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Sammanfattning 
Under 2000-talet har hotet mot miljön och klimatet nått oss med stormsteg och en omställning 
till ett hållbart samhälle är ett krav och omställningen förväntas bli lång. I ljuset av miljöhotet 
utvecklas nya investeringssektorer med fokus på att stilla den ökande efterfrågan på produkter 
och tjänster som minskar miljöpåverkan, en av de mest populära investeringssektorerna med 
fokus på miljön är Cleantech. Cleantech är en ny investeringskategori som kom till Sverige 
runt år 2005.  
 
Begreppet och investeringskategorin, Cleantech härstammar från USA och organisationen 
Cleantech Group LLC. Cleantech Group delar upp Cleantech i elva olika segment på följande 
sätt; (1) Energiproduktion, (2) Energiförvaring, (3) Energiinfrastruktur, (4) Energieffektivitet, 
(5) Transport, (6) Vatten & Avfallsvatten, (7) Luft & Miljö, (8) Material, (9) 
Tillverkning/Industriell, (10) Jordbruk, (11) Återvinning & Avfallshantering. För att 
Cleantech-bolag skall utvecklas så används ofta riskkapital från VC-bolag. En enkätstudie 
visar att 56 % av svenska riskkapitalister anser att Cleantech är det mest intressanta 
investeringsområdet. En klartläggning över vilka svenska Cleantech-bolag som har erhållit 
VC-investeringar kompletterar den tidigare forskningen, vilket gör ämnet intressant att 
studera.  
 
Genom en abduktiv forskningsansats och en kvantitativ inriktning har jag valt att studera 
samtliga VC-  och identifierade VC-
bolagens tillhörande portföljbolag. Syftet är att kategorisera och klassificera vilka svenska 
Cleantech-bolag som har erhållit VC-investeringar. Studien har ett delsyfte genom att 
undersöka om det finns tillväxtskillnader mellan Cleantech-bolag och Övriga bolag som 
inkluderas i studien. De teoretiska utgångspunkterna är Cleantech-segmenteringen som 
hänförs till Cleantech Group och väsentligheten kring ett väldefinierat begrepp kring 
Cleantech. Jämförelser och paralleller -
undersökning, Global Cleantech 100. Tillväxtskillnader mellan Cleantech-bolag och Övriga 
bolag analyseras med kopplingar till agentteori och teorin kring informationsasymmetri.        
 
Studien genomförs med en systematisk datainsamling med indelning i två faser; första fasen 
innehåller kategorisering och klassificeringen av funna portföljbolag som antingen Cleantech-
bolag eller Övriga bolag och andra fasen innehåller inhämtade av bokslutsdata för respektive 
portföljbolag, vilket möjliggör en analys av tillväxtskillnaderna mellan Cleantech-bolag och 
Övriga bolag, mätt i antal anställda och omsättningsförändring. Datainsamlingen omfattar 703 
stycken unika portföljbolag som i sin tur finansieras av 71 olika VC-bolag.  
 
Studien visar att Energiproduktion med 23 stycken portföljbolag attraherar VC-kapital i störst 
utsträckning följt av Energieffektivitet med 18 stycken portföljbolag och 
Tillverkning/Industriell med 13 stycken portföljbolag. Studien påvisar också att Cleantech-
bolag har signifikant högre tillväxt både mätt i antal anställda och omsättningsförändring i 
förhållande till bolag kategoriserade som Övriga bolag.    
 
I rådande studie har en totalundersökning av VC-
medlemsregister genomförts, vilket innebär att applicerbarheten och jämförbarheten är 
gentemot populationer som överensstämmer med kriterierna för VC-bolagen och har en 
likvärdig Cleantech-segmentering. Generaliserbarheten minskar vid överföring till VC-bolag 
som investerar i utländska bolag på grund av att dessa bolag inte styrs av svenska 
marknadsmöjligheter och svenska regleringar. 
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1. Introduktion 
 

 

Följande introduktion inleds med en presentation av studiens ämnesval, därefter följer en 

problematisering av den bristande kartläggningen av Venture Capital investeringar i svenska 

Cleantech-bolag. Introduktionsavsnittet avslutas med en problemdiskussion för att motivera 

och förklara den angivna problemformuleringen.  
 

 
! "

   Charles Franklin Kettering 
 
1.1 Ämnesval 
Med en studiebakgrund på C-nivå med inriktning mot redovisning och en masterinriktning 
mot management och finansiering fann jag intresset att försöka väva samman mina 
masterinriktningar Corporate 

F inan med flera väcktes intresset till att uppmärksamma och fördjupa mig i 
riskkapitalisternas syn på attraktiva investeringsmöjligheter. Attraktiva investerings-
möjligheter följer naturligtvis läget i världsekonomin och vilken inställning som 
individerna/konsumenterna i samhället har. I uppstarten till denna uppsats så gästade 

seminariumet innefattade frågeställningar kring vilken kapitalism som kommer att maximera 
ekonomisk hållbarhet. Al Gore har också varit en av de mest drivande faktorerna till att 
klimathotet har fått ett kommersiellt genomslag. Klimatfrågan har förändrat världen och på så 

villiga att investera 
i med tanke på dess miljöpåverkan och kommersiella värde. Segmentet Cleantech har snabbt 
vuxit fram under början av 2000-talet. I dagsläget finns det få studier som har försökt 
kartlägga och kategorisera i vilka typer av Cleantech-bolag som investeringsviljan för 
riskkapitalister finns. Utifrån ovanstående fann jag det intressant att granska riskkapitalisters 
förhållande till investeringsmöjligheter med anknytning till minskad miljöpåverkan och i 
vilka svenska Cleantech-bolag som Venture Capital investeringar har skett.  
 
I samband med ämnesvalet publicerades 2010 Global Cleantech 100 (Cleantech group, 2010), 
där de 100 mest lovande Cleantech-bolagen globalt är med. Bland dessa 100 bolag finns 2 
stycken svenska bolag, vilket illustrerar att innovation inom Cleantech finns i Sverige och att 
också en internationell konkurrenskraft för Venture Capital investeringar finns i Sverige. 
Publiceringen visar på en svensk anknytning till utvecklingen av Cleantech i allra högsta grad.  
 
1.2 Bakgrund 
Hotet mot miljö och klimat har under 2000-talet nått oss med stormsteg och omställningen till 
ett hållbart samhälle förväntas bli lång. Det framgår av en framstående rapport inom hållbar 
utveckling, skriven av Nicholas Stern (2006). Enligt Stern (2006) krävs det förutsättningar för 
både teknisk innovation och en omfattande beteendeförändring för att förhindra ett globalt hot 
mot miljö och klimat. I sin rapport beskrivs kostnaderna för insatser som krävs för att 
motverka klimatförändringarna som avsevärt lägre än vad vi måste betala om vi inte agerar 
mot miljö och klimathotet. I takt med ett ökande intresse från allmänhetens sida gentemot 
hållbar utveckling har antalet bolag inom Cleantech på den svenska marknaden ökat.  
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Begreppet, Sustainable Investment (SI) innefattar många olika begreppsgrupper och 
specialiserade tillgångsslag, som exempelvis handel med utsläppsrätter. SI har en koppling till 
Cleantech-investeringar med avseende på användning av miljömässiga, sociala och 
bolagsstyrningsmässiga verktyg (ESG-faktorer") vid uppbyggnaden av affärsportföljen och 
beslutspolitik. (Siddy, 2009, s. 2) 
 
Begreppet, Sustainable Venture Capital Investments (SVCI) innefattar placeringar i 
finansiella medel i främst privata investeringar utanför den offentliga marknaden, i nystartade 
företag och mindre bolag vars affärsidé har utgångspunkter i optimering av naturresurser och 
samtidigt en minskad miljöpåverkan. Den dominerande formen av ovanstående 
investeringsstrategi är Cleantech, vars strategi härstammar från en rad olika sektorer med den 
gemensamma övertygelsen att investera i hållbara industrier och processer som genererar en 
högre avkastning än marknadsgenomsnittet över tid. (Social Investment Organization, 2007, 
s. 9) Man talar om ett paradigmskifte med begrepp som hållbar utveckling, Cleantech och 
förnyelsebar energi som grundsatser.(Salo, 2007) Forskningen kring Sustainable Venture 
Capital Investments har kommit fram till att miljöfaktorn i ESG-faktorerna har störst 
dragkraft när det gäller att attrahera Venture Capital. Utifrån ovanstående koppling finns det 
ett stort intresse att investera i produkter, tjänster eller processer som; 
 

(SVCA, 
2009a, sid 32) 

Ovanstående citat är utarbetat av European Private Equity & Venture Capital Association 
(EVCA) och det är även den definition som Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) använder 
sig av vid benämningen av Cleantech. I en enkätundersökning som SVCA utförde med 
anledning av att kartlägga svenska riskkapitalisters investeringsmönster de kommande åren, 
svarade 56 % av respondenterna att Cleantech var den mest intressanta branschen att investera 
i (SVCA, 2008, s.46). 
 
