundersökningar. Vi tror att en surveyundersökning är fördelaktig till undersökningen 

eftersom vi använder oss av standardiserade enkäter. En ytterligare aspekt är att vi testar 

förhållandet mellan variabler, som enligt Saunders et al (2007) kännetecknas med en 

surveyundersökning. 

Vi har valt att göra en tvärsnittsstudie vilket enligt Jacobsen (2002) är när enheternas 

inställning till ett fenomen mäts vid enbart en tidpunkt. Det innebär att vi enbart kan uttala oss 

om det finns samband vid en given tidpunkt, vilket medför att vi inte kan säga något om 

förändringar över tid eller uttala oss om orsak verkan (ibid.). Tvärsnittsstudie är en populär 

undersökningsmetod eftersom den är kostnadsbesparande (ibid.). Författaren menar att en 

fördel med denna datainsamlingsmetod är att den är tidseffektiv.  

I undersökning testar vi förhållandet mellan beroende och oberoende variabler. Beroende 

variablerna i undersökningen är börsintroduktion, industriell försäljning och sekundär 

försäljning. Oberoende variablerna är värdeskapande, kontroll, syndikering, 

branschspecialisering, branschdiversifiering, tidig fas, sen fas och geografiskt läge, vilket 

framgår i modellen. Vi testar sedan modellen för att kunna finna samband och skillnader 

mellan befintlig teori och verkligheten.  
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4.2 Urval 

 

Enligt Jacobsen (2002) uppstår det problem omdet inte går att undersöka hela populationen, 

eftersom då måste urvalet anpassas för att avspegla hela populationen. Ett sådant urval kallas 

för representativt urval enligt Trost (2001). För att få fram undersökningens population har vi 

använt oss av Svenska Riskkapital Föreningens (SVCA) medlemsregister. Enligt SVCA 

representerar dem den svenska riskkapitalbranschen och det finns 126 aktiva medlemmar i 

föreningen. För att kunna göra ett urval menar Jacobsen (2002) att det behövs en fullständig 

lista över alla vi vill uttala oss om. Forskaren menar att medlemsregister ofta är goda och 

relativt kompletta men att de kan ha sina begränsningar (ibid.). Med detta i åtanke anser vi att 

SVCA:s medlemsregister är en trovärdig urvalsram att utgå ifrån. 

Den teoretiska populationen är den målgrupp som undersökningen avser att uttala sig om 

(Jacobsen 2002). Undersökningens teoretiska population är VC bolag som helt eller delvis 

inriktar sig på cleantech sektorn på den svenska marknaden. Målgruppen som vi vill uttala oss 

om har vi identifierat genom att använda oss av SVCA sökfilter på deras hemsida. Av de 126 

aktiva medlemmarna har sökfiltret filtrerat bort de VC bolag som inte inriktar sig på cleantech 

eller inte är aktiva på den svenska marknaden. Genom denna process fick vi fram en 

urvalsgrupp på 67 bolag som enligt SVCA har cleantech som investeringsområde. 

 För att ytterligare bekräfta att de inriktat sig på cleantech har vi granskat dessa bolag, genom 

att undersöka VC bolagens hemsidor samt fört kontakt via e-mail med dem för att 

säkerhetskälla deras investeringsintresse. Efter denna process filtrerade vi bort ytterligare 14 

VC bolag, vilket gav oss en population på 53 VC bolag som har cleantech som 

investeringsområde. Vidare när vi väl startade datainsamling kunde vi selektera bort 

ytterligare 9 företag som inte stämmer överens med kriterierna för undersökningens teoretiska 

population. Detta på grund av att företagen inte hade cleantech som investeringsinriktning 

eller att de hade avvecklat sin verksamhet. Slutligen hamnade vi med en population på 44 

stycken VC bolag. Med stor sannolikhet representerar detta hela populationen av VC bolag 

som har cleantech som investeringsområde och är aktiva på den svenska marknaden. Därmed 

tror vi oss nå ut till hela undersöknings teoretiska population vilket avser alla svenska VC 

bolag som investerar i cleantech. 

 

4.3 Datainsamling 

 

Enligt Trost (2001) finns det flertalet olika möjligheter till insamling av data. Författaren 

menar att detta kan ske genom olika typer av registerdata, såsom offentliga register, register 

över privatpersoner samt föreningsregister. För att samla in data till undersökningen och 

fånga relevanta respondenter har vi utgått från ett medlemsregister. När datainsamlingen 

genomförs med ett frågeformulär menar Jacobsen (2002) att uppgiftslämnaren skall besitta 

relevant kunskap om fenomenet. Undersökningens respondenter är noga utvalda för att kunna 

besvara frågorna utifrån VC bolaget de företräder. Respondenternas titlar består av 

investerings ansvarig, VD eller investment manager. Vi har konsekvent fått frågorna 

besvarade av individer med ovanstående titel.  
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De två vanligaste typerna av kvantitativa datainsamlingar enligt Eliasson (2010) är 

enkätundersökning och intervjuundersökningar med frågeformulär. En undersökning som 

baseras på en postenkät är enligt Eliasson (2010) ett mindre kostsamt alternativ i jämförelse 

med intervjumetod. En negativ konsekvens med en postenkät är att svarsfrekvensen oftast blir 

lägre än vid en intervjumetod anser Eliasson (2010). Författaren menar att det går att öka 

svarsfrekvensen genom att skicka ut påminnelser till respondenterna.  

Kvantitativa intervjuundersökningar är kostsamma och tidskrävande enligt Eliasson (2010). 

Trost (2001) menar att kostnaderna alltid är inblandade vid ett beslut om hur den kvantitativa 

undersökningen skall utformas. Enligt Jacobsen (2002) innebär ett intervjuformulär att 

respondenten får svara på ett frågeformulär med fasta svarsalternativ, där vi som intervjuare 

läste upp frågorna och fyllde i respondentens svar. Författaren menar att en sådan 

datainsamlingsmetod ger högre svarsfrekvens än postenkäter. Trots att telefonintervjuer 

medför en högre kostnad än postenkäter ansåg vi ändå att telefonintervjuer var mer 

fördelaktigt för undersökningen. Detta på grund av att populationen vi undersöker är 

begränsad, därmed är en hög svarsfrekvens väsentlig för undersökningen. Datainsamlingen 

pågick under april månad 2011. 

Vi använder oss av primärdata enligt Jacobsen (2002), det vill säga informationen kommer 

direkt från respondenterna. Enkäten vi arbetat fram är anpassad efter problemformuleringen, 

vilket ytterligare motiverar användningen av primärdata menar författaren. Genom att 

använda primärdata styrks tillförlitligheten i undersökningen (ibid.).    

 

4.4 Operationaliseringen  

 

För att kunna genomföra undersökningen måste vi göra variablerna mätbara, vilket Eliasson 

(2010) kallar för operationalisering. Enligt Jacobsen (2002) skall variabler konkretiserats för 

att kunna mäta det vi avser att mäta, konkretisering kan ske genom att använda några 

huvudbegrepp för att sedan dela begreppen till underkategorier. För att konkretisera 

undersökningens variabler har vi skapat en modell där vi kategoriserar ett huvudbegrepp till 

underkategorier.  

Enligt Eliasson (2010) skall begreppen i kategoriseringen identifieras i teorin som kan 

kopplas ihop med problemformuleringen. Begreppen skall definieras tydligt och konkretiseras 

för att skapa undersökningsvariabler (ibid.). I modellen lyfter vi fram åtta oberoende variabler 

som vi testar för att besvara problemformuleringen. Vi undersöker attityder och åsikter kring 

de variabler som påverkar valet av exitstrategi. Eftersom det är problematiskt att mäta 

abstrakta begrepp, har vi gjort dem mätbara genom att vi konkretiserat begreppen med 

flertalet definitioner i enlighet med Jacobsen (2002). 

 

4.4.1 Utformning av enkät 

 

Vid utformning av enkäten använde vi oss av givna svarsalternativ som Wärneryd (1990) 

anser är fördelaktigt när undersökningen söker jämförbara svar. Detta sker genom att 
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konstruera en standardiserad enkät där intervjuaren ställer färdiga frågor och där avvikelserna 

är obefintliga (ibid.).  

Enligt Eliason (2010) är det viktigt att frågorna är tydligt utformande. Det är betydelsefullt att 

varje fråga endast besvarar ett ämne (Wärneryd, 1990; Trost, 2001). Jacobsen (2002) menar 

att frågorna skall utformas med enkelhet för att undvika missuppfattning hos respondenten. 

Enkelhet sker enligt Eliasson (2010) med korta frågor eller påståenden, vilket vi har beaktat 

när vi utformat enkäten. Enkelheten är inte enbart för respondentens ändamål utan det 

innebära fördelar för undersökningen, då datan blir lättare att analysera (Wärneryd, 1990). 

Eliasson (2010) anser att korta frågor är speciellt användbart vid telefonintervjuer, vilket är 

datainsamlingsmetoden vi har använt oss av i undersökningen. Wärneryd (1990) menar att 

längre frågor kan resultera i att respondenten blir negativt inställd till undersökning vilket 

innebär att svarsfrekvensen blir lägre, tillsammans med kortare frågor bör antalet frågor även 

vara färre vid en telefonintervju. 

En annan aspekt vi tar hänsyn vid utformning av enkäten är att använda oss av en klar 

struktur, där vi placerar påståenden om samma variabel löpande bredvid varandra i enkäten. 

Eliasson (2010) menar att detta tillvägagångssätt skapar överskådlighet och förenklar för 

respondenten att ta ställning till påståendena.  

Trost (2001) belyser två olika sätt att mäta attitydfrågor, antingen med påståendefrågor eller 

frågor som besvaras med ett jakande eller nekande svar. Vi använder oss av påståendefrågor 

med en skala från 1- 5 som respondenten får ta ställning till, för att kunna mäta variablerna 

(ibid.). I enlighet med Trost (2001) använder vi oss av en skala från instämmer inte alls till 

instämmer helt. Vi anser det inte nödvändigt att använda en större skala, eftersom 

respondenten då får svårigheter att kunna urskilja skillnaden och ge rätt värde på påståendena 

(Jacobsen, 2002). Dessutom har vi en mindre teoretisk population och med en större skala 

skulle det innebära stor spridning på svaren från respondenterna. I enlighet med Jacobsen 

(2002) använder vi oss av en neutral mitt kategori som benämns varken eller. Mittalternativet 

tar bort möjligheterna för respondenten att ta ställning till påståendena (Wärneryd, 1990), 

vilket vi är medvetna om. Men vi tänker oss ändå att mittalternativet är en ståndpunkt 

respondenten kan ha och vore felaktigt att utesluta detta svarsalternativ. Enkätens utformning 

innebär att vi ställer flera påståenden kring varje variabel, detta ökar validiteten i 

undersökningen enligt Eliasson (2010).  

Vid mätningen av ett fåtal oberoende variabler använder vi oss av metriska och kategoriska 

svarsalternativ. Metriska svarsalternativ innebär att frågorna har i avsikt att få fram siffror 

(Jacobsen, 2002). Vi har valt att använda metriska svarsalternativ för att få fram ett värde på 

påståendefrågorna. Dessa värden är från 1-5 och kan rangordnas samt grupperas. Enligt 

Körner och Wahlgren (2005) kallas dessa värden för ordinal. Genom att använda oss utav 

kategoriska svarsalternativ får vi fram en nominalskala (ibid.). 

I början av enkäten ställer vi ett antal bakgrundsfrågor till VC bolagen. Enligt Trost (2001) är 

detta tillvägagångssätt bra att använda sig av när avsikten är att fånga konkret bakgrundsfakta, 

dessa frågor kallas sakfrågor. Vi ställer bakgrundsfrågor för att kunna selektera om varje 

enskild respondent är relevant till undersökningen. 

 



Venture Capital bolags investeringsstrategi och dess preferenser till valet av exitstrategi i svenska 

cleantech sektorn. 

 

 

31 
 

4.5 Beroende variabler 

 

Undersökningens beroende variabler är exitstrategier som innefattar börsintroduktion, 

industriell försäljning och sekundär försäljning. Detta innebär att vi har tre stycken beroende 

variabler. Samtliga testas i förhållande till de oberoende variabler som vi identifierat i 

modellen.  

Enligt Eliasson (2010) skall begreppen vara klart definierade för att skapa förståelse. Vi avser 

att mäta VC bolagens preferenser vid varje enskild exitstrategi med hjälp av påståenden. För 

att mäta till vilken grad de anser börsintroduktion, industriell försäljning samt sekundär 

försäljning är att föredra vid en exit i cleantech sektorn.  

Undersökningens beroende variabler återkommer frekvent i tidigare forskning och är 

välkända begrepp inom VC branschen. För att undvika missförstånd och oklarhet för 

respondenterna kommer vi att förtydliga definitionen av de tre exitstrategierna vid 

intervjutillfället. 

För att mäta VC bolagens preferenser till de olika exitstrategierna ställer vi följande 

påståenden. 

a)  Vid en exit inom cleantech sektorn, till vilken grad föredrar ni börsintroduktion 

b) Vid en exit inom cleantech sektorn, till vilken grad föredrar ni industriell försäljning 

c) Vid en exit inom cleantech sektorn, till vilken grad föredrar ni sekundär försäljning 

 

4.6 Bakgrundsfrågor 

 

Enligt Jacobsen (2002) bör ett frågeformulär inleda med en rad enkla frågor om 

respondentens bakgrund. I enlighet med Trost (2001) vill vi fånga en del faktiska förhållanden 

om respondenten. Syftet är att kunna se om respondenten är aktiva inom cleantech sektorn. 

Vilket gör att vi kan använda VC bolagets bakgrund i analysen, dels för att se ifall ett mönster 

är återkommande samt att kunna utesluta irrelevanta företag som inte hör till urvalsramen. 

a) Har ni investerat inom cleantech? 

       Ja Nej 

b) Ifall nej, När det gäller cleantech, kan ni tänka er att investera inom denna sektor? 

       Ja Nej 

Inom cleantech menar Christensen (2009) att investeringshorisonten är relativt lång i 

jämförelse med andra branscher. Vi använder därmed tidshorisonten som en bakgrundsfråga, 

vilket är intressant att relatera till cleantech sektorn. Enligt Isaksson (2006) är tidshorisont inte 

en investeringsstrategi, utan en målsättning för VC bolagen. 

I enkäten kommer vi använda metriska svarsalternativ för tidshorisont. Enligt Jacobsen (2002) 

underlättar denna datainsamlingsmetod när vi har flertalet olika svarsalternativ och det inte 

krävs exakt data. Vi delar därmed in tidshorisonten i olika intervall som vi underbyggt med 
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befintlig teori som följer. Bienz (2004) menar att VC investeringen vanligen inte överstiger 

tio år. Vilket Tyebjee och Bruno (1984) understryker då de menar att VC investeringen sker 

med tidshorisont på fem till tio år. Vidare menar Cumming och MacIntosh (2000) att 

genomsnittet på tidshorisonten för en VC investering är 4,75 år i USA samt 5,5 år för Kanada. 

Randjelovic et al (2003) styrker att cleantech investeringar har en längre tidshorisont än VC 

investeringar i allmänhet. De menar att VC investeringar i allmänhet är 2-3 år medan i 

cleantech 3-5 i genomsnitt. Med dessa fakta i åtanke skapar vi intervallen.  

 

Vid en investering föredrar ni en tidshorisont på? 

Ingen specifik 

0-3 år 

4-6 år 

7-9 år 

10 år eller mer 

 

4.7 Oberoende variabler 

4.7.1 Värdeskapande 

 

För att mäta begreppet krävs det att påståenden ställs kring värdeskapande aktiviteter. 

Cumming och MacIntosh (2003a) samt Giot och Schwienbacher (2007) menar att graden av 

värdeskapande aktiviteter påverkar exitstrategier för VC bolaget. Enligt Sapienza et al (1994) 

samt Casson och Martin (2007) finns det tre olika områden VC bolaget kan bidra med 

värdeskapande till portföljbolaget vilka är strategiska, personliga och operativa råd till 

portföljbolaget. Genom personliga råd kan VC bolaget agera mentor eller personligt stöd för 

portföljbolaget enligt Sapienza et al (1996). Författaren menar att även kontaktnätet VC 

bolaget bidrar med är av relevans för att fånga vikten av aktivt värdeskapande 

Med tanke på att värdeskapande är komplext att mäta, kommer vi att ställa flera påståenden 

kring detta begrepp. För att kunna besvara hypoteserna avser vi här att mäta VC bolagets 

preferenser till värdeskapande aktiviteter. 

Ni föredrar att bidra med ert kontaktnät för att skapa värdeskapande 

Ni föredrar att bidra med strategiska råd för att skapa värdeskapande 

Ni föredrar att använda er av personlig kontakt för att skapa värdeskapande 
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4.7.2 Kontroll 
 

För att mäta kontroll utgår vi från Cumming (2008) som beskriver att kontrollrättigheter ger 

VC bolaget rätten att byta ut entreprenören som VD, inneha majoritet av styrelseplatser, 

övriga klausuler i kontraktet samt vetorätt vid viktiga beslut. Enligt Cumming (2008) finner 

han ett signifikant samband mellan styrelseplatser och exitstrategier, vilket innebär att VC 

bolaget har större påverkan och kontroll över portföljbolaget. 

Cumming (2008) påvisar möjligheten att byta ut entreprenören som VD i portföljbolaget 

påverkar VC bolagets kontroll, det vill säga en ökad kontroll över deras investering. Effektiva 

och väl utformade kontrakt vid en investering mellan VC och portföljbolaget påverkar utfallet 

av exitstrategier (ibid.).  

Genom att använda oss av Cummings (2008) variabler kring kontrollrättigheter kan vi 

applicera detta för att bygga påståenden som avser att fånga VC bolagens preferenser till 

variabeln kontroll. 

Vi mäter kontroll med följande påståenden. 

Ni föredrar att använda styrelseplatser för att öka er kontroll 

Ni föredrar att använda möjligheten att byta ut entreprenören som VD för att öka er kontroll 

Ni föredrar fasta avtal i kontraktet för att öka er kontroll 

 

4.7.3 Syndikering 

 

Isaksson (2000a) menar att syndikering är en vanlig investeringsstrategi bland VC bolag. En 

syndikeringsinvestering är mest fundamental innan investeringen är verkställd för VC 

bolagen, då motiven till det är diversifiering, samordna kunskap samt möjligheten att gå in i 

stora projekt (Isaksson, 2000a; Amit et al, 2002; Manigart et al, 2006). Flertalet forskare har 

funnit ett samband mellan syndikeringsinvestering och utfallet av exitstrategi (Giot & 

Schweinbacher, 2007; Cumming & Dai, 2010; Seppä, 2003). 

Syndikering är en vanlig investeringsstrategi för många VC bolaget enligt Isaksson (2000a). 

Därmed är det elementärt för oss att kunna mäta syndikeringsinvesteringens betydelse för VC 

bolagen vid en investering inom cleantech sektorn. För att fånga VC bolagens preferenser till 

syndikeringens betydelse vid investering ställer vi påståenden i enlighet med Isaksson 

(2000a), Manigart et al (2006) och Amit et al (2002). 

Vi mäter syndikering enligt följande: 

Ni föredrar att använda er av syndikeringsinvestering vid stora projekt 

Ni föredrar att använda er av syndikeringsinvestering vid riskfyllda projekt 

Ni föredrar att använda er av syndikeringsinvestering för att samordna kunskap 
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4.7.4 Branschspecialisering 
 

Att inrikta ett specifikt fokus mot en bransch är ett alternativ VC bolagen har för att reducera 

risken (Norton & Tenenbaum, 1993). Författarna menar att VC bolag kan specialisera sig för 

att undvika risk som är branschspecifik eller koncentrerad till den teknologi portföljbolaget är 

verksamma inom.  

Gompers et al (2009) visar i sin undersökning att VC bolagen generellt sätt blivit mer 

specialiserade. Att skapa erfarenhet genom specialisering, exempelvis branscherfarenhet ses 

som den mest påverkande effekten vid specialisering (ibid.). För att fånga vikten av VC 

bolagens preferenser till specialisering har vi i utgått ifrån befintlig teori i form utav Gompers 

et al (2009) samt av Norton och Tenenbaum (1993) när vi konstruerat påståendena.  

Vi mäter specialisering med följande påstående  

Ni föredrar att fokusera investeringarna i en specifik bransch 

Ni föredrar att fokusera investeringarna i en specifik teknologi 

 

4.7.5 Branschdiversifiering 

 

För att ett VC bolag ska lyckas är diversifiering en viktig del enligt Barry (1994). Genom att 

bedriva en portföljdiversifieringsstrategi kan VC bolagen kontrollera och sprida finansiella 

risker vid sina investeringar, detta genom att investera i olika branscher och olika företags 

sammansättningar (Norton & Tenenbaum, 1993).  

För att mäta VC bolagens preferenser till diversifiering kommer vi ställa påstående i enlighet 

med Norton och Tenenbaum (1993). Påståendena bygger på hur VC bolaget sprider sina 

risker vid investering genom att investera i olika branscher och olika 

företagssammansättningar. 

Vi mäter branschdiversifiering enligt följande: 

Ni föredrar att sprida era risker genom att investera i olika branscher 

Ni föredrar att sprida era risker genom att investera i olika företag 

 

4.7.6 Fas 

 

Enligt Cumming och MacIntosh (2000) har entreprenörföretagets fas betydelse för VC 

bolaget vid investering. I teoretiska referensramen har vi identifierat fyra olika faser som VC 

bolaget kan välja som investeringsstrategi. Dessa är såddfas, startuppfas, expansionsfas och 

mognadsstadium (Cumming & MacIntosh, 2000; Sahlman, 1990; Isaksson, 2000a). Som vi 

tidigare nämnt i teorikapitlet har vi delat upp variabeln i tidig fas samt sen fas. 
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För att kunna mäta VC bolagens preferenser till investeringsfaserna utgår vi från de fyra olika 

faserna som identifierats från befintlig teori. Utifrån dessa faser ställs påståenden för att fånga 

vilken investeringsinriktning VC bolagen föredrar att investera i. 

Vi mäter fas med följande påstående: 

För tidigare fas: 

Ni föredrar att investera i såddfas 

Ni föredrar att investera i startuppfas  

 

För senare fas: 

Ni föredrar att investera i expansionsfas 

Ni föredrar att investera i mognadsstadium 

 

4.7.7 Geografiskt läge 

 

Vid investering är det nödvändigt att VC bolagen tar hänsyn till det geografiska läget på 

investeringsobjektet (Griffith et al, 2007). Det geografiska avståndet mellan VC bolaget och 

entreprenörföretaget påverkar avkastningen och kostnaderna för investeringen (ibid.). Närhet 

mellan VC bolaget och portföljbolaget ger fördelar för båda parterna (Zook, 2002; Griffith et 

al, 2007). Portföljbolaget får lättare tillgång kapital, nätverk och rådgivning från VC bolaget 

och VC bolagets intäkter och kostnader påverkas positivt (ibid.). 

Befintlig teori har identifierat ett samband mellan geografiskt läge och utfallet av exitstrategi 

(Giot & Schweinbacher 2007; Cumming & Dai, 2010). Giot och Schweinbacher (2007) 

undersökte olika regioner i USA, där fann de ett samband mellan utfallet av exitstrategi och 

geografiskt läge med hög företagsamhet. Enligt Berggren och Silver (2000) föredrar VC 

bolag i Sverige att investera i större städer, där metropolerna är Stockholm och Göteborg. 

Från den befintliga teorin bygger vi påståendet för att mäta VC bolags preferenser till 

geografiska läget på portföljbolaget. 

Vi mäter geografiskt läge enligt följande: 

Ni föredrar att investera i företag som befinner sig inom en specifik region i Sverige 

 

4.8 Validitet och reliabilitet 

 

Enligt Trost (2007) är begreppet reliabilitet och validitet relevant vid en kvantitativ studie. 

Författaren påpekar att dessa begrepp inte är lämpliga att använda sig av vid en kvalitativ 

undersökning.  
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Reliabilitet innebär att en undersökning kan bedrivas upprepande gånger med samma resultat 

som slutsats (Eliasson, 2010; Trost 2007). Vilket påvisar att undersökningen är pålitligt och 

resultatet går att lita på. Eliasson (2010) menar att reliabilitet är viktigt för att fler än du själv 

ska kunna kontrollerar vad undersökningens slutsatser bygger på. Vi har använt oss av 

tidigare forskning kring investeringsstrategiska variabler som påverkar utfallet till 

exitstrategier för att skapa undersökningen, därmed kan fler än vi själv utföra en liknande 

undersökning. 

Enligt Trost (2007) bygger begreppet reliabilitet på de fyra komponenterna kongruens, 

precision, objektivitet och konstans. Trost (2007) menar att kongruens är relevant vid 

enkätundersökningar eftersom frågorna som ställs avser att mäta samma sak. Precision 

handlar om utformningen av formuläret, det ska vara lätt för respondenten att fylla i 

formuläret då det ökar precisionen. Vilket är en linje vi följt för att göra det enkelt för 

respondenten att ta ställning till formulärets påståenden. Ett problem med undersökningen är 

konstansen som tar hänsyn till tiden, vilket innebär att det fenomen eller attityd som mäts inte 

ändrar sig (Trost, 2007). Eftersom cleantech sektorn är under utveckling samt att individers 

attityder förändras med tiden är detta något som vi ej kan påverka, vilket innebär en risk att 

svaren kan förändras över tiden.  

Enligt Eliasson (2010) kan forskaren öka reliabilitet i undersökningen. Detta bedrivs genom 

att bearbeta variablerna i undersökning för att kunna mäta dessa på flera olika sätt, tydliga 

hänvisningar på hur undersökningen har genomförts och granskar datainsamlingen noggrant 

(ibid.). Vi har ställt fler påståenden kring varje variabel för att kunna mäta begreppen på flera 

olika sätt, detta ökar reliabiliteten i undersökningen. Vi har även tydligt beskrivit 

tillvägagångssätt i metodkapitlet samt i det empiriska metodkapitlet.  

För att en undersökning skall inneha en hög validitet skall undersökningen mäta det den har i 

avsikt att mäta (Eliasson, 2010). Författarna menar att om undersökningen uppfyller dessa 

krav är den valid. För att få en valid undersökning krävs även att undersökning har en hög 

reliabilitet (ibid.).  

Jacobsen (2002) menar att vid standardiserad undersökning med givna svarsalternativ är det 

viktigt att vi mäter det som vi avser att undersöka. Enligt författaren innebär det att 

konkretisera de begrepp vi vill mäta och ständigt ifrågasätta om dessa indikatorer vi skapat 

fångar det vi är intresserade av. Istället för att ställa ett påstående om varje indikator kan vi 

istället ställa fler påstående för att öka den interna giltigheten i undersökningen (ibid.). Vilket 

vi använder oss av i undersökningen. 

 

4.9 Bortfallsanalys 
 

Enligt Jacobsen (2002) kan olika typer av bortfall uppkomma i en undersökning. Författaren 

menar här att urvalet påverkas under olika faser under processens gång. Redan innan 

undersökningen start blir det en avgränsning i urvalet om den inriktar sig på en särskild grupp 

(ibid.). I undersökningen avgränsar vi oss i VC populationen genom att enbart undersöka VC 

bolag som har inriktning på cleantech. Detta bortfall är medvetet och kontrollerat, vilket 

kallas för avgränsning av population (Jacobsen, 2002). 