Enligt forskare är drivkrafter som ligger bakom utvecklingen av Cleantech-sektorn många och 
komplexa. Stack (2007) menar att de grundläggande drivkrafterna är;    
 

#$%&'($)#$*"%+),-./"%-.",0("#$1(/,2($,"#$")&(+$,()0"#$3'/,.4")-'&3"5("0#*0"($(.*4"6.#)(/7"*.-8#$*"

6'5&#)" (Stack, 2007, p. 24) "

Nystarts- och tillväxtföretag inom innovationsteknikbranschen (NTBFs2) spelar en viktig roll 
för nyskapandet av arbetstillfällen, vidareutvecklingen av teknik innovation och 
samhällsekonomin som helhet (Colombo, Luukkonen, Mustar & Wright, 2010, s. 261) Stora 
delar av Cleantech-begreppet omfattar tekniska innovationer som utgörs av nystarts- och 
tillväxtföretag. Som för alla högteknologiska bolag som är i nystarts- och tillväxtstadiumet så 
har också Cleantech-bolagen ett kapitalbehov för utveckling och kommersialisering av 
högteknologiska affärsidéer. (Energimyndigheten, 2009, s.4) Den mest kritiska frågan för 
innovationsföretag i utvecklingsfasen är tillgången av kapital (Isaksson, 2006, s. 13). 
!
Det finns följande finansieringsalternativ; (1) eget kapital, (2) riskkapital, (3) banklån och (4) 
offentligt stöd (exempelvis organisationer som Almi, Industrifonden, Innovationsfonden 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!Från engelskan: (Environment, Social responsibility, Governance)!
# NTBFs : New Technology-Based Firms. 
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etcetera). Finansieringsmöjligheterna för bolagen varierar beroende på vilken utvecklingsfas 
bolaget befinner sig i, olika finansiärer är specialiserade i specifika utvecklingsfaser. (Sjögren 
& Zackrisson, 2005, s. 77ff) 
 
Som nämns ovan så är det vanligt förekommande att högteknologiska tillväxtbolag inte har 
det interna kapitalet (eget kapital) som krävs för att täcka utvecklings- och 
kommersialiseringskostnader och behöver därmed externt kapital. Med externt kapital kan 
bolaget utvecklas i en snabbare takt än med enbart internt kapital. Externt kapital för 
högteknologiska bolag benämns ofta som riskkapital på grund av den ökade risken för 
konkurs. I den följande studien har jag valt att fokusera på finansiering i den tidiga 
utvecklingsfasen, vilket är i linje med definitionen enligt SVCA (2008, s. 4) som riskkapital 
eller Venture Capital. Den fortsatta benämningen på riskkapital kommer vara Venture Capital 
med förkortningen VC i rådande studie.  
 
Finansiering av Cleantech-bolag har under år 2008 fått stor massmedial uppmärksamhet då 
Michael Woods, USA:s Sverigeambassadör presenterade 48 svenska Cleantech-bolag ämnade 
för amerikanska riskkapitalbolag samt politiker (Karlberg, 2008). I massmedia poängterar 
Carlbom (2010), Vikström (2008), Nyberg (2007) och Fröberg (2007) vikten av riskkapital 
för Cleantech-bolag och effekten av bristande riskkapital för utvecklingshastigheten för 
Cleantech-bolag. Enligt Moresco (2009, s. 1) har tillgängligt VC minskat under första halvåret 
2010, en minskning med 40 % i jämförelse med motsvarande halvår 2009. I förhållande till 
första kvartalet 2008 så minskade VC-investeringarna i första kvartalet 2010 med 60 %.  
 
Cleantech består av ett antal segment fast det finns ingen vedertagen koncensus kring hur 
uppdelningen skall vara utformad. Jag har valt att använda mig av den uppdelningen som den 
amerikanska organisationen, Cleantech Group använder. Cleantech Group delar upp 
Cleantech i elva olika segment på följande sätt; (1) Energiproduktion, (2) Energiförvaring, (3) 
Energiinfrastruktur, (4) Energieffektivitet, (5) Transport, (6) Vatten och Avfallsvatten, (7)Luft 
& Miljö, (8) Förnybara Material, (9) Tillverkning/Industriell, (10) Jordbruk, (11) Återvinning 
& Avfall. (Cleantech Group, 2010) 
 
Enligt EVCA (2010, s. 6) står de fem största länderna (Tyskland, Storbritannien, Frankrike, 
Norge och Sverige) för 58  75 % av de totala VC-investeringarna i Europa. Enbart de tre 
största länderna (Tyskland, Storbritannien, Frankrike) står för drygt 20 % av det totala 
investeringsbeloppet. Enligt EVCA:s statistik så återfinns Sverige på en tredjeplats sett till 
antal investeringar 2009, men ligger på en sammanlagd femteplats sett rent beloppsmässigt.    
 
Vid en summering av riskkapitalåret 2009 har SVCA diskuterat marknadsmässiga 
påverkningsvariabler och störst påverkan hade naturligtvis den finansiella lågkonjunkturen. 
Finansiell oro medför andra rörelsemönster för VC-investeringar, då aktörer avyttrar, 
omstrukturerar eller nyinvesterar. Investeringarna inom Cleantech har under år 2009 sjunkit 
till 2007 års nivå, dock har sjunkande investeringar varit en generell trend under år 2008 och 
2009 och efterfrågan på investeringsmöjligheter i Cleantech-bolag kommer med stor 
sannolikhet öka under år 2010. (SVCA, 2009, s. 5) Under finansiell oro minskar andelen VC 
investeringar och omorganiseras samt anpassas till den rådande finansiella ställningen. 
(Mason, 2009, s.280)  
 
1.3 Problemdiskussion 
Enligt Energimyndigheten (2009, s. 4) är Sverige med i toppen när det gäller Cleantech och 
innovationsutveckling. Efterfrågan på Cleantech-bolag har sedan år 2002 ökat för varje år 
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med ett undantag för år 2009 på grund av den finansiella lågkonjunkturen. Att Cleantech är en 
av de mest attraktiva investeringsmöjligheterna för VC-bolag i Sverige är tämligen uppenbar, 
med bakgrund i den massmediala uppståndelsen samt investeringsbeloppen i Cleantech av 
VC-bolag. Med tanke på att genombrottet för Cleantech, som investeringsområde, var runt år 
2005, så har tidigare forskning varit inriktad på att förstå varför och hur Cleantech är ett 
attraktivt investeringsområde och hur utvecklingen för sektorn kan se ut (Nutek, 2008, s. 8-
10). Dock finns det bristfällig forskning kring var VC-investeringarna i Cleantech-bolag har 
skett, skärskilt i Sverige. Under 2006 och 2007 gjordes 81 stycken VC-investeringar av 
svenska riskkapitalister i Cleantech-bolag med ett sammanlagt värde av 532 miljoner kronor. 
Investeringsvärdet motsvarade 4,5 % av det totala investerade beloppet inom VC under 2006 
och 2007. (SVCA, 2007,2008) Under samma period investerades enligt National Venture 
Capital Association (NVCA) totalt 3,7 miljarder (US) i Cleantech-bolag och 56 miljarder 
dollar (US) investerades totalt av VC-bolag i USA. VC-investeringarna i Cleantech motsvarar 
7 % av de totala investeringarna i USA. (NVCA, 2008, s. 2) Att veta hur många VC-
investeringar i Cleantech-bolag är bra, men det saknas kunskap och statistik kring var och i 
vilka bolag som investeringarna har gjorts. Utifrån ovanstående statistik illustreras också att 
andelen VC-investeringar i förhållande till de totala VC-investeringarna är större i USA än i 
Sverige, vilket visar på bristande investeringsvilja i svenska Cleantech-bolag. Det finns en 
risk att problematiken grundas i en bristande kunskap kring inom vilka segment i Cleantech 
som VC investeringar har skett. Också tillväxtutvecklingen efter VC-investeringarna, rent 
resultatmässigt, för de Cleantech-bolag som erhållit VC kan också bidra till att svenska VC-
bolag är tveksamma till att investera i Cleantech-sektorn. När en kartläggning av vilka VC -
investeringar som har gjorts i Cleantech-bolag finns det information som gör det möjligt att 
jämföra avkastningen mellan Cleantech-bolag som har erhållit VC investeringar och Övriga 
bolag som har erhållit VC investeringar.  
 
En potentiell förklaring till informationsgapet i tidigare forskning kan vara att Cleantech är en 
sektor som är svår att definiera och också kategorisera, på grund av att Cleantech finns i ett 
stort antal branscher. En annan eventuell förklarning till den bristande forskningen kan vara 
den säsongsvariation eller de konjunktursvängningar som VC-investeringarna påverkas av. I 
vissa tidpunkter tenderar vissa Cleantech-bolag och Cleantech-segment att vara mer attraktivt 
att investera i förhållande till andra investeringsmöjligheter, vilket kan innebära problem för 

m samhällsekonomisk lönsamhet och 
kortsiktiga företagsekonomiska vinster.     
 
Som nämns ovan i avsnitt 1.2 indelas Cleantech i elva segment; (1) Energiproduktion, (2) 
Energiförvaring, (3) Energiinfrastruktur, (4) Energieffektivitet, (5) Transport, (6) Vatten och 
Avfallsvatten, (7)Luft & Miljö, (8) Förnybara Material, (9) Tillverkning/Industriell, (10) 
Jordbruk, (11) Återvinning & Avfall. Segmenten delas i sin tur också upp i cirka 35 stycken 
undersegment. (Cleantech Group, 2010) Problematiken kring kategoriseringen av Cleantech 
kan delas upp i tre olika steg; (1) kategorisera om VC-investeringen är inom Cleantech-
sektorn, (2) kategorisera inom vilket segment i Cleantech-sektorn som investeringen har ägt 
rum samt (3) kategorisera vilket undersegment inom Cleantech som investeringen anknyter 
till.       
 
I dagsläget är det SVCA som redovisar Cleantech-investeringarna i deras kvartalsstatistik och 
andra rapporter. Dock väljer SVCA att helt exkludera att redovisa någon uppdelning på 
segmentsnivå i sina offentliga rapporter utan man blir hänvisad att ta del av den 
landsindelningen som EVCA publicerar i sina rapporter. När det kommer till klassificeringen 
av bolag som Cleantech-bolag i den svenska statisktiken så anger SVCA enbart att det har 
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gjorts en manuell klassificering och redovisar ingen utläggning om tillvägagångssätt (SVCA, 
2009b, s.28). Denna typ av bristfällig information kring hur kartläggningen av var och i vilken 
utsträckning VC-investeringar har sker i Cleantech-bolag är ett forskningsområde som kräver 
ytterligare insatser.    
 