Venture Capital bolags investeringsstrategi och dess preferenser till valet av exitstrategi i svenska 

cleantech sektorn. 

 

 

37 
 

Förutsättningarna för att kunna göra sitt urval är att ha en fullständig lista över den population 

som ska undersökas (Jacobsen, 2002). Vi har använt oss av SCVA medlemsregister. Enligt 

Jacobsen (2002) är medlemsregister ofta relativt kompletta men har sina begränsningar. Vid 

datainsamlingen uppstod det första okontrollerade bortfallet när vi identifierade VC bolag 

som inte uppfyllde kriterierna. Vi selekterade bort nio företag som inte hade cleantech som 

investeringsinriktning eller att de hade avvecklat sin verksamhet. 

Det faktiska bortfallet uppkommer när uppgiftslämnare inte vill ta del av undersökningen eller 

att de inte går att få tag på (Jacobsen, 2002). I undersökningen blev det faktiska bortfallet 

totalt 9 (20,45 %) stycken av 44. En av orsakerna till bortfallet var att vi inte fick tag på fyra 

stycken av uppgiftslämnarna från urvalet. Vi gjorde upprepade försök där vi försökte komma i 

kontakt med uppgiftslämnaren via e-mail och på telefon, men utan resultat. Den andra 

orsaken till bortfallet var att uppgiftslämnaren inte hade tid att delta i undersökningen och 

innefattar den resterande delen av det faktiska bortfallet. De VC bolag som ingår i bortfallet 

skiljer sig åt vad gäller storlek och investeringsfokus, vilket innebär det liknar de 

respondenterna vi mottagit svar från. Därmed tänker vi oss att bortfallet inte kommer påverkat 

undersökningens utfall. Enligt Jacobsen (2002) kallas dessa för reella bortfall. Vi bedrev 

intervjuundersökningen under hela april 2011. Författaren menar att de finns en tumregel om 

hur hög svarsprocenten bör vara, där 70 % är mycket bra. Vi hade 35 (79,55 %) svarande av 

44 vilket är mycket bra. 
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5. Empirisk Analys 

Kapitlet inleder med en kort disposition följt av tillvägagångssättet vid ihopslagning av 

variablerna. Därefter beskriver vi den insamlade datan följaktligen av bearbetning av datan. 

Kapitlet avslutas med analys och hypotesprövning.  

 

5.1 Analysens disposition 
 

Som datainsamlingsmetod har vi valt att intervjuat respondenter över telefon där vi använt oss 

av ett standardiserat frågeformulär. Vissa undantag har gjorts med respondenter som efter 

eget önskemål enbart velat medverka i undersökningen genom att besvara frågeformuläret på 

e-mail. I dessa fall har vi skickat ut frågeformuläret och därefter fått svar via e- mail. Samtliga 

svarande respondenter delgav fullständiga svar. Därefter har vi sammanställt respondenternas 

svar i ett excel ark. För att testa och analysera den insamlade datan har vi använt det 

statistiska programmet PASW Statistics 18.0.  

Empiriska analysen inleds med en förklaring av hur vi har skapat de variablerna som bygger 

på fler än ett påstående och hur vi har behandlat dessa. I efterföljande del beskriver vi 

variablerna genom ett flertal statistiska mått om hur utfallet från respondenterna svar förhåller 

sig, det vill säga beskriver datan. Sedan går vi in på hur vi har undersökt och bearbetat den 

insamlade datan, för att finna bäst möjliga metod för att besvara hypoteserna. En elementär 

del i bearbetningen av datan är att testa normalfördelningen på variablerna.  

Slutligen analyserade vi datan med relevanta tester för att besvara undersökningens hypoteser 

och syfte. 

 

5.2 Reliabilitetstest 

 

Det första steget i analysen är att sammanföra påståenden för att kunna skapa variablerna. För 

varje enskild variabel har vi i operationaliseringen skapat ett antal påståenden. För att undvika 

mätfel bland påståendena utförde vi ett reliabilitetstest. Enligt Hair, Black, Babin och 

Anderson (2010) innebär en högre reliabilitet att vi får bättre precision, det vill säga att vi 

mäter det fenomen som avses att mäta. För att mäta reliabiliteten har vi gjort ett 

reliabilitetstest och därigenom fått fram ett Cronbach alpha värde. 

I undersökningen ha vi använt oss av en sammansatt skala för att mäta påståendena. Dessa 

påståenden använder vi oss av för att kunna skapa variablerna. Vi har därmed slagit samman 

de påstående som är avsedd för varje enskild variabel. När vi skapar sammansatta variabler 

vill vi ha högsta möjliga reliabilitet. Hair et al (2010) menar att Cronbach alpha värdet har ett 

intervall mellan 0 till 1, för att reliabiliteten skall var acceptabel ska det observerade värdet 

ligga mellan det kritiska värdet 0,6 – 0,7 eller högre. Ett värde över 0,7 indikerar på hög 

reliabilitet för den sammansatta variabeln (ibid.). Om Cronbach alpha värdet skulle understiga 

0,6, innebär det att det finns en möjlighet att ta bort ett eller flera påståenden för att få högre 

reliabilitet (ibid.). Nedan redogör vi för samtliga påståenden kopplade till variablerna. Där vi 
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beskriver hur vi gått tillväga vid sammanslagningen av påståendena. Numrering på varje 

påstående finns i bilaga 2.  

5.2.1 Värdeskapande 
 

För att skapa variabeln värdeskapande använde vi oss först av påståendena 1-3. När vi testade 

reliabiliteten för dessa påståenden fick vi ett Cronbach alpha på 0,445 vilket är ett värde som 

understiger den kritiska gränsen på 0,6. Genom att exkludera påståendet kontaktnät fick vi ett 

Cronbachs alpha värde på 0,719, vilket innebär en högre reliabilitet än tidigare. Därmed 

sammanslog vi påståendena 2 och 3 för att mäta variabeln värdeskapande. 

5.2.2 Kontroll 

 

Variabeln kontroll skapade vi genom att slå ihop påståendena 4-6 där vi sedan testar 

reliabiliteten. Vi fick ett Cronbachs alpha värde på 0,631 vilket innebär att det finner 

acceptans enligt Hair et al (2010). Dock är acceptansen låg men reliabiliteten är tillräckligt 

hög för att vi skall kunna acceptera att alla tre påståendena. Vi behåller därmed samtliga 

påståenden och bildar därmed variabeln kontroll.  

5.2.3 Syndikering 

 

För variabeln syndikering finner vi ett högt Cronbachs alpha när vi testar sammanslagning av 

påståendena 7-9. Värdet vi får är 0,791 vilket innebär att vi kan anta en hög reliabilitet för 

variabeln syndikering. Vi utesluter därmed ingen av de tre påståendena. 

5.2.4 Branschspecialisering 
 

Här använder vi oss av påståendena 10 och 11.Det observerade Cronbachs alpha värdet blir 

0,579 vilket understiger den kritiska gränsen på 0,6. Trots att variabeln ligger nära 

gränsvärdet väljer vi ändå att exkludera ett av påståendena. Vi exkluderar påstående 11 och 

väljer att använda oss av påstående 10 som bättre mäter fenomenet. 

5.2.5 Branschdiversifiering 
 

När vi skapar variabeln branschdiversifiering har vi använt oss av påståendena 12 och 13. 

Dessa gav oss ett Cronbachs alpha på 0,436 vilket är under den kritiska gränsen på 0,6. Vi 

måste därmed exkludera ett av påståendena. Vi väljer att använda oss av påstående 12 som 

fångar variabeln branschdiversifiering bättre. Därmed väljer vi att exkludera påstående 13. 

5.2.6 Tidig fas 
 

Vi använder oss här av påståendena 14 och 15 i enkäten. Cronbachs alpha visar här ett värde 

på 0,759 vilket ger hög reliabilitet och vi behöver inte vidta några åtgärder 
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5.2.7 Senare fas 

 

Påståendena här består av frågorna 16 och 17 i enkäten. Vi kan även här konstatera ett högt 

Cronbachs alpha på 0,754 och accepterar därmed denna variabel utan att göra några vidare 

åtgärder. 

5.2.8 Geografiskt läge 

 

För att mäta geografiskt läge har vi enbart använt oss av ett påstående vilket är fråga 18 i 

enkäten. Vilket innebär att ett Cronbachs alpha värdet är utan betydelse och vi förlitar oss på 

att detta påstående mäter det vi avser att mäta.  

 

5.3 Beskrivning av data 

 

Efter att vi behandlat påståendena med Cronbachs alpha och skapat de slutgiltiga variabler 

som vi avser att använda i undersökningen för att besvara hypoteserna, följs det upp av en 

beskrivning av den insamlade datan. Vi börjar med att presentera utfallet av 

bakgrundsfrågorna för att sedan beskriva utfallen för de beroende variablerna följt av de 

oberoende variablerna.  

 

5.3.1  Bakgrundsfrågor 

 

5.3.1.1 Investering i cleantech 
 

Tabell 5.1 

Har ni investerat 

inom cleantech? 

Frekvens Procent Kumulativ 

Procent 

Nej, men kan tänka 

sig att investera 

9 25,7 25,7 

Ja  

 

26 74,3 100 

 

Totalt 

35 100  

 

Denna fråga används för att selektera urvalet. Det vill säga vi använder den för att se om 

respondenterna är representativa för urvalet. Bakgrundsfrågan är av nominalskala, vilket 

bidrar till att vi enbart tar fram typvärden. Utfallet redovisas i tabellen ovan. Där ser vi att 

hela 74,3%  av respondenterna har varit eller är aktiva med en investering inom cleantech. 

Resterande har ännu inte utfört någon investering inom cleantech men kan tänka sig att 
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investera inom cleantech i framtiden.  Totalt antal observationer är 35, där 26 av dessa har 

investerat i cleantech. 

 

5.3.1.2 Tidshorisont 

 

Tabell 5.2 

Tidshorisont Frekvens                    
N=26                    N=35        

Procent 
N=26                    N=35 

Kumulativ Procent 
N=26                    N=35 

Ingen specifik 7                                   10 26,9                          28,6 26,9                          28,6 

0-3 år 1                                     2 3,8                               5,7 30,8                          34,3 

4-6 år 13                                16 50                             47,7 80,8                          80,0 

7-9 år 4                                     6 15,4                          17,1 96,2                          97,1 

10- år 1                                     1 3,8                              2,9 100                           100 

Totalt 26                                35 100  

N=26: VC bolag som har investerat i cleantech 

N=35: Samtliga observationer 

 

Ovanstående tabell beskriver respondenterna preferenser för tidshorisonten vid en investering. 

Vad som är anmärkningsvärt är att 45,7 % av de tillfrågade föredrar en tidshorisont på 4-6 år. 

Intressant att notera är att 28,6 % av respondenterna inte föredrar någon specifik tidshorisont. 

Av de 26 VC bolagen som har investerat inom cleantech sektorn finner vi likartat utfall vad 

gäller deras preferenser till tidshorisonten vid en investering med samtliga observationer.  
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5.3.2 Frekvenstabell av beroende variabler 
 

Tabell 5.3 

Beroende variabler Börsintroduktion     

                

Industriell försäljning 

 

Sekundär försäljning 

N            % N % N % N % N % N % 

Instämmer inte alls      2  7,7 2 5,7 0 0 0 0 3 11,5 4 14,3 

Instämmer inte      6   23,1 9 25,7 0 0 0 0 2 7,7 3 8,6 

Varken/eller 14 53,8 18 51,4 7 26,9 9 25,7 15 57,7 19 54,3 

Instämmer delvis 2 7,7 4 11,4 8 30,8 9 25,7 6 23,1 8 29,2 

Instämmer helt   2       7,7 2 5,7 11 42,3 17 48,6 0 0 0 0 

Totalt 26     100 35 100 26 100 35 100 26 100 35 100 

N=26: VC bolag som har investerat i cleantech 

N=35: Samtliga observationer 

 

Ovanstående tabell visar en sammanställning av respondenternas svarsfrekvens till vilken 

grad de föredrar de olika exitstrategierna inom cleantech sektorn.  Här redovisas fördelningen 

mellan de tre olika typerna av exitstrategier vi berör, för samtliga observationer och även 

separat för de som investerat i cleantech. Anmärkningsvärt är att respondenterna i både 

grupper visar att de föredrar en industriell försäljning högre än övriga exitstrategier.  

Börsintroduktion är relativt jämnt fördelat, men vi har en avvikande post som innebär att 

majoriteten av respondenterna anser att en börsintroduktion är varken att föredra eller att inte 

föredra. Liknande utfall finner vi även för sekundär försäljning. Detta gäller båda grupperna. 

En annan aspekt är att båda variablerna även har ett mer negativt utfall i jämförelse med 

industriell försäljning. Utfallet på de 9 respondenter som ännu inte investerat i cleantech 

finner vi en liknande fördelning, med undantag att börsintroduktion saknar respondenter på 

instämmer inte alls samt instämmer helt. Vilket innebär att fördelningen är jämnare för 

börsintroduktion.  

Se bilaga 6 i appendix för frekvenstabell med 9 respondenter 
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5.3.3 Beskrivning av samtliga variabler 

 

Tabell 5.4 

 
N 

Median Typvärde Min Max 

 

Antal Saknad 

Beroende variabler 
Börsintroduktion 

 
35 

 
0 

 
3,0000 

 
3,00 

 
1,00 

 
5,00 

Industriell försäljning 35 0 4,0000 5,00 3,00 5,00 
Sekundär försäljning 
Oberoende variabler 

35 0 3,0000 3,00 1,00 4,00 

Värdeskapande 35 0 4,5000 5,00 3,50 5,00 
Kontroll 35 0 3,6667 3,00

a
 1,00 5,00 

Syndikering 35 0 4,0000 4,67 1,00 5,00 
Tidig fas 35 0 3,0000 4,50 1,00 5,00 
Sen fas 35 0 3,0000 4,00 1,00 5,00 
Branschspecialisering 35 0 2,0000 1,00 1,00 5,00 
Branschdiversifiering 35 0 4,0000 5,00 1,00 5,00 
Geografiskt läge 35 0 2,0000 1,00 1,00 5,00 

 

Här beskrivs de beroende samt oberoende variablerna av en ordninalskala. Dessa variabler 

beskrivs med hjälp av median, typvärde, minimum värde och maximum värde. Värdena på 

variablerna redovisas i ovanstående tabell.  Anmärkningsvärt för variablerna industriell 

försäljning, branschdiversifiering samt värdeskapande är att de har typvärde 5. För industriell 

försäljning innebär det att majoriteten av respondenterna föredrar i hög grad denna typ av 

exitstrategi vid en investering inom cleantech sektorn. Samt att majoriteten av respondenterna 

föredrar att använda sig av branschdiversifiering och värdeskapande aktiviteter som 

investeringsstrategi. Noterbart är att branschspecialisering och geografiskt läge har ett 

typvärde på 1, vilket innebär att denna typ av investeringsstrategi föredras ej lika frekvent av 

majoriteten respondenter. 

 

5.4 Bearbetning av data 

 

Efter att vi slagit samman påståendena och bildat de slutgiltiga variablerna, utförde vi 

statistiska test för att kontrollera den insamlade datan. Hair et al (2010) menar att det är 

viktigt att undersöka datan för att förstå relationen mellan variablerna.  

Första steget i bearbetningen av datan var att testa normalfördelningen hos variablerna. Vi 

började med att göra ett informellt test som enligt Körner och Wahlgren (2006) testas med ett 

stolpdiagram där variabelns fördelning kring medelvärdet beskådas. I PASW kallas detta för 

histogram. Vi tittade på samtliga av variablernas histogram i PASW och utfallet av dessa 

innebar att vi fick en indikation på att ett antal av variabler inte var normalfördelade. På grund 

av misstanke om icke- normalfördelning gjorde vi ett Kolmogorov – Smirnov test. Vilket Hair 

et al (2010) menar är ett formellt statistiskt test för att testa normalfördelningen. 

Signifikansnivå vid ett Kolmogorov-Smirnov test är 0,05 (Gail & Green, 1976). Vilket 

innebär om ett observerat värde är lägre än signifikansnivån icke förkastas hypotesen om icke 

normalfördelad data.  
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När vi utförde Kolmogorov-Smirnov testet på undersökningens variabler identifierades ett 

flertal variabler som inte var normalfördelade. Dessa variabler var börsintroduktion, 

industriell försäljning, sekundär försäljning, värdeskapande, branschspecialisering, 

branschdiversifiering och geografiskt läge. En förklaring till detta är att vi enbart hade 35 

observationer. Hair et al (2010) menar att undersökning med mindre än 50 observationer är 

mer känsliga för avvikelse från det normala. Som vi tidigare nämnt är samtliga variabler av 

ordinalskala. Ett alternativ vid icke normalfördelad data är enligt Hill, Griffiths och Judge 

(1997) att logaritmera variablerna. På grund av att värdena på variablerna i undersökningen 

går från 1 till 5 ger inte logitmeringen någon effekt, utan användningsområdet för logaritmer 

är främst vid större värden.  

Körner och Wahlgren (2006) menar att icke parametriska tester är något som bör tillämpas 

när antingen stickprovet är litet, observationerna är av ordinalskala eller om variablerna inte 

är normalfördelade. Författarna menar att dessa tester bara skall genomföras när sådana 

omständigheter gäller. Med detta i åtanke anser vi att icke parametriska tester är lämpliga för 

undersökningen. 

Kolmogorov-Smirnov Test finns i Appendix bilaga 4 

Vi har tagit hänsyn till om autokorrelation eller heteroskadastisitet föreligger. Till att börja 

med kan vi klargöra att ingen autokorrelation kan föreligga. Enligt Hill, Griffiths och Judge 

(1997) är sannolikheten till autokorrelation endast möjligt när undersökningen använder sig 

av tidsseriedata. Vi använder oss av tvärsnittsdata och kan därmed i enlighet med Hill et al 

(1997) förkasta misstankar om att autokorrelation råder. Även att variablerna skall vara 

normalfördelade och följa en linjär modell är viktigt för problematiken kring autokorrelation 

skall förekomma (ibid.). Vilket ytterligare ger indikationer på att ett autokorrelations test är 

irrelevant för undersökningen.  

Vi går vidare i bearbetningen av den insamlade datan genom att kontrollera om datan är 

heteroskedastisk. Om datan är heteroskedastisk innebär det att residualerna inte är 

normalfördelade. På grund av omständigheterna med undersökningens data kan vi i enlighet 

med Hair et al (2010) bortse från att testa ifall heteroskedastisitet råder då testet kräver att 

variablerna är normalfördelade. Testet utförs i synnerhet som en förberedelse innan en 

multipel regression, vilket inte är aktuellt i denna undersökning. För att utföra en multipel 

regression enligt Hair et al (2010) krävs fem observationer för varje oberoende variabel. Vi 

har 35 observationer i undersökning och åtta oberoende variabler vilket kräver minst 40 

observationer, vilket innebär att vi understiger gränsen för denna analysmetod. 

 

5.5 Analys 

 

För att besvara undersökningens hypoteser avser vi att testa sambanden mellan de beroende 

och oberoende variablerna. Om undersökningens data hade varit normalfördelad kunde vi 

utfört enkla regressioner för att finna samband mellan variablerna, det vill säga parametriska 

test. På grund av att det begränsade antalet observationer samt att datan inte är normalfördelad 

skall vi använda oss av icke parametriska tester enligt Körner och Wahlgren (2006). Icke 

parametriska tester innebär att vi inte kan använda oss av varken standardavvikelse eller 

medelvärde (ibid.). 
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Av de icke parametriska testerna finns ett flertal metoder för att finna sambanden mellan olika 

grupper. Brace et al (2006) menar att det finns tester för att testa sambanden mellan 

oberoende grupper och beroende grupper. Vi avser att testa relationen mellan en enskild 

oberoende variabel och en beroende variabel, det innebär att tester som inkluderas i att 

undersöka olika gruppers samband inte är relevanta för att besvara hypoteserna. För icke 

parametriska test finns det ingen direkt motsvarighet för att testa enskilda variablers samband 

med varandra, men ett alternativ är Spearman’s rangkorrelationstest (ibid.). 

För att finna samband mellan variabler i parametriska test kan undersökningar använda sig av 

korrelationen mellan variabler (Körner & Wahlgren, 2005; Körner och Wahlgren, 2006). 

Resultatet av en sådan undersökning ger ett mått på hur starkt sambandet är mellan olika 

variabler (ibid.). Den icke parametriska motsvarigheten är som nämnt tidigare Spearman’s 

rangkorrelationstest (Brace et al, 2006). Spearman’s test ger oss indikationer på om 

variablerna har ett positivt eller negativt samband.  Med ovanstående resonemang i beaktande 

finner vi Spearman’s rangkorrelationstest som det mest relevanta testet för att besvara 

hypoteserna och problemformuleringen. I undersökningen använder vi oss utav tre 

signifikansnivåer. De mest förekommande signifikansnivåerna är enligt Körner och Wahlgren 

(2006) 0,05 och 0,01. I undersökningen använder vi oss även av en svag signifikansnivå på 

0,1. Att använda en svag signifikansnivå på 0,1 innebär att tio procent av utfallet beror på 

slumpen (Körner & Wahlgren, 2005). Vi är trots detta beredda att ta denna risk, men tar det i 

beaktning. 

 

5.6 Hypotesprövning 

 

I denna del testar vi hypoteserna på det totala antalet observationer, det vill säga 35. Vi 

använder även utfallet för de 26 observationerna vilket innefattar de företag som har 

investerat i cleantech. Denna grupp används endast som underlag för att kunna bidra med mer 

information till analysen.  

Vi har även utfört en korrelationsmatris för varje enskilt påstående och dess samband med de 

olika typer av exitstrategi. Vilket vi använder för att ytterligare reflektera över om något 

enskilt påstående är signifikant med någon av exitstrategierna. Detta för att bidra med 

ytterligare information när vi analyserar datan. 

Se appendix för korrelationsmatris med varje enskilt påstående bilaga 5 
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5.6.1 Värdeskapande 

 

Hypotes 1a: VC bolagets värdeskapande har ett samband med deras preferenser till 

börsintroduktion inom cleantech sektorn 

Hypotes 1b: VC bolagets värdeskapande har ett samband med deras preferenser till 

industriell försäljning inom cleantech sektorn 

Hypotes 1c: VC bolagets värdeskapande har ett samband med deras preferenser till sekundär 

försäljning inom cleantech sektorn 

Tabell 5.5 

Värdeskapande Börsintroduktion 
 
N=35                    N=26                       

Industriell 
försäljning 
N=35                    N=26 

Sekundär 
försäljning 
N=35                    N=26 

Korrelation 
koefficient 

,036                        -,082 ,091                          ,119 ,073                        ,183 

Signifikans  
(2 sidig) 

,837                          ,692 ,603                          ,563 ,676                         ,372 

N=35: Samtliga observationer 

N=26: VC bolag som har investerat i cleantech 

 

Av tabellens 35 observationer kan vi utläsa att värdeskapande är positivt korrelerad med varje 

exitstrategi. Samtliga observerade p-värdena är större än signifikansnivån på 0,05 samt över 

0,1. Det innebär att vi förkastar samtliga hypoteser då vi inte kan se ett signifikant samband 

mellan värdeskapande och de beroende variablerna. Liknande samband finner vi för de 26 

respondenter som har investerat i cleantech, med undantag för en negativ korrelation mellan 

börsintroduktion och värdeskapande.  Samt att korrelationen är något starkare för övriga 

exitstrategier vilket innebär att sambanden är starkare med dock ej signifikanta.  

 

Trots att vi förkastar samtliga hypoteser finns det samband vi kan återkoppla till den 

teoretiska referensramen. Enligt Bengtsson och Wang (2010) samt Giot och Schwienbacher 

(2007) har värdeskapande inte någon inverkan vid en börsintroduktion. I likhet med utfallet 

indikerar inte värdeskapande och börsintroduktion på något signifikant samband och vi 

förkastar hypotesen. Värt att notera är att observationerna från VC bolag som investerat i 

cleantech visar ett svagt negativt samband medan samtliga observationer visar ett svagt 

positivt samband för börsintroduktion. I enlighet med Giot och Schweinbacher (2007) samt 

Bengtsson och Wang (2010) styrks utfallet för VC bolag som investerat i cleantech än mer av 

att värdeskapande inte har någon inverkan vid börsintroduktion, i relation till samtliga 

observationer. 

Korrelationen mellan värdeskapande och sekundär försäljning är i graden högre än i 

motsvarighet till börsintroduktion. En intressant aspekt är att korrelationen mellan 

värdeskapande och sekundär försäljning för VC bolag som investerat i cleantech visar det 

starkaste sambandet i relation till övriga exitstrategiers samband med värdeskapande. Vi har 

tidigare identifierat att Cumming och MacIntosch
 
(2003a) menar att sekundär försäljning är 

ett alternativ till exitstrategi när VC bolagen inte anser sig kunna tillföra mer värdeskapande 
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till portföljbolaget. Vilket undersökningen finner stöd för då sekundär försäljning visar det 

starkaste sambandet. 

Christensen (2009) menar att cleantech är en relativt ny sektor för VC bolagen att investera i 

och att de inte har hunnit bygga upp fullständiga kontaktnät och strategier för portföljbolagen. 

Därmed kan vi tänka oss att sambanden mellan värdeskapande och exitstrategier inom 

cleantech sektorn är något som växer med tiden, vilket undersökningen påvisade när 

observationerna från VC bolag som investerat i cleantech visade starkare samband i 

jämförelse med samtliga observationer. Slutligen blir vi tvungna att förkasta samtliga 

hypoteser då vi inte finner något signifikant samband för variabeln värdeskapande.  

Hypotes 1a. Förkastas 

Hypotes 1b. Förkastas 

Hypotes 1c. Förkastas 

 

5.6.2 Kontroll 

 

Hypotes 2a: VC bolagets kontrollrättigheter har ett samband med deras preferenser till 

börsintroduktion inom cleantech sektorn 

Hypotes 2b: VC bolagets kontrollrättigheter har ett samband med deras preferenser till 

industriell försäljning inom cleantech sektorn 

Hypotes 2c: VC bolagets kontrollrättigheter har ett samband med deras preferenser till 

sekundär försäljning inom cleantech sektorn 

Tabell 5.6 

Kontroll Börsintroduktion 
 
N=35                    N=26                      

Industriell 
försäljning 
N=35                    N=26 

Sekundär 
försäljning 
N=35                    N=26 

Korrelation 
koefficient 

,303                        ,267 ,274                          ,275 -,030                       -,118 

Signifikans  
(2 sidig) 

,077                         ,188 ,112                          ,174 ,864                         ,566 

N=35: Samtliga observationer 

N=26: VC bolag som har investerat i cleantech 

 

Genom ovanstående tabell finner vi att variabeln kontroll för de 35 observationer är positivt 

korrelerad med börsintroduktion och industriell försäljning samt negativt korrelerad med 

sekundär försäljning, dock är det negativa sambandet svagt. Det positiva sambandet är 

starkast mellan kontroll och börsintroduktion, där sambandet har ett observerat p-värde på 

0,077. Vi utgår ifrån en svag signifikansnivå på 0,1, vilket innebär att det finns ett svagt 

signifikant samband mellan dessa två variabler. De företag som har investerat inom cleantech 

har däremot inget signifikant samband mellan kontroll och börsintroduktion. Vi väljer trots 

det att icke förkasta hypotes 2a. Gällande sambandet mellan kontroll och industriell 
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försäljning samt med sekundär försäljning, så överstiger det observerade p-värdet 

signifikansnivåerna. Det innebär att dessa två samband inte är signifikanta och tillhörande 

hypoteserna 2b och 2c förkastas.  