En 40 procentig minskning av VC-investeringar i utvecklingsstadiumet i Sverige innebär ett 
allvarligt problem för både svenskt näringsliv, men också för Sverige i helhet. (Carlbom, 
2010) Den minskning av VC-investeringar i Sverige i utvecklingsstadiumet visar ingen 
uppdelning på vilka områden som minskningen motsvarar och ger på så vis ingen ytterligare 
information om situationen. Det är viktigt att belysa Cleantech-sektorn med konkreta exempel 
på vad som är attraktivt för riskkapitalisterna på segmentsnivå. Det finns också anledning att 
kartlägga och kategorisera VC-investeringarna inom Cleantech för att de statligt ägda 
organisationerna skall kunna hjälpa Cleantech-bolag som inte erhåller VC-investeringar. Det 
finns Cleantech-bolag som är bra för samhället och utan finansiellt stöd så finns det risk att 
bolag går i konkurs. Som nämnts ovan så finns det olika typer av finansiärer i olika 
utvecklingsfaser, rådande studie har möjligheten att framhäva vilka Cleantech-segment som är 
i behov av kapital för att på en långsiktig investeringshorisont bli attraktiva för VC-bolag, 
men exempelvis statliga investeringar krävs för att dessa högteknologiska bolag skall överleva 
på kort sikt. I högteknologiska Cleantech-bolag finns det en stark kamp mellan att finna 
kapital för kortsiktig överlevnad och samtidigt utvecklas på lång sikt. Cleantech-bolagen har 
en långsiktig och hållbar affärsidé, men behöver ofta kapital för att överleva på kort sikt. 
Enligt Lindsten (2006) finns det i USA en helt annan tanke kring hur de institutionella 
placeringsbolagen agerar för att bevara och stötta potentiellt framgångsrika Cleantech-bolag.  
 
När en klassificering och kategorisering av svenska Cleantech-bolag ska genomföras och en 
tillväxtpotential kan visas så finns det möjligheter att svenska VC-bolag omvärderar valet att 
investera i Cleantech. Avslutningsvis, då kunskapen om VC-investeringar inom Cleantech är 
begränsad så vet vi inte heller hur det går för de VC-investeringar som har gjorts rent 
tillväxtmässigt.  
 
1.4 Problemformuler ing     
Utifrån problembakgrund samt problemdiskussion syftar föreliggande studie att beforska 
följande problemformulering: 
 

 Inom vilka segment samt i vilka typer av svenska C leantech-bolag har V C- 
investeringar genomförts?           
 
1.5 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att klassificera och kategorisera inom vilka segment inom 
Cleantech-sektorn som har erhållit VC-investeringar. Med klassificering innefattas analys 
kring om portföljbolaget är ett Cleantech-bolag i enlighet med Cleantech-segmenteringen. 
Med kategorisering innefattar beslutet kring vilket segment inom Cleantech som 
portföljbolaget är verksam i. Huvudsyftet konkritiseras genom att analysera genomförda VC-
investeringar i svenska Cleantech-bolag. Följande delsyften kommer att behandlas i studien: 
 

 Klassificera och kategorisera i vilka segment inom Cleantech som VC-
investeringar har genomförts.  

 Jämföra tillväxtsutvecklingen mellan VC-investeringar i Cleantech-bolag och 
Övriga bolag som innefattas i studien.     
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1.6 Avgränsningar 
Studien avgränsas till att undersöka enbart svenska portföljbolag dels av praktiska skäl, men 
också beroende på att studien inriktar sig mot svenska portföljbolag. Studien omfattas av en 
totalundersökning av VC-bolagens investeringshistorik i svenska Cleantech-bolag och är 

-
bolag inom private equity, vilket innebär att investeringar som klassificeras som buy-out inte 
kommer att behandlas i studien. För insamlingen av VC-aktörer samt genomförda VC-

 
 
1.7 Begreppsförklaringar 
 
SV C A   Svenska Riskkapitalföreningen.  
 
E V C A  The European Private Equity & Venture Capital Association. 
 
Portföl jbolag  Ett bolag som ingår i ett Private Equity-bolags investeringsportfölj. 
(Planguide AB, 2007) 
 
Private Equity  Investeringar i onoterade bolags egna kapital.  (Planguide AB, 2007) 
 
Buy-out  Köp av en kontrollerande andel i ett bolag av ett annat bolag, med syfte att överta 
tillgångar och/eller företagsaffärer. (Investorwords, 2009) 
 
Due Dilligence  En utförd företagsundersökning som vanligtvis genomförs i samband med 
finansiering eller exit. Undersökningen kan avse finansiella, legala, miljömässiga aspekter 
etcetera. (Planguide AB, 2007) 
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1.8 Studiens disposition   
 
  
     
Sammanfattning 
     G rundinnehåll 
 
 
K ap.1  Introduktion   K apitel: 1 - Bakgrund, 
     Problemdiskussion, 
     Syfte & avgränsningar 

 
K ap.2  T eoretisk metod   K apitel: 2 - Förförståelse, Perspektiv, 
      Angreppsätt & 

     Val av källor & teori 

 
K ap.3  T eoretisk referensram  K apitel: 3 - Cleantech vs. Miljöteknik  

     Cleantech segmentering 

     Agentteori 

     Informationsasymmetri

  
K ap.4  Praktisk metod   K apitel: 4 - Urval 
     Datainsamling 

     Bortfall 

     Sanningskriterier 

 
K ap.5  Empiriskt resultat/Analys  K apitel: 5 -  Empiriskt resultat 
     Analys av empiriskt 
     resultat 
   
 
K ap.6  Slutsats & slutdiskussion  K apitel: 6 -  Slutsats 

     Slutdiskussion 

     Vidare forskningsförslag. 
 
Figur 1: Studiens disposition 
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2. T eoretisk metod 
 
Kapitlet redogör för vilka typer av metodologiska ställningstaganden som har stor betydelse 

för läsarens uppfattning kring studiens utformning. Kapitlet innehåller val, insamling och 

kritiskt granskning av sekundärdata, vilket sammantaget syftar till att ge läsaren en förståelse 

gentemot kommande teorikapitel. 
 
  
2.1 Förförståelse 
Verkligheten är inget som vi enbart uppfattar genom våra sinnen, en personlig tolkning finns i 
våra sinnesintryck, vilket skiljer sig mellan individ till individ (Thurén, 2004, s.53). I olika 
faser av en studie, i planeringsfasen och genomförandefasen, bär en individ med sig olika 
erfarenheter och kunskaper från tidigare livsupplevelser. Dessa faktorer spelar en signifikant 
roll i utförandet av en studie, vilket gör det betydelsefullt att redogöra för sin förförståelse i 
början av studien. (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 31)  
 
Förförståelsen kan brytas ner i två beståndsdelar, förstahands förståelsen är de ting som vi 
faktiskt har empiriskt upplevt och andrahands förförståelse är information som vi erhållit 
genom sekundära informationskällor exempelvis böcker och filmer. (Johansson-Lindfors, 
1993, s. 76) En typ av förförståelse kan också skapas i studiens genomförande allt eftersom 
författaren samlar på sig mer kunskap och den förförståelsen kallas diagnostisk förförståelse. 
$Arbnor & Bjerke, 1994, s. 182ff) 
 
Någon förhands förförståelse i form av direkt empirisk erfarenhet av VC-verksamhet och 
Cleantech har jag inte. Dock i form av andrahands förförståelse har jag 3,5 års 
universitetsstudier vid Handelshögskolan i Umeå som studiebakgrund samt en god teoretisk 
inblick i vad VC och Cleantech handlar om. Inför uppsatsen har jag avslutat en kurs i 
Corporate Finance och har läst finansieringsrelaterade kurser på masternivå vid Stellenbosch 
University i Kapstaden, Sydafrika, vilket gör att jag kan se och förstå samband och analysera 
Cleantech ur ett finansieringsperspektiv. På civilekonomprogrammet har jag läst redovisning 
på C-nivå och management samt finansiering på D-nivå.  
 
Under min utlandstermin vid Stellenbosch University var jag delaktig i en praktikgrupp med 
inriktning mot investeringsstrategier för riskkapital. Vid ett par tillfällen fick vi följa arbetet 
bakom värderingar samt lära oss hur investeringsstrategier kan praktiskt utformas när VC-
bolag skall välja att placera sitt riskkapital. Praktikerfarenheten anser jag var den andrahands 
förförståelse som jag för med mig in i uppsatsen. Utöver ovanstående så har jag ingen 
ytterligare förförståelse och angriper problematiken i uppsatsen utan förutfattade meningar 
som kan påverka studiens resultat. Dock tror jag att storleken på VC-investeringarna i Sverige 
har ökat under 2010 på grund av stabilare världsekonomi och då också VC-investeringarna i 
Cleantech-sektorn.  
 
2.2 K unskapssyn 
Före en studies undersökningsfas inleds bör författaren klargöra om studien skall vara av 
kvalitativ eller kvantitativ art. Vid valet av forskningsansats är det lämpligt att ta hänsyn till 
vilken kunskapssyn författaren har.  Kunskapssynsätten är indelade i två fack, nämligen 
positivistisk och hermeneutisk kunskapssyn.  (Arbnor och Bjerke, 1994, s. 62) Positivismen 
har sina rötter i naturvetenskapen, där karaktären är beskrivande och förklarande varav enbart 

n bekräfta via våra sinnen. De vetenskapliga kraven 
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som finns på positivismen är att vara objektiv och värderingsfri. (Grønmo, 2004, s. 18-19) 
Hermeneutikens synsätt på kunskapsteori har sina rötter i subjektiviteten och en förståelse för 
verkligheten, följaktligen motsatsen till positivism. Positivismen är starkt empiriskt knuten 
och hermeneutiken är filosofisk anknuten. (Svenning, 1997, s. 27) Hermeneutiken är en slags 
tolkningslära, där man försöker förklara innebörder genom tolkning. Skillnaden från en 
positivist är att forskaren vill illustrera företeelser istället för att förstå dem. Hermeneutiken 
eftersträvar helhetsperspektivet i forskningen, istället för att studera en del för sig som en 
positivist gör. (Patel & Davidson, 1994, s. 23ff) 
 
Avsikten med studien är att med empirisk grund i kategoriseringen av Cleantech-sektorn och 
investeringsunderlag för VC-bolag, objektivt kunna visa på i vilka Cleantech-segment som 
VC-investeringar har ägt rum. Jag har inga avsikter att dölja eller tolka in dolda meningar och 
innebörder i studiens analys, utan slutsatserna dras i förhållande till det teoretiska ramverk 
som presenteras i kapital tre. Avsikten med studien är förenlig med en positivistisk syn på 
vetenskaplig forskning.   
 