 

Resultatet av det positiva sambandet mellan börsintroduktion och kontroll går emot tidigare 

teori gjord av Cumming (2008). Anmärkningsvärts är att påståendet Ni föredrar att använda 

möjligheten att byta ut entreprenören som VD för att öka er kontroll (4) har ett starkt positivt 

signifikant med börsintroduktion. Cumming och MacIntosh (2003a) menar att 

högteknologiska sektorer, såsom cleantech är svåra att kontrollera och den asymmetriska 

informationen är hög. Vi kan tänka oss att det kan vara en förklaring till att resultatet i 

undersökningen påvisade ett positivt samband mellan VC bolagens kontroll och deras 

preferenser till valet av börsintroduktion. Dock är sambandet ej signifikant med de företag 

som har investerat i cleantech. 

Hellman (2006) och Cumming (2008) fann ett positivt samband mellan kontroll och 

industriell försäljning.  Detta är något som undersökningens resultat ger indikationer på, där 

vi fann en positiv korrelation mellan dessa två variabler. Sambandet är dock inte signifikant. 

Vi finner dock ett signifikant samband mellan påståendet Ni föredrar att använda 

styrelseplatser för att öka er kontroll (4) och industriell försäljning, vilket överensstämmer 

med Cumming (2008) resultat. Gällande det negativa sambandet mellan kontroll och 

sekundär försäljning har vi inte identifierat någon tidigare teori som har fått liknande resultat.  

Hypotes 2a. Icke förkastas 

Hypotes 2b. Förkastas 

Hypotes 2c. Förkastas 
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5.6.3 Syndikering 

 

Hypotes 3a: Syndikeringsinvestering har ett samband med VC bolagens preferenser till 

börsintroduktion inom cleantech. 

Hypotes 3b: Syndikeringsinvestering har ett samband med VC bolagens preferenser till 

industriell försäljning inom cleantech. 

Hypotes 3c: Syndikeringsinvestering har ett samband med VC bolagens preferenser till 

sekundär försäljning inom cleantech. 

Tabell 5.7 

Syndikering Börsintroduktion 
 
N=35                    N=26                      

Industriell 
försäljning 
N=35                    N=26 

Sekundär 
försäljning 
N=35                    N=26 

Korrelation 
koefficient 

-,113                      -,234 ,052                          ,032 ,194                         ,328 

Signifikans  
(2 sidig) 

,519                         ,249 ,765                          ,877 ,265                         ,102 

N=35: Samtliga observationer 

N=26: VC bolag som har investerat i cleantech 

 

Från tabellen kan vi utläsa för de 35 observationerna att börsintroduktion och syndikering är 

negativt korrelerade med varandra, samt att industriell försäljning och sekundär försäljning är 

positivt korrelerade med syndikering. Det observerade p- värdet är högre än de kritiska 

signifikansnivåerna på samtliga exitstrategier. Vilket innebär att det inte finns något 

signifikant samband mellan syndikering och de tre exitstratgierna, det medför att vi förkastar 

samtliga hypoteser.  

Enligt Isaksson (2000a) samt Amit et al (2002) använder VC bolagen syndikering som 

investeringsstrategi för att bland annat sprida sina risker och samordna kunskap. Enligt Giot 

och Schweinbacher (2007) finns det ett samband mellan syndikering och börsintroduktion. 

Detta var inget vi kunde påvisa, utan kan endast se indikationer till negativ korrelation 

variablerna emellan. Giot och Schweinbacher (2007) har även funnit samband mellan 

syndikering och industriell försäljning. Vi kan se indikationer till svag positiv korrelation 

variablerna emellan. Vi har inte kunnat identifiera någon tidigare forskning som funnit ett 

samband med syndikeringsinvestering och sekundär försäljning. Undersökningen ger 

indikationer på ett positivt samband, dock är det inte statistiskt säkerställt. 

Om vi ser till de 26 VC bolagen som har gjort faktiska investeringar i cleantech kan vi utläsa 

att syndikering är positivt korrelerad med sekundär försäljning 0,102 och nära kritiska 

signifikansnivån på 0,1. Enligt Isaksson (2000a) kan ett VC bolag i en 

syndikeringsinvestering bli en så kallad lead investor. Manigart et al (2002) menar att 

incitamentet att involvera ytterligare ett VC bolag är att komplettera varandra med resurser. 

Vi tänker oss att den positiva korrelationen med sekundär försäljning för de 26 

observationerna kan bero på att VC bolagen i en syndikeringsinvestering, den så kallade lead 

investor säljer andelar till ett annat VC bolag. Cumming och MacIntosh (2003a) menar att det 
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är förekommande att VC bolag säljer sina andelar till ett annat VC bolag vid sekundär 

försäljning. Dock är det inget vi kan statistiskt säkerhetsställa.  

Hypotes 3a. Förkastas 

Hypotes 3b. Förkastas 

Hypotes 3 c. Förkastas 

 

5.6.4 Branschspecialisering 

 

Hypotes 4a: Att specialisera investeringarna i en specifik bransch har ett samband med VC 

bolagens preferenser till börsintroduktion inom cleantech sektorn. 

Hypotes 4b: Att specialisera investeringarna i en specifik bransch har ett samband med VC 

bolagens preferenser till industriell försäljning inom cleantech sektorn. 

Hypotes 4c: Att specialisera investeringarna i en specifik bransch har ett samband med VC 

bolagens preferenser till sekundär försäljning inom cleantech sektorn. 

Tabell 5.8 

Bransch- 
Specialisering 

Börsintroduktion 
 
N=35                    N=26                      

Industriell 
försäljning 
N=35                    N=26 

Sekundär 
försäljning 
N=35                    N=26 

Korrelation 
koefficient 

-,096                      -,039 -,053                       -,104 ,216                         ,054 

Signifikans  
(2 sidig) 

,585                        ,850 ,764                          ,614 ,212                         ,792 

N=35: Samtliga observationer 

N=26: VC bolag som har investera i cleantech 

 

Efter att ha testat branschspecialisering för de 35 observationerna mot samtliga exitstrategier 

fick vi fram att variabeln är negativt korrelerad med börsintroduktion samt industriell 

försäljning. Däremot var den positivt korrelerad med sekundär försäljning. Noterbart är att 

den positiva korrelation mellan dessa två variabler är betydligt lägre för de 26 VC bolag som 

har investerat i cleantech. För samtliga observationer är den observerade signifikansnivån 

högre än den kritiska signifikansnivån, vilket innebär att vi förkastar samtliga hypoteser. 

Gompers et al (2009) fann ett positivt samband med branschspecialisering och 

börsintroduktion. Vi finner dock ett svagt negativt samband mellan dessa, vilket motsäger 

Gompers et al (2009) resultat. Detta samband är dock inte tillräckligt starkt för att kunna dra 

en slutsats eftersom det observerade värdet är 0,585, vilket innebär att det överstiger kritiska 

värdet. Miller et al (2008) och Teppo (2006) menar att cleantech är en framväxande sektor 

som är under utveckling. En sektor är ingen enskild bransch, vilket innebär att cleantech 

sektorn består av flertalet branscher. Därmed kan vi tänka oss att VC bolag inte väljer att 

branschspecialsera sig vid en investering i cleantech. Vilket kan vara en förklaring till att vi 

inte fann något signifikant samband mellan branschspecialisering och VC bolagens 
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preferenser till valet av exitstrategi inom cleantech sektorn. Från ovanstående resultat kan vi 

inte dra några signifikanta slutsatser. 

Hypotes 4a. Förkastas 

Hypotes 4b. Förkastas 

Hypotes 4c. Förkastas 

 

5.6.5 Branschdiversifiering 

 

Hypotes 5a: Att diversifiera investeringarna i olika branscher har ett samband med VC 

bolagens preferenser till börsintroduktion inom cleantech sektorn. 

Hypotes 5b: Att diversifiera investeringarna i olika branscher har ett samband med VC 

bolagens preferenser till industriell försäljning inom cleantech sektorn. 

Hypotes 5c: Att diversifiera investeringarna i olika branscher har ett samband med VC 

bolagens preferenser till sekundär försäljning inom cleantech sektorn. 

Tabell 5.9 

Bransch- 
Diversifiering 

Börsintroduktion 
 
N=35                    N=26                      

Industriell 
försäljning 
N=35                    N=26 

Sekundär 
försäljning 
N=35                    N=26 

Korrelation 
koefficient 

-,208                      -,313 ,067                        ,060 ,091                         ,184 

Signifikans  
(2 sidig) 

,230                        ,119 ,703                          ,771 ,602                         ,368 

N=35: Samtliga observationer 

N=26: VC bolag som har investerat i clentech 

 

I tabellen ovan beskriver variabeln branschdiversifierings samband med de tre 

exitstrategierna. Vi identifierar en negativ korrelation mellan branschdiversifiering och 

börsintroduktion. Detta samband är dock inte signifikant för varken de 35 observationerna 

eller för de 26 som har investerat i cleantech. Vi förkastar därmed hypotes 5a. En förklaring 

till att sambandet påvisar negativ karaktär vid 26 observationer finner stöd av Knill (2009) 

som menar att diversifiering framförallt har en fördröjande effekt vid en börsintroduktion. I 

enlighet med Knill (2009) kan vi tänka oss att det negativa sambandet beror på att VC 

bolagen inte prefererar börsintroduktion när de föredrar att branschdiversifiera sina 

investeringar, av undersökningens utfall indikeras även detta i cleantech sektorn. 

Branschdiversifierings relation med industriell försäljning samt med sekundär försäljning 

fann vi en svag positiv korrelation. Därmed finns det inget signifikant samband mellan dessa 

variabler. Det bidrar till att vi även förkastar hypotes 5b och 5c. Knill (2009) menade att 

effekten av branschdiversifiering hade en fördröjande inverkan vid en planerad 

börsintroduktion, men att det även fanns en effekt vid industriell försäljning (ibid.). Denna 
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fördröjande effekt kan vara en förklaring till att preferenserna för industriell försäljning enbart 

har ett svagt positivt samband med branschdiversifiering.  

Att vi blir tvungna att förkasta samtliga hypoteser motsäger våra tankar, då Teppo (2006) 

menar att cleantech sektorn är riskfylld att investera i när det inte går att förutse utvecklingen 

av en ny teknologi. Vi tänker oss därmed att utfallet av undersökningen borde visa starkare 

positiva samband, med tanke på att Norton och Tenenbaum (1993) menar att VC bolagen 

branschdiversifiera sig för att undvika branschspecifik risk. Med stöd av Teppo och 

Wustenhagen (2006) har vi tidigare resonerat kring att antalet exit varit begränsade i 

cleantech sektorn, vilket än mer indikerar på att utfallet motsäger sig cleantech sektorns 

problematik. Vi får trots detta förkasta samtliga hypoteser för variabeln branschdiversifiering.   

Hypotes 5a. Förkastas 

Hypotes 5b. Förkastas 

Hypotes 5c. Förkastas 

 

5.6.6 Tidig fas 

 

Hypotes 6a: Att investera i en tidig fas har ett samband med VC bolagens preferenser till 

börsintroduktion inom cleantech sektorn. 

Hypotes 6b: Att investera i en tidig fas har ett samband med VC bolagens preferenser till 

industriell försäljning inom cleantech sektorn. 

Hypotes 6c: Att investera i en tidig fas har ett samband med VC bolagens preferenser till 

sekundär försäljning inom cleantech sektorn. 

Tabell 5.10 

Tidig fas Börsintroduktion 
 
N=35                    N=26                      

Industriell 
försäljning 
N=35                    N=26 

Sekundär 
försäljning 
N=35                    N=26 

Korrelation 
koefficient 

,171                       ,147 ,176                         ,295 ,079                        -,043 

Signifikans  
(2 sidig) 

,326                       ,475 ,313                        ,144 ,652                         ,833 

N=35: Samtliga observationer 

N=26: VC bolag som har investerat i cleantech 

 

I ovanstående tabell finner vi inget signifikant samband mellan tidig fas och de beroende 

variablerna för de 35 observationerna. Vi blir därmed tvungna att förkasta samtliga hypoteser. 

Dock kan vi se att samtliga variabler är positivt korrelerade med varandra. Börsintroduktion 

och industriell försäljning är ungefär likartat korrelerade med tidig fas, medan sekundär 

försäljning är svagt positivt korrelerat.  
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Enligt Robbie och Wright, (1998) samt Teppo och Wustenhagen, (2006) inriktar sig VC bolag 

som investerar i nya sektorer på företag som befinner sig i startupp- och såddfas. Bygrave et 

al, (1994) menar att industriell försäljning är att föredra om portföljbolaget befinner sig tidig 

fas. I utfallet finner vi en positiv korrelation mellan tidig fas och industriell försäljning. Det är 

inget som vi kan statistiskt säkerhetsställa eftersom resultatet ger ett observerat värde på 

0,313. Från undersökningen fick vi fram att påståendet Ni föredrar att investera i såddfas (14) 

är positivt korrelerad med industriell försäljning till en svag signifikansnivå på 0,086 . I 

enlighet med Bygrave et al (1994), Robbie och Wright, (1998) samt Teppo och Wustenhagen, 

(2006) stämmer resultatet överens med att VC bolagen inriktar investeringarna i såddfas inom 

cleantech sektorn, samt att de föredrar industriell försäljning som exitstrategi. När det gäller 

börsintroduktion motsäger det Bygrave et al (1994) då resultatet visar en positiv korrelation 

men dock ej signifikant. Författaren menar att företag som befinner sig i tidig fas inte är redo 

för en börsintroduktion.  

Om vi ser till VC bolagen som har gjort faktiska investeringar inom cleantech får vi starkare 

indikationer på att industriell försäljning skulle vara att föredra vid investering i tidig fas inom 

cleantech sektorn. Med tanke på att testerna visar en mer stark positiv korrelation samt att det 

observerade p-värdet närmar sig gränsen för de kritiska värdena. 

Hypotes 6a. Förkastas 

Hypotes 6b. Förkastas 

Hypotes 6c. Förkastas 

 

5.6.7 Sen fas 

 

Hypotes 7a: Att investera i en senare fas har ett samband med VC bolagens preferenser till 

börsintroduktion inom cleantech sektorn. 

Hypotes 7b: Att investera i en senare fas har ett samband med VC bolagens preferenser till 

industriell försäljning inom cleantech sektorn. 

Hypotes 7c: Att investera i en senare fas har ett samband med VC bolagens preferenser till 

sekundär försäljning inom cleantech sektorn 

Tabell 5.11 

Sen fas Börsintroduktion 
 
N=35                    N=26                      

Industriell 
försäljning 
N=35                    N=26 

Sekundär 
försäljning 
N=35                    N=26 

Korrelation 
koefficient 

,158                       ,101 -,176                      -,167 -,146                      -,249 

Signifikans  
(2 sidig) 

,364                         ,623 ,313                        ,415 ,403                         ,221 

N=35: Samtliga observationer 

N=26: VC bolag som har investerat i cleantech 
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Ur ovanstående tabell finner vi att sen fas för de 35 observationer är positiv korrelerad med 

börsintroduktion och negativt korrelerade med industriell försäljning samt med sekundär 

försäljning. I jämförelse med de företag som har investerat i cleantech finner vi inga större 

avvikelser.  Av de korrelerade samband vi har funnit med samtliga observationer kan vi utläsa 

att det inte finns något signifikant samband mellan variabeln sen fas och de tre 

exitstrategierna. Vi förkastar därmed samtliga hypoteser. 

Genom teorier av Gompers och Lerner (2004), Bygrave et al (1994) samt Relander et al 

(1994) har vi kunnat identifiera en påverkan mellan vilken fas VC bolagen investerar i och 

utfallet av exitstrategi. Bygrave et al, 1994 och Relander et al (1994) menar att 

börsintroduktion inte passar företag som befinner sig i tidig fas och därav är en industriell 

försäljning att föredra. Detta medför att vi kan tänka oss att sen fas skulle bli positivt 

korrelerad med börsintroduktion, men vi kan inte styrka det eftersom sambandet ej är 

signifikant. Liknande gäller industriell försäljning som lämpar sig till företag som befinner sig 

i tidig fas (Bygrave et al, 1994). Vi kan därmed tänka oss att tidigare resonemang kan vara en 

förklaring till att utfallet blir negativt korrelerat, då VC bolag som investerar i en senare fas 

ser industriell försäljning som en mindre fördelaktig val av exit.  

Som vi tidigare nämnt menar Teppo (2006) att i nya sektorer, likt cleantech inriktar sig VC 

bolagen på investeringar i sådd- och startuppfas.  Vi kan tänka oss att det kan vara en 

förklaring till att vi inte finner några signifikanta samband med sen fas och VC bolagens 

preferenser till valet av exitstrategi inom cleantech sektorn.  

Hypotes 7a. Förkastas 

Hypotes 7b. Förkastas 

Hypotes 7c. Förkastas 
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5.6.8 Geografiskt läge 

 

Hypotes 8a: Att inrikta investeringarna mot ett specifikt geografiskt område har ett samband 

med VC bolagens preferenser till börsintroduktion inom cleantech sektorn. 

Hypotes 8b: Att inrikta investeringarna mot ett specifikt geografiskt område har ett samband 

med VC bolagens preferenser till industriell försäljning inom cleantech sektorn. 

Hypotes 8c: Att inrikta investeringarna mot ett specifikt geografiskt område har ett samband 

med VC bolagens preferenser till sekundär försäljning inom cleantech sektorn. 

Tabell 5.12 

Geografiskt läge Börsintroduktion 
 
N=35                    N=26                      

Industriell 
försäljning 
N=35                    N=26 

Sekundär 
försäljning 
N=35                    N=26 

Korrelation 
koefficient 

-,392                       -,372 ,081                          ,229 ,045                          ,207 

Signifikans  
(2 sidig) 

,020                          ,061 ,644                          ,260 ,796                          ,309 

N=35: Samtliga observationer 

N=26: VC bolag som har investerat i cleantech 

 

I ovanstående tabell kan vi utläsa ett signifikant samband mellan geografiskt läge och 

börsintroduktion. Det bekräftas av att det observerade p-värdet är mindre än signifikansnivån 

0,05. Korrelationen mellan dessa två variabler är negativ, vilket innebär att vi finner ett 

negativt signifikant samband. Vi icke förkastar därmed hypotes 8a. Även observationerna 

som är koncentrerade till de 26 VC bolag som investerat i cleantech visar ett signifikant 

samband, dock ett svagt signifikant samband. Det negativa sambandet mellan geografiskt läge 

och börsintroduktion stärks av Giot och Schwienbacher (2007) som fick fram liknande 

resultat gällande geografiskt läge och börsintroduktion. 

Mellan geografiskt läge och de två övriga exitstrategierna, industriell försäljning och sekundär 

försäljning är korrelation positiv vid utfallet för de 35 observationerna. De positiva 

sambanden är dock inte signifikanta eftersom de observerade p-värdena överstiger den 

kritiska signifikansnivån. Detta innebär att hypotes 8b och 8c förkastas. En intressant aspekt 

är att Giot och Schweinbacher (2007) fann att geografiskt läge har en viss inverkan vid 

industriell försäljning.  

I undersökningen finner vi att korrelationen ökar märkbart när vi enbart tar hänsyn till VC 

bolag som investerat i cleantech. Att det positiva sambandet ökar får stöd av Giot och 

Schweinbacher (2007) generella undersökning, vilket gör att vi kan tänka oss att cleantech 

sektorn följer liknande mönster. Men sambandet är ej signifikant. Gällande sambandet mellan 

geografiskt läge och sekundär försäljning finner vi ingen tidigare teori med liknande resultat. 

Randejelovic et al (2003) menar att antalet investeringar i cleantech sektorn har ökat men 

även variationen av olika typer av cleantech företag. Vi tänker oss därmed att en variation av 

olika företag inte är centrerade på endast en specifik region, därför får VC bolagen vidga sina 

vyer när de skall investera i cleantech. Vilket är en förklaring till att vi inte finner ett 
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•Värdeskapande - Positivt korrelerad 

•Kontroll - Signifikant positivt samband*  

•Syndikering - Negativt korrelerad 

•Branschspecialisering - Negativt korrelrad 

•Branschdiversifiering - Negativt korrelerad 

•Tidig fas - Positivt korrelerad 

•Sen fas - Positivt korrelerad 

•Geografiskt läge - Signifikant negativt samband* 

Börsintroduktion 

•Värdeskapande -  Positivt korrelerad 

•Kontroll - Positivt korrelerad 

•Syndikering - Positivt korrelerad 

•Branschspecialisering - Negativt korrelerad 

•Branschdiversifiering - Positivt korrelerad 

•Tidig fas - Positivt korrelerad 

•Sen fas - Negativt korrelerad 

•Geografiskt läge - Positivt korrelerad 

Industriell 
försäljing 

•Värdeskapande - Positivt korrelerad 

•Kontroll - Negativt korrelerad 

•Syndikering -  Positivt korrelerad 

•Branschspecialisering - Positivt korrelerad 

•Branschdiversifiering - Positivt korrelerad 

•Tidig fas - Positivt korrelerad 

•Sen fas - Negativt korrelerad 

•Geografiskt läge - Positivt korrelerad 

Sekundär 
försäljning 

signifikant samband mellan industriell försäljning och geografiskt läge. Vi kan däremot med 

stöd från tidigare teori påvisa ett negativt samband med börsintroduktion och geografiskt läge. 

Hypotes 8a. Icke förkastas 

Hypotes 8b. Förkastas 

Hypotes 8 c. Förkastas 

 

5.6.9 Sammanställning av hypotesprövningen 

 

Nedanstående figur beskriver resultatet av analysen.  

Figur 5.13 

 

 

 

* Hypotes som icke förkastats 
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6 Slutsats 

I detta kapitel binder vi samman det empiriska resultatet av undersökningen med tidigare teori 

och reflektioner kopplat till syftet och problemformuleringen.  

 

6.1 Slutsatser 

 

Problemformuleringen och syftet med uppsatsen är att beskriva vilka exitstrategier VC 

bolagen föredrar vid en investering i cleantech sektorn, samt att beskriva vilka 

investeringsstrategiska variabler som har ett samband med VC bolagens preferenser till valet 

av exitstrategi inom cleantech sektorn.  

När vi ser till exitstrategier inom cleantech sektorn och utfallet av respondenternas svar kan vi 

utläsa att VC bolagen föredrar en industriell försäljning före börsintroduktion och sekundär 

försäljning. När vi enbart ser till de observationerna som består av VC bolag som har 

investerat i cleantech finner vi ett liknande utfall, även enskilt för de VC bolag som kan tänka 

sig att investera i cleantech sektor. Detta överensstämmer med generell teori kring 

exitstrategier gjord på den svenska VC marknaden av Isaksson (2000b).  

Vi har identifierat två investeringsstrategiska variabler som har ett signifikant samband med 

VC bolagens preferenser till valet av exitstrategi. Vi har funnit det starkaste sambandet mellan 

geografiskt läge och börsintroduktion. Sambandet vi finner är negativt vilket även 

överensstämmer med teori vi tidigare har berört i referensramen. Det innebär att VC bolag 

som föredrar att investera i en specifik region i Sverige, inte föredrar en börsintroduktion som 

exitstrategi vid en investering i ett cleantech företag.  

Det andra signifikanta sambandet vi har identifierat är mellan kontroll och börsintroduktion. 

Sambandet mellan variablerna är positivt korrelerat vilket innebär att resultatet motsäger teori 

vi tidigare har berört i referensramen. Sambandet innebär att VC bolagen som föredrar att 

använda sig av en högre grad av kontroll, föredrar en börsintroduktion som exitstrategi i 

svenska cleantech sektorn.  

Undersökningen har givit ytterligare signifikanta resultat vi kan påvisa. För variabeln kontroll 

har vi funnit två enskilda påståenden som är signifikanta med två av exitstrategierna. Vi har 

funnit att påståendet ni föredrar att använda möjligheten att byta ut entreprenören som VD 

för att öka er kontroll har ett positivt samband med börsintroduktion, med stöd från teori vid 

tidigare berört kan vi styrka att VC bolagen föredrar denna kontrollstrategi om de föredrar en 

börsintroduktion vid en cleantech investering.  

 Även vid industriell försäljning finner vi ett positivt samband med ett enskilt påstående för 

variabeln kontroll, vilket är ni föredrar att använda er av styrelseplatser för att öka er 

kontroll. Det positiva sambandet får även det stöd av tidigare teori vi berört och vi drar 

därmed slutsatsen att ovanstående strategi inom kontroll, enskilt är något VC bolagen föredrar 

till valet av industriell försäljning. 

Slutligen fann vi ett svagt positivt samband mellan påståendet ni föredrar att investera i 

såddfas och industriell försäljning. Vi kan se kopplingar med tidigare teori vi berört och 
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resonerat kring. Vi kan därmed konstatera att VC bolagen föredrar att investera i såddfas om 

de föredrar en exit via industriell försäljning.  

Sammanfattningsvis för att besvara problemformuleringen, har vi funnit två 

investeringsstrategiska variabler som har ett samband med VC bolagens preferenser till val av 

exitstrategi. Det är att VC bolagen föredrar att inte investera i en specifik region i Sverige när 

de föredrar en börsintroduktion i cleantech sektorn. Samt att VC föredrar att använda sig av 

kontroll när de föredrar att avyttra portföljbolaget via en börsintroduktion. 

 

6.2 Slutdiskussion och reflektion 
 

Modellen vi tagit fram i den teoretiska referensramen bygger inte på något komplett ramverk. 

Vi har istället utgått från flertalet forskningar för att identifiera investeringsstrategiska 

variabler som påverkar VC bolagens utfall av exitstrategi. Det vill säga så har vi satt samman 

modellen vi testar på egen hand med stöd från tidigare forskning.  

Ur modellen fann vi två signifikanta samband. Vilket var färre samband än vad vi på förhand 

förväntade oss. Vilket försatte oss i tankar om varför vi inte fann fler signifikanta samband i 

undersökningen. En tanke vi har reflekterat kring är att urvalet vi har använt oss av i 

uppsatsen är begränsat. Det har resulterat i att antalet observationer vi slutligen arbetat med är 

få. Vi kan tänka oss att ett större urval hade givit oss ett annat utfall.  

Vi tror att spridningen i svaren från respondenterna har påverkat resultatet. Eftersom vi 

arbetar med ett begränsat antal observationer ger respondenternas spridning i svaren större 

effekt, i relation till en undersökning med ett stort antal observationer. På grund av att VC 

bolagen som ingår i urvalsgruppen skiljer sig åt vad gäller storlek och strategier, bidrar det till 

en större spridning av svaren än om urvalsgruppen hade varit mer homogen. Urvalsgruppen vi 

har arbetat med som tidigare nämnt består både av större och mindre VC bolag, vilket vi tror 

innebär att strategierna märkbart skiljer sig åt företagen emellan. Vi kan tänka oss att 

skillnaderna har påverkat spridningen av svaren och utfallet i undersökningen.   

Vidare kan vi tänka oss att spridningen påverkats av ytterligare en parameter. Vi har tidigare 

resonerat kring vad cleantech innebär och definitionen har varit energibesparande lösningar 

som kan förekomma i flertalet branscher. På grund av att cleantech inte är en specifik bransch 

utan en sektor kan vi tänka oss att det finns VC bolagen inte använder någon generell strategi 

vid en cleantech investering, utan de anpassar sig till det valda portföljbolaget. Detta kan ha 

påverkat utfallet och spridningen i undersökning då VC bolag med olika erfarenhet av 

cleantech företag relaterat till sitt eget specifika fall, vilket påverkat att svaren skiljt sig åt. 