Sammanfattningsvis kan positivismen karaktäriseras med två benägenheter; objektiv 

positivismen är att den enbart innehåller och beskriver ytliga former av datainsamling. 
Uppsatsens empiriska resultat kommer att styras av positivismens grunder, därför ställs det 
krav på mig som författare att vara observant på datainsamlingens storlek och kvalité. (Patel & 
Davidson, 1994, s. 23ff) 
 
2.3 Vetenskapligt perspektiv  
Individer uppfattar verkligheten på olika sätt. Variationerna i verklighetsuppfattningen mellan 
individer förklaras genom ontologier. Frågeställningarna inom ontologi är om det finns en 
yttre objektiv verklighet som samtliga individer befinner sig i, eller om individuella 
handlingar och uppfattning skapas verkligheten. Inom vetenskaplig forskning är de två 
vanligaste ontologierna; objektivism och konstruktionism. (Bryman & Bell, 2005, s. 33) 
Studiens vetenskapliga ansats är kvantitativ, där författaren vill kartlägga VC-investeringarna 
inom Cleantech-sektorn i Sverige, varav jag ansåg det vara ett naturligt val att ha ett objektivt 
synsätt gentemot verkligheten. Jag har inte för avseende att göra några djupa tolkningar eller 
inkludera egna dolda meningar utan att med ett objektivt och systematiskt sätt kunna 
kartlägga vilka Cleantech-segment som har erhållit VC-investeringar. Objektivismen menar 
att sociala företeelser skapas och finns oberoende av aktörer, och konstruktionismen anser att 
vardagliga företeelser skapas konstant av aktörerna och revideras ständigt (Bryman & Bell, 
2005 s. 34). Denna studie skall kartlägga VC-investeringarnas strömmar i Cleantech-bolag i 
Sverige utan att jag som författare skall styra studiens riktning eller dra slutsatser som det inte 
finns belägg för utan skall behandla alla forskningsfaktorerna systematiskt. Systematiken som 
utarbetas genom studien skall leda fram till slutsatserna och inte mina egna analyser, 
empiriskt använda begrepp och kategoriseringar skall appliceras och svara på studiens 
frågeställning. 
 
Jag kommer att använda mig av det empiriska resultatet för att svara på 
problemformuleringen; Inom vilka segment samt i vilka typer av svenska Cleantech-bolag har 
VC investeringar genomförts? Forskningsperspektivet kommer att vara utifrån en extern 
analytiker/forskare, perspektivet passar studien då undersökningen skall vara objektiv och 
värderingsfri. Analytikerperspektivet besvarar problemformuleringen väl på grund av den 
oberoende ställning som en analytiker har gentemot både VC-bolagen och Cleantech-bolagen. 
Nackdelen med analytikerperspektivet är att forskaren måste vara uppmärksam för att inte 
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inkludera subjektivitet i undersökningen, objektiviteten stärks upp av en systematisk 
empiriinsamling. Studien kommer att förbli objektiv genom att forskaren använder sig av en 
infallsvinkel som är självreflekterande och fördomsfri (Denscombe, 2004, s. 8). 
 
2.4 Angreppssätt   
Det finns två olika inriktningar på angreppssätt i den akademiska världen. Angreppssätt 
handlar om att förklara samband mellan teorier och verkligheten, angreppsätten som finns är 
induktivt och deduktivt. (Patel & Davidson, 2003, s. 23) Den deduktiva forskningsansatsen 
lämpar sig att användas i deskriptiva studier, när forskaren vill testa befintliga hypoteser och 
teorier. Ett deduktivt angreppssätt har utgångspunkten i teorin och försöker sedan att förklara 
företeelser i empirin. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 54-56) Den induktiva ansatsen bygger 
istället på att genom en forskningsstudie generera och utveckla en teori, majoriteten av dessa 
studier är kvalitativa och därmed mindre generaliserbara. (Patel & Davidson, 2003, s. 24) 
 
Denna studie har en deduktiv ansats i den meningen att jag har mina utgångspunkter i teorier 
och tidigare forskning och försöker kartlägga och besvara vilka VC-investeringar som har 
gjort i svenska Cleantech-bolag. En del av studien kan anses vara induktiv eftersom 
ämnesområdet och en kategorisering av Cleantech-sektorn inte är gjord tidigare. Varför jag 
säger att studien kan vara induktiv är just på grund av att innan studiens genomförande kan 
jag inte veta om studiens resulterar i något nytt till redan tidigare forskning. En blandning 
mellan en induktiv och deduktiv ansats kallas för en abduktiv forskningsansats (Patel & 
Davidson, 1994, s. 23). Studien utgår från teori som anpassas på empiri, som sedan har 
möjligheten att ge förslag på en teoretisk djupstruktur.   
 
2.5 Forskningsstrategi 
Med en utgångspunkt från de fokusområdena i omnämnda fyra avsnitten ovan, alltså 
sambandet mellan variabler som verklighetsuppfattning, kunskapssyn, forskningsperspektiv 
och angreppsätt, finns det ytterligare ett ställningstagande för forskare i form av 
forskningsstrategi. Forskningsstrategin har sin betydelse när det gäller insamling och analys 
av datamaterial. I vetenskaplig forskning särskiljs forskningsstrategin i två huvudgrupper; 
vilka är kvalitativ och kvantitativ forskningsstrategi. (Bryman & Bell, 2005, s.39ff).  
 
Efter att jag valt ämnesområde, startade arbetet att inhämta information kring området för att 
få en bättre förståelse samt kunskap om ämnet. Den primära avsikten med informations-
sökningen var att få en klarare bild kring problematiken kring Cleantech och VC-
investeringar och undersöka vilken forskningsstrategi som skulle användas. Utifrån den 
kunskapssynen, angreppsätt och valda perspektiv var valet av kvantitativ forskningsstrategi ett 
givet beslut när studien har för avsikt att objektivt granska och kartlägga VC-investeringar i 
svenska Cleantech-bolag.  
 
I en kvalitativ ansats ställer forskaren frågor som ex vad handlar det om?  eller 
Vad betyder fenomenet? Vilka är 

sambanden? Hur vanligt är fenomenet? (Widerberg, 2002, s. 15) Tyngdpunkten i 
studien ligger på att granska och kartlägga VC-bolagens investeringsutveckling i förhållande 
till Cleantech-bolag, vilket leder till den kvantitativa forskningsstrategin. En kvalitativ ansats 
hade inte gjort det möjligt att kunna ge en rättvisande bild av forskningsproblematiken. 
 
Den tidigare forskningen kring VC-investeringar och Cleantech var det en klar majoritet för 
att använda en kvalitativ forskningsansats. Nackdelen med en kvalitativ undersökning i denna 
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studie är att urvalet hade blivit klart mindre, undersökningsobjekten hade troligtvis blivit 
personer inom statliga myndigheter så som energimyndigheten, analytiker från SVCA 
etcetera, vilket hade genererat subjektiv information av dessa respondenter. Syftet med 
studien är att försöka skapa en empirisk grund kring vad Cleantech är och också klargöra 
förhållandet till VC-bolag och VC-bolagens investeringsmönster. Studien skall 
förhoppningsvis kunna verka som grund till vidare forskning och vara generaliserbar. 
Grunden till studiens tillförlitlighet är systematiken i Cleantech-bolagens 
segmentsklassificering och den generella systematiken i utförandet av empiriinsamlingen. Hur 
insamlingen har utförts kommer detaljerat att beskrivas i avsnittet, praktisk metod.     
 
2.6 Motiver ing av källor och teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen består av utvalda teorier i syfte att ge läsaren ett 
helhetsperspektiv på studien. Kriteriet för att en teori skall inkluderas i referensramen är att 
den skall föra forskningen framåt och tillföra något nytt. Referensramen är uppbyggd med 
grunden i Cleantech med en förklaring, av det ofta diffusa, kring vad som skiljer begreppen 
Cleantech och Miljöteknik åt. Studien är starkt påverkad av att definitionsproblem och 
kategoriseringsfel minimeras i största möjliga utsträckning. Någon liknande studie med syfte 
att kartlägga samt kategorisera VC-investeringar inom Cleantech-sektorn i Sverige har inte 
påträffats, varav det är viktigt att tydligt visa läsaren hur studien har byggts upp och varför 
dessa riktlinjer har använts.   
 
I första hand är den teoretiska referensramen uppbyggd med tidigare forskning i form av 
myndighetsrapporter (exempelvis rapporter från SVCA, Energimyndigheten) och 
vetenskapliga artiklar. Ett komplement med skärskilda artiklar från dagstidningarna har 
inkluderats i referensramen, majoriteten av dessa artiklar har använts för att belysa aktuella 
ställningar inom forskningsområden rörande Cleantech-segmenten.  
 