Trots att vi endast funnit två signifikanta samband i undersökningen har vi funnit att flertalet 

av variablernas korrelation följer vad tidigare forskning har påvisat för VC bolag i allmänhet. 

Vilket är en intressant aspekt med tanke på ovanstående resonemang, då vi kan tänka oss att 

med fler observationer skulle korrelationen kunna bli starkare och möjligtvis fler signifikanta 

samband påvisas i cleantech sektorn. Vilket vi illustrerar i figur 5.13.  

En ytterligare reflektion i undersökningen är att majoriteten av respondenterna föredrar en 

tidshorisont på 4-6 år i cleantech sektorn. Dock är tidigare forskning väldigt skild av vad som 
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är en lång respektive en kort tidshorisont. Resultatet vi finner får till viss del stöd av 

Randejelovic et al (2003).  

Slutligen har analysen bedrivits med icke-parametriska tester vilket vi tidigare fört ett 

resonemang kring. Anledningen till att vi utför dessa typer av test beror på det begränsade 

urvalet, ordinal data och en ojämn spridning kring medelvärdet. Körner och Wahlgren (2006) 

menar att styrkan i testet är lägre än i ett parametriskt test vilket är något vi får beakta i 

undersökningen.  

 

6.3 Implikationer 
 

Bidrag till forskningen 

Som vi tidigare berört finns det flertalet studier som enskilt berör VC marknaden och 

cleantech sektorn. Dock är kopplingen mellan VC och cleantech begränsad i tidigare studier. 

Undersökningen bidrar med att fylla en del av detta gap, genom att beskriva vilka 

investeringsstrategiska variabler som har ett samband med VC bolagens preferenser till valet 

av exitstrategi inom svenska cleantech sektorn. Vilket ger en infallsvinkel för fler forskare att 

undersöka kopplingen mellan VC marknaden och cleantech sektorn. Samt bidrar vi till att 

komplettera den begränsade forskningen kring exitstrategier på den svenska marknaden, med 

en infallsvinkel på cleantech.  

Bidrag till VC bolagen 

När VC bolag hittar nya sektorer att investera i, ses detta oftast som riskfyllt. VC bolagen vill 

ha kompensation för den risken de tar i form av avkastning, vilket genereras vid en exit. Vi 

vill skapa en förståelse för VC bolagen som investerar eller tänker investera i cleantech, hur 

de kan använda strategier de föredrar för att uppnå en önskvärd exitstrategi. Vi hoppas att 

undersökningen skall skapa ett ökat intresse för VC bolagen att investera i cleantech, samt att 

VC bolagen kan använda resultatet och indikationerna för att öppna upp för en önskvärd exit. 

Bidrag till cleantech sektorn 

För att cleantech sektorn skall fortsätta att utvecklas vill vi att fler skall få upp ögonen för 

denna viktiga sektor. Cleantech sektorn förespråkar att företagen använder miljövänligare 

lösningar i arbetet, vilket vi anser är viktigt för framtiden. Tidigare teori nämner att VC 

bolagen är viktiga vid utvecklandet av ny teknologi eller sektorer. Med tanke på att flera VC 

bolag har börjat investera i cleantech sektorn, hoppas vi att uppsatsen skall bidra till att fler 

cleantech företag vill ta in VC bolag som finansieringskälla, för att utveckla sin verksamhet.   
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6.4 Förslag till fortsatt forskning, 

 

I undersökningen har vi tittat på VC bolagens preferenser till olika strategier och kopplingen 

till exitstrategi. Preferenser är sådant som förändras över tiden, vilket även konjunkturer gör. 

Därför tycker vi att en liknande undersökning skulle vara intressant att utföra vid ett annat 

konjunkturläge.  

En fundering som följt med oss längs arbetets gång är att utföra en liknande undersökning fast 

på den svenska VC marknaden rent generellt. Det vill säga att utföra ovanstående 

undersökning på samtliga VC bolag oavsett inriktning och investeringsfokus. Den generella 

forskningen är relativt outforskat i Sverige. Under sådana omständigheter skulle det även vara 

möjligt att undersöka faktiska exit. 

En intressant aspekt är att se utifrån entreprenörens perspektiv i cleantech sektorn och därmed 

fånga deras attityder om hur VC bolagen påverkar dem vid en exit. Det skulle innebära att 

urvalet är betydligt större, vilket skulle kunna underlätta det statistiska arbetet.  

Det hade varit intressant att göra en liknande kvalitativ undersökning, för djupare analysera 

och möjligen finna andra strategier och aspekter som inte behandlats i tidigare teori. 

Ytterligare kan undersökningen fokusera på endast mindre VC bolag eller större VC bolag för 

att ge en än mer djupare analys. 

Vi vill även lyfta fram att undersökningen kan var intressant att genomföra om ett antal år, då 

cleantech marknaden för VC investeringar etablerat sig, vilket innebär att fler faktiska exit har 

ägt rum och undersökningen kan få en ytterligare infallsvinkel.  
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Appendix 

Bilaga 1 

 

Standardiserad mall för telefonintervju 

Inledande förfrågning 

Mitt namn är _________ och jag studerar 3:e året vid Högskolan i Halmstad på 

ekonomprogrammet. Vi är tre ekonomistudenter som för tillfället skriver en kandidatuppsats 

med fördjupning inom Venture Capital bolags exitstrategier med inriktning på cleantech 

sektorn. Med Cleantech menar vi energibesparande lösningar oavsett sektor som hjälper vår 

miljö ur en positiv aspekt.  

Vi avser att undersöka vilka strategier ni har vid en investering i cleantech sektorn och vilken 

exitstrategi ni föredrar, därmed är vårt material och er medverkan helt konfidentiell. Ert 

företag har valts ut eftersom SVCA:s medlemsregister registrerat att ni har 

investeringsinriktning på cleantech.   

Vi är övertygade att ni kommer få användning av att vårt resultat och vi ser er som en viktig 

respondent i vårt arbete. Vi beräknar att undersökning maximalt tar 8 minuter av er tid. Vi 

undrar därmed om ni vill delta i vår undersökning för att medverka till en bättre förståelse vid 

exit inom cleantech. 

För att undersökningen skall få hög trovärdighet, söker vi den personen på ert företag som är 

investeringsansvarig. 

Fortsättning 

(Förutsätter att vi nu pratar med ”rätt” och relevant uppgiftslämnare, ifall respondenten 

vidarebefordrar telefonen till annan kollega kommer vi använda överstående inledning 

ytterligare en gång innan vi går vidare) 

Vi avser att studera er investeringsstragi och exitstrategi inom cleantech. Vi vet att 

undersökningen kommer vara till nytta för er verksamhet och vi ser gärna att ni tar del av vårt 

resultat.  

Vi kommer därmed ställa en rad olika påståenden kring er investeringsstrategi samt 

exitstrategi, där ni skall svara i vilken grad ert VC bolag överstämmer med varje enskilt 

påstående. Undersökning går till så att vi läser upp varje enskild fråga för er, ni tar sedan 

ställning till påståendena. 

Viktigt är att undersökning koncentrerar sig på cleantech sektorn, och vi ber er att enbart 

tänka på investeringar i cleantech när ni besvarar våra frågor. 
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Bilaga 2 

Frågeformulär 

Företag:       

Befattning       

Telefonnummer:     

E-mailadress:      

Datum:      

 

Vi vill börja med några enkla frågor om ert företags investeringar 

 

a) Har ni investerat inom cleantech? 

       Ja Nej 

b) Ifall nej, När det gäller cleantech, kan ni tänka er att investera inom denna sektor? 

       Ja Nej  

 

Här följer ett antal frågor som berör er investeringsstrategi vid en investering inom 

cleantech sektorn. 

 

Vid en investering föredrar ni en tidshorisont på? 

1. Ingen specifik 

2. 0-3 år 

3. 4-6 år 

4. 7-9 år 

5. 10 år eller mer 

 

Svarsalternativ 

1- Instämmer inte alls 

2- Instämmer inte 

3- Varken eller 

4- Instämmer delvis 

5- Instämmer helt 
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1. Ni föredrar att bidra med ert kontaktnät för att skapa värdeskapande 

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 

2. Ni föredrar att bidra med strategiska råd för att skapa värdeskapande 

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 

3. Ni föredrar att använda er av personlig kontakt för att skapa värdeskapande 

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 

4. Ni föredrar att använda styrelseplatser för att öka er kontroll 

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 

5. Ni föredrar att använda möjligheten att byta ut entreprenören som VD för att öka er 

kontroll 

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 

6. Ni föredrar fasta avtal i kontraktet för att öka er kontroll 

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 

7. Ni föredrar att använda er av syndikeringsinvestering vid stora projekt 

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 
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8. Ni föredrar att använda er av syndikeringsinvestering vid riskfyllda projekt 

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 

9. Ni föredrar att använda er av syndikeringsinvestering för att samordna kunskap 

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 

10. Ni föredrar att fokusera investeringarna i en specifik bransch 

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 

11. Ni föredrar att fokusera investeringarna i en specifik teknologi 

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 

12. Ni föredrar att sprida era risker genom att investera i olika branscher 

 

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 

13. Ni föredrar att sprida era risker genom att investera i olika företagssammansättningar 

 

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 

14. Ni föredrar att investera i såddfas 

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 
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15. Ni föredrar att investera i startuppfas  

 

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 

16. Ni föredrar att investera i expansionsfas 

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 

17. Ni föredrar att investera i mognadsstadium 

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 

18. Ni föredrar att investera i företag som befinner sig inom en specifik region i Sverige 

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 

Här följer ett antal påstående kring er attityd till valet av exitstrategi inom cleantech 

sektorn. 

Svarsalternativ 

1- Instämmer inte alls 

2- Instämmer inte 

3- Varken eller 

4- Instämmer delvis 

5- Instämmer helt 

 

1. Vid en exit inom cleantech sektorn, till vilken grad föredrar ni börsintroduktion 

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

Med börsintroduktion menar vi att portföljbolaget introduceras på en publik marknad 
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2. Vid en exit inom cleantech sektorn, till vilken grad föredrar ni industriell 

försäljning 

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

Med industriell försäljning menar vi att majoriteten av andelarna i portföljbolaget säljs till en 

tredje part. 

 

3. Vid en exit inom cleantech sektorn, till vilken grad föredrar ni sekundär 

försäljning 

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

Med sekundär försäljning menar vi att det är enbart VC bolaget som säljer sina andelar till en 

tredje part. 

Vill ni ta del av undersökningen? 

a) Ja 

b) Nej 
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Bilaga 3 

 

Vi vill börja med några enkla frågor om ert företags investeringar 

 

a) Har ni investerat inom cleantech? 

       Ja Nej 74,3 % 

b) Ifall nej, När det gäller cleantech, kan ni tänka er att investera inom denna sektor? 

       Ja Nej  25,7 % 

 

Här följer ett antal frågor som berör er investeringsstrategi vid en investering inom 

cleantech sektorn. 

Vid en investering föredrar ni en tidshorisont på? 

1. Ingen specifik 28,6 % 

2. 0-3 år 5,7 % 

3. 4-6 år 45,7 % 

4. 7-9 år 17,1 % 

5. 10 år eller mer 2,9 % 

Svarsalternativ 

1. Instämmer inte alls 

2. Instämmer inte 

3. Varken eller 

4. Instämmer delvis 

5. Instämmer helt 

1. Ni föredrar att bidra med ert kontaktnät för att skapa värdeskapande 

1 2 3 4 5 

0 % 0 % 11,4 % 22,9 % 65,7 % 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

2. Ni föredrar att bidra med strategiska råd för att skapa värdeskapande 

1 2 3 4 5 

0 % 0 % 5,7 % 54,3 % 40 % 

  

Instämmer inte alls    Instämmer helt 
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3. Ni föredrar att använda er av personlig kontakt för att skapa värdeskapande 

1 2 3 4 5 

 

0 % 0 % 2,9 % 28,6 % 68,6 % 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

4. Ni föredrar att använda styrelseplatser för att öka er kontroll 

1 2 3 4 5 

8,6 % 14,3 % 14,3 % 40 % 22,9 % 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

5. Ni föredrar att använda möjligheten att byta ut entreprenören som VD för att öka er 

kontroll 

1 2 3 4 5 

 

20 % 22,9 % 40 % 11,4 % 5,7 % 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

6. Ni föredrar fasta avtal i kontraktet för att öka er kontroll 

1 2 3 4 5 

2,9 % 5,7 % 11,4 % 40 % 40 % 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

7. Ni föredrar att använda er av syndikeringsinvestering vid stora projekt 

1 2 3 4 5 

 

8,6 % 8,6 % 8,6 % 31,4 % 42,9 % 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

8. Ni föredrar att använda er av syndikeringsinvestering vid riskfyllda projekt 

1 2 3 4 5 

 

8,6 % 2,9 % 14,3 % 34,3 % 40 % 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

9. Ni föredrar att använda er av syndikeringsinvestering för att samordna kunskap 

1 2 3 4 5 
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8,6 % 5,7 % 17,1 % 51,4 % 17,1 % 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 

10. Ni föredrar att fokusera investeringarna i en specifik bransch 

1 2 3 4 5 

 

45,7 % 17,1 % 20 % 5,7 % 11,4 % 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

11. Ni föredrar att fokusera investeringarna i en specifik teknologi 

1 2 3 4 5 

48,6 % 31,4 % 11,4 % 2,9 % 5,7 % 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

12. Ni föredrar att sprida era risker genom att investera i olika branscher 

1 2 3 4 5 

 

2,9 % 14,3 % 14,3 % 25,7 % 42,9 % 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

13. Ni föredrar att sprida era risker genom att investera i olika företagssammansättningar 

 

1 2 3 4 5 

 

5,7 % 2,9 % 8,6 % 28,6 % 54,3 % 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

14. Ni föredrar att investera i såddfas 

1 2 3 4 5 

 

31,4 % 11,4 % 14,3 % 17,1 % 25,7 % 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

15. Ni föredrar att investera i startuppfas  

1 2 3 4 5 

 

20 % 14,3 % 14,3 % 22,9 % 28,6 % 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 
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16. Ni föredrar att investera i expansionsfas 

1 2 3 4 5 

5,7 % 17,1 % 17,1 % 34,3 % 25,7  

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

17. Ni föredrar att investera i mognadsstadium 

1 2 3 4 5 

 

28,6 % 25,7 % 5,7 % 22,9 % 17,1 % 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

18. Ni föredrar att investera i företag som befinner sig inom en specifik region i Sverige 

1 2 3 4 5 

45,7 % 17,1 % 8,6 % 8,6 % 20 % 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 

Här följer ett antal påstående kring er attityd till valet av exitstrategi inom cleantech 

sektorn. 