Författaren har haft två olika kriterier vid valet av teorier; teorin måste ha en tydlig koppling 
till studiens problematik samt öka förståelsen för samband och sammanhang i studien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Studiens teoretiska referensram 
 
Områdesindelningen i den teoretiska referensramen är som följer; definitioner på Cleantech 
och Miljöteknik, (inklusive förklaring till grundläggande skillnader mellan begreppen), 
kategorisering av Cleantech-segmenten, Global Cleantech 100, information kring VC-bolag, 
investeringsprocessen, agentteori och informationsasymmetri.  
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Studiens inriktning och ämnesval inkluderar en rad teorier och ämnet i sig kräver att läsaren är 
påläst och insatt i ämnets grundläggande teorier etcetera. De tre första avsnitten är inriktade 
på Cleantech och de olika segmenten som Cleantech delas in i. Global Cleantech 100 
inkluderas i referensramen för att kunna identifiera internationella trender med de resultat som 
den empiriska undersökningen ger. Segmentens struktur och undersegmentering följer den 
struktur som organisationen Cleantech Group använder sig av, och varje segmentspresentation 
innehåller drivkrafter för ett fortsatt arbete samt utveckling för segmentet det senaste året. 
Strukturen används för att läsaren skall erhålla ett helhetsperspektiv och kunna förstå varför 
segmentet klassificeras som Cleantech.  För att eventuellt öka läsarens förståelse gentemot 
vad VC är så inleds avsnitten med VC-investeringar med en introduktion kring VC. 
Kunskaperna om VC är viktigt för att kunna ta studien och slutsatserna kring VC-bolagens 
investeringsmönster inom Cleantech-bolag till sig.  
 
Både agentteorin och informationsasymmetrin används i studien för att i första hand kunna 
förklara tillväxtskillnaderna mellan Cleantech-bolagen och de Övriga bolagen. Agentteorin är 
en allmänt använd teori i tidigare forskning inom studiens ämnesområde, dock minskar inte 
dess applicerbarhet på denna studie. Agentteorin används för att belysa problematiken som 
uppstår vid separationen mellan kontroll och ägande. Människan är en nyttomaximerande 
individ som ser till sitt eget bästa framför ägarnas bästa, vilket agentteorin belyser på ett 
passande sätt. I förlängningen ger separationen mellan kontroll och ägande upphov till 
informationsasymmetri, vilket innebär att problem uppstår mellan VC-bolaget och 
entreprenören. Inom informationsassymetri finns två inriktningar i form av adverse selection 
och moral hazard. Adverse selection är ett fenomen som uppstår innan avtalet mellan VC-
bolaget och entreprenören och moral hazard inträffar under avtalets gång. Båda fenomenen 
kommer att inträffa oavsett vad VC-bolagen gör, målsättningen är att minimera 
informationsassymetrin och på så vis också öka tillväxtpotentialen för portföljbolaget. Det 

sin företagssituation för att erhålla kapital och speciellt i högteknologiska Cleantech-bolag 
som har en högre riskfaktor än övriga VC-investeringar. Sökandet och efterfrågan av kapital 
gör att informationsasymmetrin mellan parterna växer.  
 
2.7 K ällk ritik 
Författaren har valt att diskutera och motivera använda källor i denna studie utifrån de olika 
kategorier som källorna har. Källorna diskuteras nedan på grund av dess relevans för studien 
som helhet och diskussionen skapar ett ökat förtroende för källornas och studiens 
trovärdighet.  
 
2.7.1 SV C A , C leantech G roup och andra myndighetsrapporter 
Grunden i studien är det empiriska arbetet från myndigheter och organisationer som Svenska 
riskkapitalföreningen, EVCA, Energimyndigheten och Cleantech Group. De olika typerna av 
källor fyller olika behov i studien och ger studien ett helhetsperspektiv för läsaren. Grunden 
består av främst rapporter och vetenskapliga artiklar.  
 
De använda rapporterna kommer i majoritet från SVCA och Cleantech Group. SVCA är en 
obunden branschförening för aktörer på den svenska riskkapitalmarknaden.  Organisationens 
främsta uppgifter är att agera som språkrör mellan media och beslutsfattare och politiker samt 
driva en faktabaserad optionsbildning med vision om att skapa en rättvisande bild av 
branschen. SVCA har funnits sedan 1985 och har ett stort nätverk med diverse aktörer och 
genererar en mängd material kring riskkapitalmarknaden i Sverige. De tre grundpelarna i 
organisationen är opinionsbildning, branschdata och event. (SVCA, 2010) Cleantech Group är 
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en amerikansk organisation som bildades 2002 med fokusering på att ge insikt, 
affärsmöjligheter och skapa relationer som ökar tillväxten av Cleantech på marknader över 
hela världen. Organisationen är välkänd och välrenommerad inom branschen och har ett stort 
inflytande på tillväxten och utvecklingen av Cleantech. (Cleantech Group, 2010b) 
Organisationen publicerar varje år en topplista över de bästa Cleantech-bolagen runt om i 
världen, där riskkapitalister och övriga intressenter kan ta del av utvecklingen av Cleantech, 
listan kallas Global Cleantech 100. Motiveringen att använda SVCA och Cleantech Group 
som grundkällor är att dessa organisationer har säregen information och statistik, vilket inte 
finns samlat på samma sätt någon annanstans.  Ytterligare faktorer till valet av källa är att 
både SVCA och Cleantech Group har en betydande ställning inom Cleantech i sina 
ursprungsländer och har aktuell information som publiceras med jämna mellanrum. För en 
studies trovärdighet är det viktigt att källorna som används i studien är samtida, nyskriven, det 
vill säga att tidskriteriet ökar i trovärdighet ju mer samtid och uppdaterad en källa är. (Thurén, 
1997, s. 26) Tidskriteriet är uppfyllt för både SVCA och Cleantech Group. Med en objektiv 
syn så är nackdelarna med SVCA att dragningskrafterna inom organisationerna drar åt samma 
håll, på grund av att alla representerar samma bransch och inte vill skada den samma. Dock 
anser jag att på det vis som jag använder dessa källor, för att skapa grunden för vilka 
kategorier och definitioner det finns på Cleantech. Jag använder SVCA för att få tillgång till 
medlemsregister och kontaktpersoner, så det finns ingen anledning att misstänka någon form 
av manipulering. Att använda SVCA och Cleantech Group som plattformar för att få tillgång 
till faktauppgifter och dylikt så anser jag att organisationerna är trovärdiga källor att använda i 
studien.  
 
2.7.2 L itteratur 
Jag har i största möjliga mån försökt att använda den mest uppdaterade versionen och de 
nyaste böckerna. Med tanke på att Cleantech är ett relativt nytt begrepp och att VC är en 
relativt ny form av finansiering, och därav också kombinationen av Cleantech och VC, så har 
det varit viktigt att söka den nya litteraturen. Jämfört med nya källor, så finns det risk för 
oaktuella inslag i gamla källor, vilket jag vill utesluta. Om man som författare inte vet hur 
säker en källa är finns det risk att källan har förvanskats över tid, antingen medvetet eller 
omedvetet. Källans trovärdighet ökar i takt med att författaren försöker använda primärkällan 
och inte tar information från en källa där källan hänvisar vidare till en annan källa.  
 
Cleantech och VC är vanligt förkommande begrepp på den internationella scenen, därför 
innehåller den teoretiska referensramen inte enbart nationell litteratur utan även 
internationella författare. Vid kategoriseringen av Cleantech-segmenten har jag valt att 

Cleantech venture 

capital: how public policy has stimulated private investment , där han använder Cleantech 
Grou  av Cleantech-segmenten. Studien har lyfts fram av Cleantech 
Group, vilket visar på dess trovärdighet och därför använder jag den som grundsten i 
kategoriseringen av Cleantech-segmenten.   
 
2.7.3 T idningsartiklar  
Det märks att det valda ämnesområdet, Cleantech, är ett nyetablerat ämne på grund av den 
skrivna litteraturens storlek kring ämnet, för det finns relativt få skrivna böcker kring området. 
Därför använder jag mig även av svenska artiklar publicerade i dagstidningar som exempelvis 
Dagens Nyheter, Veckans affärer, MiljöAktuellt etcetera. Dagens Nyheter (DN) är oberoende 
och partipolitisk fri tidsskrift med nationella samt internationella nyheter och publiceras på 
dagsbasis. Ägare är Bonnier och utgivare av tidningen är Bonnier Tidskrifter och tidningen 
har funnits sedan 1864. Författaren ser inga problem med att använda artiklar ur en sådan 
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etablerad och välrenommerad tidsskrift. Veckans affärer är en tidskrift som inkluderar 
ekonomiska nyheter runt om hela världen och publiceras på veckobasis. Även Veckans affärer 
ägs av Bonnier och ges ut av Bonnier Tidskrifter och tidningen har funnits sedan 1965.  
Tidskriften innehåller uppdaterad information om det ekonomiska läget och är en välkänd 
tidning, vilket gör att den passar att användas i studien. MiljöAktuellt är en oberoende svensk 
tidning med inriktning mot hållbar utveckling. Tidningens vision är att belysa området för 
hållbar utveckling för svenska beslutsfattare och politiker. Magasinet MiljöAktuellt ges ut 10 
gånger per år och trycks upp i en upplaga av cirka 10 000 exemplar. MiljöAktuellt är en bra 
källa att använda på grund av sin nisch och de fördjupade artiklarna i ämnet, hållbar 
utveckling. Nackdelen med tidskriften är att den ibland är djupt ämnesorienterad och 
avancerad, vilket innebär att läsaren måste besitta en del förkunskaper för att kunna ta till sig 
budskapet. Ytterligare en nackdel är att det ibland inte finns någon tydlig linje mellan 
Cleantech och Miljöteknik, vilket även denna gång sätter krav på förkunskaper så läsaren kan 
skilja på artiklar. Dock med en konstant granskning av det lästa innehållet i MiljöAktuellt 
anser jag att det inte finns någon risk för att läsaren i denna studie råkar ut för några av de 
ovanstående nackdelarna.  
 
Sammanfattningsvis bör nämnas att i många fall så intervjuas eller kommenterar personer från 
olika instanser i näringslivet i artiklarna och det ger upphov 
individbasis. Vad de specifika individerna säger i artiklarna behöver inte vara korrekt utan 
kan vara av subjektiv art, det finns risk att individerna uppger felaktiga faktauppgifter. Å ena 
sidan har tidningarna ett ansvar att kontrollera uppgifter som de publicerar i artiklarna och å 
andra sidan så används artiklar som har individspecifika åsikter till att belysa att det pågår en 
fortgående debatt kring området.   
 
2.7.4 Vetenskapliga artiklar 
För att samla in de vetenskapliga artiklarna som finns i studien har jag använt mig av Umeå 
universitetets databaser. Databaser som har använts är; Business Source Premier (ESBCO), 
Emerald fulltext och Academic Search Elite. Jag har konstant strävat efter att finna artiklar 

, vilket minskar risken för att acceptera partiska och irrelevanta 
artiklar i studien och tillvägagångssättet bör öka studiens validitet. Vid sökningar i 
databaserna har flera sökord använts för att finna den typ av artikel som jag velat inkludera i 
studien. Exempelvis vid teorisamlingen av agency theory har jag haft Jensen & Mecklings 
Theory of the firm: Managerial behaviour, agency costs and ownership structure

grundartikel och sedan har sökandet av andra artiklar valts ut beroende på dess koppling till 
grundartikeln. Jag anser att studiens trovärdighet ökar på grund av tillvägagångssättet då många 
artiklar är knutna till Jensen & Meckling. Samma ordning har använts vid val av datainsamling 
kring de andra teorierna i studien.   
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3. T eoretisk referensram 
 
 

I det följande kapitlet redogör jag för fakta och teorier som utgör grunden för studien. För att 
förstå sammanhanget i studien verkar den teoretiska referensramen som ett hjälpmedel för 

läsaren och är en fördjupning i syfte att identifiera studiens problematik i 

problemformuleringen och hur den kan besvaras. Återkoppling till den teoretiska 

referensramen återkommer i empiri- och analyskapitlet.   
 
 
3.1T eoretisk bakgrund 
Den teoretiska referensramen är sammanställd i syfte att komplettera och förklara det 
empiriska resultatet. Innehållet i referensramen utgörs inte enbart av 
utan också av vedertagna begrepp och riktlinjer. Cleantech är en relativt ny 
investeringskategori för VC-bolag, vilket innebär att det har skapats ett begränsat antal teorier 
kring området. Den teoretiska referensramen vilar på en ren definitions- och 
kategoriseringsgrund, eftersom det finns otydliga regleringar kring vad Cleantech är och vad 
Cleantech står för i den tidigare forskningen. För att illustrera samband och kopplingar så 

årliga undersökning, Global Cleantech 100 och jämförs med det 
empiriska resultatet. Global Cleantech 100 förklaras med mer ingående under avsnitt 3.1.4.    
 
3.1.1 Vad är C leantech? 
Nedan presenteras en teoretisk bakgrund med anledning av den tidigare forskningens oklara 
definiering av vad som skiljer begreppen Cleantech och Miljöteknik.  
 
Begreppet Cleantech etablerades som ett investeringssegment under år 2002 av den 
kommersiella organisationen Cleantech Networks (Nutek, 2008, s. 7). Cleantech Networks 
består av drygt 17 000 företag, investerare och organisationer. Organisationens samlade syfte 
är att inom Cleantech-området förena teknisk innovation med riskkapital, förse information 
om industrin och deal flows3 till allmänheten och arrangera nätverksträffar med en 
målsättning att vara världens ledande plattform för Cleantech-investeringar. Enligt Cleantech 
Networks utmärker sig Cleantech i förhållande till andra konventionella lösningar i form av 
en högre prestanda till en lägre kostnad, reducerar kraftigt eller helt eliminerar den negativa 
ekologiska påverkan samt förbättrar användningen av naturresurser. Cleantech Networks 
klassificering och definition av en produkt, tjänst eller process kan vara av karaktären 
Cleantech om den uppfyller följande tre krav; (Cleantech Group, 2010) 
 

 Förse marknaden med hög kvalité till ett lägre pris, samtidigt som 

 

 Kraftig reducering eller eliminering av negativ ekologisk påverkan, samtidigt som 

 

 Produktiviteten ökar och en högre nyttjandegrad av naturliga resurser.    
 
Det centrala för Cleantech Networks vid utformningen av en definition av Cleantech är att 
tekniska innovationer skall utvecklas för att möta ett ekonomiskt behov, och att de 
miljömässiga fördelarna är en sekundär följd av att allt fler tekniker utvecklas för att möta ett 
ekonomiskt behov. Miljönyttan är utan tvekan en viktig aspekt i arbetet inom Cleantech, men 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Deal flow - flödet av prospekt (investeringsförslag) som kommer in till riskkapitalbolagen. 
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är en sekundär faktor. Ovanstående förklaring står för en av de viktigaste skillnaderna mellan 
Miljöteknik

bygger på mer lagstadgade krav än marknadens incitament. (Nutek, 2008, s. 8)      
 
Definitionen för Cleantech inom The European Private Equity & Venture Capital Association 
(EVCA) skiljer sig något ifrån definitionen ovan från Cleantech Networks eftersom EVCA 
tydligt indikerar att Cleantech möjliggör en ökad livskvalité. EVCA har följande definition av 
Cleantech: 
 

lika typer av produkter, tjänster och processer som alla har 

gemensamt att de syftar till att möjliggöra högre effektivitet till en lägre kostnad, markant 
reducera eller helt eliminera påverkan på miljön samt genom detta förbättra livskvaliteten. 
Cleantech kan finnas i många olika branscher; exempelvis jordbruk, energi och Miljöteknik, 

(SVCA, 2009a, s.51) 
 
I ett försök att klartlägga begreppet Cleantech, inom olika delar av ekonomin, identifierades 
Cleantech från riskkapitalisternas synsätt i form av ett område med en högre 
avkastningspotential än övriga investeringsmöjligheter. Ett argument varför Cleantech-
sektorn har identifierats som ett intressant investeringsområde är det allmänna intresset för 
minskad miljöpåverkan och hög avkastning. Flertalet av riskkapitalisterna som medverkade i 
studien poängterar vikten av en tydlig och rak definition av Cleantech för att utvecklingen för 
sektorn som helhet och trovärdigheten för Cleantech. (Nutek, 2008, s. 49ff) 
 
3.1.2 Vad är Mil jöteknik? 
Ett av Millennium Development Goals4

 är att säkerställa en hållbar utveckling ur en ren 
miljöaspekt. (FN, 2008) Det finns tre grundläggande dokument (Riodeklarationen, Agenda 21 
och Skogsprinciperna), vilket sammanlagt ligger som grund för en hållbar utveckling. I 
Riodeklarationen, Princip 12 redogöras att (Regeringen, 2008, s.2); 
 

ternationellt ekonomiskt system som kan 

bidra till ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling i alla länder för att på så sätt bättre kunna 

 

 
Som kontrast till riskkapitalmarknadens definition av investeringskategorin Cleantech finns 
det en bredare definition av begreppet som används av Svenska Miljöteknikrådet, Swentec, 
som är en statlig organisation. Swentec har som uppdrag av den svenska regeringen att 
utveckla en övergripande och effektiv struktur som stärker svensk Miljöteknik. (Swentec, 
2010) Swentec använder Cleantech som en direkt översättning till den svenska benämningen, 
Miljöteknik som de definierar på följande vis; 
 

Miljöteknik är all teknik som direkt eller indirekt bidrar till en bättre miljö. Miljöteknik 

innefattar sådana varor, system, processer och tjänster som ger tydliga miljöfördelar i 

förhållande till befintliga eller alternativa lösningar, sett ur ett livscykelperspektiv. (Swentec, 
2010)  
 
I definitionen av Miljöteknik omfattas exempelvis processer och tekniker i värme- och 
elproduktion, förnybara drivmedel, förnybara bränslen, solceller, biogasanläggningar, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Millennium Development Goals  Är målsättningar som är antagna av världens ledare år 2000 och som skall 
vara uppnådda till år 2015. Millennieutvecklingsmålen (MDG) ge konkreta, numeriska riktmärken för att hantera 
extrem fattigdom i dess många dimensioner. (http://www.undp.org/mdg/basics.shtml, 2010-12-15.) 

http://www.undp.org/mdg/basics.shtml
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vindkraftverk, system för energihushållning i bostäder, förnybara material, processer och 
tekniker som producerar miljöanpassade varor och tjänster etcetera. Miljöteknik omfattar 
också miljöanpassade tekniker och processer inom jordbruk, skogsbruk och fiske inklusive 
processer som i tekniskt syfte använder organismer som exempelvis mikroorganismer som 
kan rensa förorenad mark etcetera. definition av Miljöteknik ligger i linje med 
EU:s och OECD:s definitioner av Miljöteknik. (Swentec, 2010)    
 
Den svenska strategin för en hållbar utveckling vilar på fyra grundläggande kriterier; (1) 
bygga ett hållbart samhälle, (2) att på lika villkor stimulera hälsa, (3) möta den demografiska 
utmaningen samt (4) främja en hållbar utveckling. I mars 2008 lämnade Miljömålsrådet in en 
utvärdering av miljökvalitetsmålen till miljöministern, varav Miljöteknik var ett 
grundläggande instrument för att uppnå de nationella miljömålen (Miljömålsrådet, 2008, 
s.28). Miljöteknik framhävs enligt följande; 
 

Miljöteknik kan kombineras med främjandet av de produkter och 

kringtjänster som i vid mening behövs för att god Miljöteknik ska få ökad användning, även 

om detta ligger utanför de rent teknisk . (Miljömålsrådet, 2008, s.28) 

3.1.3 Skillnader mellan Mil jöteknik och C leantech 
Inom ämnet hållbar utveckling råder det delade meningar om vad begreppen Cleantech och 
Miljöteknik är och hur begreppen skall definieras. Med bakgrund till att uppsatsen inriktar sig 
emot VC-investeringar inom Cleantech faller det sig naturligt att argumentera, kring 
definitionsproblematiken, för att använda begreppet Cleantech och också använda 
definitionen på Cleantech av EVCA och SVCA.    
 

ydligt breddare än den definitionen som EVCA 
Miljöteknikdefinition tar 

hänsyn till hela systemet (livscykelperspektivet), vilket innebär en förskjutning av fokusering 
från de ekonomiska aspekterna till de miljömässiga aspekterna. Övriga signifikanta skillnader 
mellan Swentec och riskkapitalisternas definition på Cleantech är att Swentec exkluderar 
undersegmentet jordbruk och delar upp undersegmentet energi efter anrikningsform. 