Svarsalternativ 

1. Instämmer inte alls 

2. Instämmer inte 

3. Varken eller 

4. Instämmer delvis 

5. Instämmer helt 

 

1. Vid en exit inom cleantech sektorn, till vilken grad föredrar ni börsintroduktion 

1 2 3 4 5 

5,7 % 25,7 % 51,4 % 11,4 % 5,7 % 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

2. Vid en exit inom cleantech sektorn, till vilken grad föredrar ni industriell försäljning 

1 2 3 4 5 

0 % 0 % 25,7 % 25,7 % 48,6 % 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 
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3. Vid en exit inom cleantech sektorn, till vilken grad föredrar ni sekundär försäljning 

1 2 3 4 5 

14,3 % 8,6 % 54,3 % 22,9 % 0 % 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 
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Bilaga 4 

 

One-Sample 
Kolmogorov-Smirnov 

Test 
N 

Normal Parameters
a,b

 Most Extreme Differences 

Kolmogorov-

Smirnov Z 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) Mean 

Std. 

Deviation Absolute Positive Negative 

Börsintroduktion 35 2,8571 ,91210 ,266 ,266 -,248 1,576 ,014 

Industriell försäljning 35 4,2286 ,84316 ,306 ,185 -,306 1,808 ,003 

Sekundär försäljning 35 2,8571 ,94380 ,332 ,211 -,332 1,962 ,001 

Tidshorisont 35 2,6000 1,16821 ,291 ,200 -,291 1,722 ,005 

Värdeskapande 35 4,5000 ,50000 ,241 ,159 -,241 1,428 ,034 

Kontroll 35 3,4095 ,85591 ,132 ,112 -,132 ,783 ,572 

Syndikering 35 3,8286 1,01419 ,179 ,124 -,179 1,062 ,210 

Branschspecialisering 35 2,2000 1,38903 ,263 ,263 -,194 1,558 ,016 

Branschdiversifiering 35 3,9143 1,19734 ,246 ,182 -,246 1,457 ,029 

Tidig fas 35 3,1000 1,41317 ,153 ,122 -,153 ,907 ,383 

 Sen fas 35 3,1571 1,23533 ,181 ,103 -,181 1,071 ,201 

Geografiskt läge 35 2,4000 1,61245 ,265 ,265 -,193 1,565 ,015 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Bilaga 5 

N=35  a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

a Korr 1,000 ,033 -,382
*
 ,216 ,096 -,047 ,027 ,430

**
 ,278 -,146 -,033 -,269 -,096 -,034 -,208 ,001 

Sig . ,849 ,024 ,213 ,582 ,790 ,876 ,010 ,106 ,401 ,852 ,118 ,585 ,845 ,230 ,994 

b Korr   1,000 -,180 -,016 -,018 ,231 ,359
*
 ,191 ,091 ,002 ,030 ,176 -,053 ,175 ,067 -,219 

Sig   . ,302 ,927 ,918 ,182 ,034 ,272 ,602 ,993 ,864 ,313 ,764 ,314 ,703 ,205 

c Korr     1,000 -,263 ,098 ,020 -,137 ,028 -,023 ,118 ,099 ,248 ,216 -,090 ,091 ,085 

Sig     . ,127 ,577 ,908 ,434 ,873 ,895 ,501 ,570 ,150 ,212 ,607 ,602 ,629 

1 Korr       1,000 ,173 ,109 ,207 ,145 ,383
*
 ,228 ,129 -,090 -,001 ,062 -,086 ,009 

Sig       . ,319 ,532 ,232 ,407 ,023 ,188 ,459 ,608 ,994 ,722 ,621 ,958 

2 Korr         1,000 ,594
**
 -,112 ,001 -,009 ,105 ,117 ,255 ,262 ,006 ,007 ,206 

Sig         . ,000 ,522 ,993 ,961 ,550 ,503 ,139 ,129 ,973 ,970 ,236 

3 Korr           1,000 ,048 ,160 ,010 -,139 ,035 ,090 ,337
*
 ,050 ,054 ,156 

Sig           . ,782 ,358 ,954 ,427 ,842 ,606 ,048 ,774 ,756 ,372 

4 Korr             1,000 ,411
*
 ,328 ,249 ,043 ,255 ,011 ,319 -,038 -,269 

Sig             . ,014 ,054 ,149 ,807 ,140 ,951 ,062 ,830 ,119 

5 Korr               1,000 ,407
*
 ,180 ,104 ,119 ,084 ,018 -

,360
*
 

-,051 

Sig               . ,015 ,300 ,553 ,495 ,629 ,919 ,034 ,770 

6 Korr                 1,000 ,486
**
 ,355

*
 -,058 ,046 -,070 -,012 ,221 

Sig                 . ,003 ,036 ,740 ,792 ,689 ,944 ,202 

7 Korr                   1,000 ,760
**
 ,341

*
 ,031 -,018 ,117 ,323 

Sig                   . ,000 ,045 ,858 ,920 ,503 ,058 

8 Korr                     1,000 ,300 ,016 -,101 ,184 ,295 

Sig                     . ,080 ,929 ,562 ,291 ,086 

9 Korr                       1,000 -,166 -,013 ,194 -,094 

Sig                       . ,340 ,943 ,264 ,591 

10 Korr                         1,000 ,458
**
 -,306 -,082 

Sig                         . ,006 ,074 ,641 

11 Korr                           1,000 -,163 -
,396

*
 

Sig                           . ,351 ,019 

12 Korr                             1,000 ,372
*
 

Sig                             . ,028 

13 Korr                               1,000 

Sig                               . 

14 Korr                                 

Sig                                 

15 Korr                                 

Sig                                 

16 Korr                                 

Sig                                 

17 Korr                                 

Sig                                 

18 Korr                                 

Sig                                 
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 N=35 14 15 16 17 18 

a 
Korr 0,128 0,185 0,054 0,218 -,392

*
 

Sig 0,462 0,286 0,76 0,208 0,02 

b 
Korr 0,295 0,041 -0,164 -0,132 0,081 

Sig 0,086 0,814 0,345 0,451 0,644 

c 
Korr -0,086 0,246 0,016 -0,257 0,045 

Sig 0,623 0,154 0,928 0,136 0,796 

1 
Korr -0,053 0,079 0,249 0,246 -0,117 

Sig 0,764 0,652 0,149 0,155 0,504 

2 
Korr -0,01 0,129 -0,051 0,052 -0,248 

Sig 0,954 0,461 0,772 0,767 0,152 

3 
Korr 0,175 0,292 -0,249 0,079 -0,175 

Sig 0,313 0,089 0,15 0,652 0,315 

4 
Korr -0,106 0,074 -0,044 -0,065 -0,119 

Sig 0,545 0,674 0,802 0,712 0,495 

5 
Korr 0,099 0,142 0,015 0,172 -,374

*
 

Sig 0,571 0,416 0,93 0,323 0,027 

6 
Korr ,339* ,425

*
 -,365

*
 -,348

*
 0,109 

Sig 0,047 0,011 0,031 0,04 0,533 

7 
Korr -0,014 -0,074 -0,061 -0,213 ,362

*
 

Sig 0,937 0,671 0,729 0,219 0,033 

8 
Korr 0,097 0,062 -0,179 -0,116 ,369

*
 

Sig 0,58 0,725 0,303 0,506 0,029 

9 
Korr -0,027 0,04 -0,053 -0,089 0,113 

Sig 0,879 0,818 0,762 0,612 0,516 

10 
Korr -0,017 0,15 -0,077 -0,15 -,421

*
 

Sig 0,921 0,39 0,66 0,39 0,012 

11 
Korr 0,085 0,124 ,398

*
 0,012 -0,231 

Sig 0,626 0,477 0,018 0,947 0,181 

12 
Korr 0,015 0,01 -0,175 -0,184 ,445

**
 

Sig 0,934 0,956 0,316 0,291 0,007 

13 
Korr 0,036 0,075 -0,082 -0,04 ,367

*
 

Sig 0,838 0,669 0,64 0,818 0,03 

14 
Korr 1 ,622

**
 -,393

*
 -,435

**
 0,098 

Sig . 0 0,019 0,009 0,575 

15 
Korr   1 -0,231 -0,32 -0,092 

Sig   . 0,181 0,061 0,597 

16 
Korr     1 ,615

**
 -0,103 

Sig     . 0 0,557 

17 
Korr       1 -0,291 

Sig       . 0,09 

18 
Korr         1 

Sig         . 
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A. Börsintroduktion  5. Byta ut entreprenören som vd  12. Olika branscher 

B. Industriell försäljning 6. Fasta avtal   13. Olika företagssammansättningar 

C. Sekundär försäljning 7. Stora projekt   14. Såddfas 

1. Kontaktnät   8. Riskfyllda projekt  15. Startuppfas 

2. Strategiska råd  9. Samordna kunskap  16. Expansionsfas 

3. Personlig kontakt  10. Specifik bransch  17. Mognadsstadium 

4. Styrelseplatser  11. Specifik teknologi  18. Specifik region 

 

 

  



Venture Capital bolags investeringsstrategi och dess preferenser till valet av exitstrategi i svenska 

cleantech sektorn. 

 

 

82 
 

Bilaga 6 

 

Beroende variabler Börsintroduktion     
                

Industriell försäljning 
 

Sekundärförsäljning 
 
 

N            % N            % N            % 

Instämmer inte alls 0 0 0 0 2 22,2 

Instämmer inte 3 33,3 0 0 1 11,1 

Varken/eller 4 44,4 2 22,2 4 44,4 

Instämmer delvis 2 22,2 1 11,1 2 22,2 

Instämmer helt 0 0 6 66,7 0 0 

Totalt 9 100 9 100 9 100 
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Bilaga 7 

 

Egen sammanställning genom granskning av VC bolagens hemsidor samt kontakt via e- mail 

och telefon.  

VC bolag med cleantech som investeringsinriktning 

Exit inom cleantech 

sektorn 

Företag 1 Nej 

Företag 2 Nej 

Företag 3 Ja 

Företag 4 Framgår ej 

Företag 5 Framgår ej 

Företag 6 Ja 

Företag 7 Nej 

Företag 8 Ja 

Företag 9 Nej 

Företag 10 Framgår ej 

Företag 11 Framgår ej 

Företag 12 Nej 

Företag 13 Framgår ej 

Företag 14 Framgår ej 

Företag 15 Nej 

Företag 16 Nej 

Företag 17 Ja 

Företag 18 Nej 

Företag 19 Framgår ej 

Företag 20 Ja 

Företag 21 Nej 

Företag22 Framgår ej 

Företag 23 Framgår ej 

Företag 24 Nej 

Företag 25 Framgår ej 

Företag 26 Nej 

Företag 27 Nej 

Företag 28 Nej 

Företag 29 Nej 

Företag 30 Framgår ej 

Företag 31 Framgår ej 

Företag 32 Framgår ej 

Företag 33 Framgår ej 

Företag 34 Nej 

Företag 35 Framgår ej 

Företag 36 Framgår ej 

Företag 37 Framgår ej 

Företag 38 Framgår ej 
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Företag 39 Nej 

Företag 40 Ja 

Företag 41 Framgår ej 

Företag 42 Framgår ej 

Företag 43 Nej 

Företag 44 Nej 

Företag 45 Nej 

Företag 46 Nej 

Företag 47 Nej 

Företag 48 Nej 

Företag 49 Framgår ej 

Företag 50 Ja 

Företag 51 Framgår ej 

Företag 52 Framgår ej 

Företag 53 Framgår ej 
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Figur- och tabellförteckning 

Figur 3.1 - Översikt Riskkapital   s.8 

Figur 3.2 - Översikt Cleantech   s.9 

Figur 3.3 - Översikt investeringsprocessen  s.13 

Figur 3.4 - Sammanfattning av variabler  s.25 

Tabell 5.1 - Frekvenstabell kontrollfråga  s.40 

Tabell 5.2 - Frekvenstabell tidshorisont  s.41 

Tabell 5.3 - Frekvenstabell beroende variabler  s.42 

Tabell 5.4 - Beskrivning samtliga variabler  s.43 

Tabell 5.5 - Korrelationsmatris Värdeskapande  s.46 

Tabell 5.6 - Korrelationsmatris Kontroll  s.47 

Tabell 5.7 - Korrelationsmatris Syndikering  s.49 

Tabell 5.8 - Korrelationsmatris Branschspecialisering  s.50 

Tabell 5.9 - Korrelationsmatris Branschdiversifiering s.51 

Tabell 5.10 - Korrelationsmatris Tidig fas  s.52 

Tabell 5.11 - Korrelationsmatris Sen fas  s.53 

Tabell 5.12 - Korrelationsmatris Geografiskt läge  s.55 

Figur 5.13 - Sammanställning av hypotesprövningen s.56 

 

 