Miljöteknik ligger även i linje med EU:s och OECD:s definitioner av 
Miljöteknik. 
samtidigt som EVCA och övriga riskkapitalföreningar använder sig av en 

 
 
Studien gjord av Nutek (2008) visar på ett starkt samband mellan att statliga myndigheter och 
aktörer har uppfattningen att Miljöteknik är en direkt översättning från det engelska begreppet 
Cleantech och likställer de båda begreppen. Majoriteten av de statliga respondenterna har 
uppfattningen att Cleantech är ett begrepp som används av riskkapitalister för att inte behöva 
kopplas till det mer statliga begreppet i form av Miljöteknik. De riskkapitalister som deltog i 
studien hade generellt en mer utarbetad definition på vad de menar med begreppet Cleantech. 
Definitionerna mellan de olika riskkapitalisterna är förstås inte identiska, men definitionerna 
målar upp en likvärdig bild av Cleantech. De anser med majoritet att Cleantech och 
Miljöteknik är två begrepp som är nära besläktade med varandra, men att den avgörande 
skillnaden är att som investerare i Cleantech satsar de inte sitt kapital primärt för miljöns skull 
utan för avkastningspotentialen. Men för att inneha en hög avkastningspotential och generera 
skälig ekonomisk vinst så måste Cleantech-bolag vara innovativa och konkurrenskraftiga. 
Dessa faktorer är inte enbart applicerbara på Cleantech utan på VC-investeringar i helhet.  
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Eftersom Cleantech skapades av Cleantech Network som en investeringskategori har 
ursprunget för begreppet påverkat dess innebörd. Cleantech Network har uppfattningen att 
Cleantech har utvecklats för att tillgodose ett ekonomiskt behov, och att den positiva 
miljöpåverkan kommer som en sekundär faktor. Organisationen anser att Cleantech drivs av 
en tydligare koppling till marknadsekonomiska incitament, vilket i sin tur ger 
konkurrenskraftiga vinster, samtidigt som lagstiftning och regleringar begränsar möjligheterna 
för attraktiva avkastningar för Miljöteknik. Alla respondenterna är överens om att Miljöteknik 
är styrt av lagkrav och att Cleantech drivs av efterfrågan från marknaden. Problematiken är att 
majoriteten av respondenterna indikerar att Cleantech skiljer sig, innehållsmässigt, från 
Miljöteknik, men att det har blivit attraktivt att sammankoppla Miljöteknik med Cleantech för 
att öka efterfrågan på Miljöteknik i samma utsträckning som för Cleantech. (Nutek, 2008, s. 
9) 
 
Sammanfattningsvis kan det argumenteras för att sammankopplingen mellan Cleantech och 
Miljöteknik är felaktig. Felaktig med tanke på att begreppens ursprung inte är samma och att 

verka som att innebörden av Cleantech och Miljöteknik är identiska, men desto mer 
utförligare granskning som utförs, desto större blir skillnaderna mellan begreppen. En 
huvudindikator på begreppens riktning är det faktum att riskkapitalisterna använder ständigt 
Cleantech som deras investeringsområde, inte Miljöteknik. Riskkapitalisternas fokus ligger i 
potentialen för en hög avkastning och investeringsområdet har en sekundär position. 
Investerare inom Miljöteknik är ofta statliga myndigheter och organisationer, där det primära 
fokuset ligger i miljöpåverkan och en ekonomisk avkastning i sekundär position. Båda 
begreppen bygger på en generell positiv miljöpåverkan, dock finns det en högre 
innovationsfaktor i bolag som klassificeras som Cleantech i jämförelse med Miljöteknik. 
Cleantech-bolag är i regel nystartade bolag till skillnad från Miljöteknik-bolag som kan vara 
stora etablerade företag som förändrar en gammal företagsmodell till en miljömedveten 
version.     
 
3.1.4 G lobal C leantech 100 
Varje år sedan starten av Cleantech Group år 2002 har organisationen givit ut en 
bolagssamling med de 100 mest lovande Cleantech-bolagen i världen. Listan har blivit ett 
uppmärksammat inslag inom Cleantech-sektorn. Utgåvan innehåller rekommendationer kring 
framtiden och trender i både bolagstyper och segment. Global Cleantech 100 kommer i 
studien verka som en jämförelse när det empiriska resultatet skall analyseras eftersom Global 

segmentering.  
 
3.2 Segmentindelning inom C leantech 
Investeringskategorin Cleantech delas upp i 11 segment med drygt 35 undersegment. 
(Cleantech Group, 2010) Nedan följer en redogörelse kring varje segment och tillhörande 
undersegment med förklaring till vad segmenten innehåller och också svenska bolagsexempel 
i varje segment i den mån som det finns något. Segmenteringen kommer att kopplas samman 
med 
för segmentet. Jag har valt att använda mig av både de svenska termerna såväl som de 
engelska termerna för att skapa en brygga från termernas ursprung, det vill säga från 
Cleantech Group.   
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3.2.1 Jordbruk (Agriculture)  
Innehåll: Biobaserade material, effektiviseringstekniker för gårdar, mikroorganismer, 
bevattningssystem; bioremediering, giftfria rengöringsmedel och naturliga 
bekämpningsmedel. Inkluderar inte ekologiskt, hälsokost eller naturmedel. (Stack, 2007, s. 7) 
Följande undersegment inom Jordbruk finns;  

 Naturliga bekämpningsmedel 
 Markförvaltning 
 Vattenbruk 

 

Drivkrafter: Det svenska jordbruket kan bidra till den hållbara samhällsutvecklingen genom 
produktion av förnybara råvaror, återanvändningen av näringsämnen och landsbevarande 
åtgärder. Ett hållbart jordbruk ger framtida generationer förutsättningar för att få tillgång till 
rena och säkra livsmedel.(SCB, Jordbruksverket, Naturvårdsverket & LRF, 2007, s. 6) 
 
U tveckling: Jordbruket blir både alltmer specialiserat och diversifierat, t.ex. inom energi, 
entreprenad och turism/upplevelser. (SCB, Jordbruksverket, Naturvårdsverket & LRF, 2007, 
s. 6) Biogasproduktion i lantbruket ger förnyelsebar energi som kan användas till drivmedel 
till olika fordon samt att producera elektricitet och värme. På köpet får man en rad 
miljöfördelar. Används biogas producerad av gödsel för att driva fordon reduceras 

(Biogas Syd, 2008, s. 1)  
 
Svenskt företag inom område: CropTailor AB, är ett företag som använder avancerad 
bioteknologi i kombination med traditionella förädlingsmetoder i syfte att ta fram havre med 
nya och unika egenskaper. Företaget har erhållit finansiering av VC-bolaget, GU Holding vid 
Handelshögskolan i Göteborg.(CropTailor, 2010) Ytterligare ett företag inom Jordbruk är I-
Tech AB som är inriktad på att förhindra miljöförstörande färger att nå ut i marina miljöer. 
Företaget har finansierats av VC-bolaget, Volvo Technology Transfer.(I-Tech, 2010) 

3.2.2 Luft och Mil jö (A ir & Environment) 
Innehåll: Inom segmentet finns följande verksamhetsområden, luftreningsprodukter och 
luftfiltreringssystem, energieffektiva VVS, samhällsomfattande gasdetektorer, flera 
föroreningskontroller, bränsletillsatser att öka effektiviteten och minska giftiga utsläpp. 
(Stack, 2007, s. 7) Följande undersegment inom Luft och Miljö finns;  

 Rensning/Säkerhet 
 U tsläppskontroll 
 Övervakning/E fterlevnad 
 Handel med utsläppsrättigheter 

 
Drivkrafter: Byggnaders värme, ventilation och luftkonditioneringssystem påverkar 
energiförbrukningen i kraftig utsträckning, exempelvis innovativa högteknologiska luftfilter 
kan radikalt minska energianvändningen och öka luftflödet i byggnader etcetera. (Luftfilter, 
1999, s.5) EU har under år 2005 beslutat att skärpa strategin för luftförorening, eftersom 
föroreningarna har direkt påverkan på människan. En mängd utsläpp regleras av den nya 
strategin och målsättningarna skall realiseras år 2020. (Europeiska Gemenskapens 
Kommission, 2005, s. 5)  
 
U tveckling: Utvecklingen inom industrin mot en högre automatiseringsgrad och 
tillverkningstakt ställer allt högre krav på en mer miljömässigt säker och kostnadseffektiv 
hantering av de restprodukter som uppstår. Industriverksamheten producerar i en högre grad 
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än förr, vilket också innebär att luftföroreningar ökar i arbetsmiljön och i den omgivande 
miljön. Svenska industrier har påverkats av de högre kraven på luftkvalité inomhus på 
fabrikerna eftersom smutsig industriluft påverkar personalen på ett negativt sätt. (Miljönytta, 
2009) 
 
Svenskt företag inom område: Biometron AB har en unik teknologi samt lösningar för att 
utveckla skyddsventilation för att kontrollera och rena förorenad inomhusluft. Företaget har 
erhållit finansiering av VC-bolaget, Creandum II Advisor AB.(Biometron, 2010) 
 
3.2.3 Förnybara Mater ial (Materials)  
Innehåll: Inom segmentet finns följande verksamhetsområden, biologiskt nedbrytbart material 
som härrör från fröproteiner, mikroflödeskunskapsteknik för att genomföra biokemiska 
reaktioner, nanomaterial, kompositmaterial, miljövänliga lösningsmedel, nanotekniska 
komponenter för elektronik, applikationssensorer och lagring av energi. (Stack, 2007, s. 7) 
Följande undersegment inom Förnybara Material finns;  

 Nanomaterial 
 Biomaterial 
 Kemiska material 
 Övriga material 

 
Drivkrafter: Potentiella interaktioner av nanomaterial med levande system och miljö har 
uppmärksammats från allmänheten, tillverkare av nanomaterial-baserade produkter, 
akademiska forskare och beslutsfattare. Den generella uppmärksamheten för förnybara 
material är stor och efterfrågan tenderar att öka de närmsta åren. (Plast- och Kemibranscherna, 
1999, s. 1) 
  
U tveckling: Den generella bedömningen är tillväxten inom nedbrytbart och förnybart material 
samt affärsmöjligheterna är höga, med en uppskattad årlig tillväxt på 100 %. Segmentet 
gynnas också av det allmänna miljömedvetandet, vilket leder till ökade volymer med ett lägre 
marknadspris och också starkare konkurrenskraft. (Plast- och Kemibranscherna, 1999, s. 2) 
Den snabba utvecklingen av nanoteknik och dess tillämpningar samt stora utbud av 
nanomaterial gör att det finns i kläder, elektroniska apparater, kosmetika, läkemedel, 
biomedicinska produkter etcetera.  
 
Svenska bolag i segmentet: Lumina Adhesive AB utvecklar och kommersialiserar en ny och 
unik teknikplattform för omkopplingsbart lim, vilket tillverkas med kemiska material. 
Företaget har erhållit finansiering från VC-bolaget, Chalmersinvest AB.(Lumina Adhesive, 
2010) Ekomarine AB utvecklar och producerar helt giftfria, miljötrygga och effektiva 
båtbottenfärger med av organiska och förädlade material, vilket klassificeras som Övriga 
Material. Företaget finansieras av VC-bolaget, Allba Invest AB.(Ekomarine, 2010) Promimic 
AB är ett biomaterialföretag som arbetar med den senaste generationens implantatsytor och 
framtidens lösningar för syntetiskt ben, företaget klassificeras som Biomaterial. Företaget 
finansieras av VC-bolaget, Karolinska Development AB. (Promimic, 2010) 
 
3.2.4 Energiproduktion (Energy Generation) 
Innehåll: Distribuerade och förnybara energikällor och konvertering, inklusive vindkraft, 
solenergi/solceller, vattenkraft/marin, biobränslen, förgasningsteknik för biomassa, och 
svänghjulskraftsystem. (Stack, 2007, s. 7) Följande undersegment finns inom 
Energiproduktion; 
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 Vindkraft 
 Solkraft 
 Vattenkraft 
 Biobränsle 

 Jordvärme 

 Övrig 

 
Drivkrafter: Efterfrågan på förnybara energikällor ökar i takt med att diskussionerna om ett 
eventuellt avskaffande av kärnkraften. I ljuset av ett avskaffande av kärnkraften kommer 
efterfrågan och pålitligheten i förnybara energikällor att öka. (Elevant, Forsbom & Ström, 
2010) Majoriteten av energiforskare är överens om att oljepriset kommer att höjas väsentligt 
under de nästkommande 10 åren, vilket innebär att alternativa energikällor blir mer 
eftertraktade, där biobränsle är ett hett undersegment. Biobränsle utmålas som ett 
undersegment med hög utvecklingspotential med anledning av faktorer som fördelaktig 
skattelagstiftning och de stora ytorna med skog och mark som finns i Sverige. 
(Energimyndigheten, 2010a, s. 29) 
 

U tveckling: Sverige har sedan år 2009 arbetat med direktivet att år 2020 skall andelen 
förnybar energi vara 50 % av all energi. (Europaparlamentet, 2009, s. 46) De statliga 
initiativen är tydliga inom Energiproduktion exempelvis på grund av att biobränsleföretaget 
Chemrec AB belönades med 500 miljoner SEK av Svensk Energiforskning, vilket är det 
största bidraget som givits ett Cleantech-bolag i Europa. (Cleantech Group, 2010a, s. 20) 
 

Svenska bolag inom segmentet: Beakon Technologies AB, där en av företagets applikationer 
är en solcell, där chipet kan konvertera värmen från solen till användbara elektrisk energi, 
företaget har klassificerats som Solkraft. Företaget har erhållit finansiering av VC-bolaget, 
Northzone Ventures.( Beakon Technologies, 2010) Seabased AB utvecklar och tillverkar 
system för energiutvinning ur havsvågor, företaget klassificeras som Vattenkraft och har 
finansierats av VC-bolaget, Sjätte AP fonden.(Seabased, 2010) Vertical Wind AB utvecklar 
och tillverkar vindkraftverk baserad på en vertikalaxlad turbin och en generator placerad på 
marknivå, företaget klassificeras som Vindkraft. Företaget har finansierats av VC-bolaget, 
Sjätte AP fonden.(Vertical Wind, 2010) 
 
3.2.5 Energiinfrastruktur (Energy Infrastructure) 
Innehåll: Trådlösa nätverk som används som verktyg för avancerad mätning, övervakning av 
elkvalitet och förvaltning kring strömavbrott, integrerade elektroniska system för hantering av 
distribuerade ström, efterfrågeeffekt och energiprogramvara. (Stack, 2007, s. 7) Följande 
undersegment finns inom Energiinfrastruktur; 

 Driftskötsel 

 Överföringsteknik 

 
Drivkrafter: Övervakning av elkvalitet blir allt viktigare att säkerställa att känslig utrustning 
fungerar störningsfritt. Kontunerliga mätningar av elkvalitet utgör en väsentlig del av 
energiinfrastrukturen på grund av erfarenheten av kontinuerlig data. (STRI, 2010)     
 

U tveckling: Variabler som elkvalitet och strömavbrott påverkar i allt större utsträckning 
människors vardag och skapar en större marknad för relaterade produkter, exempelvis 
trådlösa system som enklare kan styra distributionen av el. Kontinuerliga mätningar av 
störningsnivå blir vanligare och vanligare. (STRI, 2010)    
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Svenska bolag inom segmentet: Elrond Komponent AB är ledande inom åskskydd i Norden. 
Bolaget har och har tre huvudområden: överspänningsskydd/Åskskydd, Avbrottsfri Kraft/UPS 
samt Potentialutjämningsmaterial (inkl åskledarsystem, skydd mot direktnedslag), företaget 
klassificeras som Driftskötsel. Företaget finansieras av VC-bolaget, Paron Ventures 
AB.(Elrond Komponent, 2010) Aluwave AB utvecklar och tillverkar ett elektronikbyggsätt 
som möjliggör effektiv kylning av elektriska komponenter, företaget klassificeras som 
Driftskötsel och finansieras av VC-bolaget, Chalmers Innovation.(Aluwave, 2010) 
 
3.2.6 Energiförvaring (Energy Storage) 
Innehåll: Energieffektiva batterier t.ex. tunn film och laddningsbara, reglering kring 
elkvalitet; svänghjul och elektro-textilier. (Stack, 2007, s. 7) Följande undersegment finns 
inom Energiförvaring; 

 Bränsleceller 
 Avancerade batterier 
 Hybridsystem 

 

Drivkrafter: Billig och nyttomaximerande energilagring har hög prioritering inom Cleantech-
sektorn, vilket skulle innebära en mer balanserad kraft till den i nuläget oregelbundna 
situationen för förnybar energi. (Cleantech Group, 2010) En av de viktigaste 
frågeställningarna som rör segmentet Energiförvaring är problematiken kring 
omhändertagandet av spillvärme som de svenska industrierna genererar. Industrierna 
använder stora mängder energi och idag omhändertas enbart hälften av spillvärmen som 
industrierna är kapabla till. (Energimyndigheten, 2010a, s. 30)  
 
U tveckling: Den största energilagringsmetoden i världen är pumpande vattenkraftslagring, 
dock har användningen av denna metod minskat på grund av problematiken kring den 

stora skivor som snurrar i ett vakuum och används som en reservenergikälla vid exempelvis 
strömavbrott, som skall tillgodose energibehovet innan reservgeneratorn sätts igång. 
(Cleantech Group, 2010) 
 

Svenska bolag inom segmentet: Alelion Batteries AB utvecklar och levererar skräddarsydda 
avancerade batterier och kraftelektronik med unika egenskaper för krävande produkter, 
företaget klassificeras som Avancerade Batterier. Företaget finansieras av VC-bolaget, IKEA 
GreenTech AB.(Alelion Batteries, 2010) Effpower AB utvecklar ett bipolärt bly/syrebatteri 
som kan leverera hög effekt samtidigt som det är återvinningsbart och använder enbart 1/3 av 
den förbrukningen som ett vanligt batteri gör, företaget klassificeras som Avancerade 
Batterier. Företaget har erhållit finansierig av VC-bolaget, Volvo Technology 
Transfer.(Effpower, 2010) MyFC AB producerar mikrobränsleceller som kan ersätta 
litiumjonbatterier i konsumentelektronik, företaget klassificeras som Bränsleceller. Företaget 
finansieras av VC-bolaget, Sting Capital.(MyFC, 2010) 
 
3.2.7 Energieffektivitet (Energy E fficiency) 
Innehåll: Energiledningssystem, system som ökar produktionen av kraftverksgenerering, 
intelligenta mätsystem, solid state mikro- och kylteknik för VVS-system, automatisk 
energibesparingsnätverk etcetera. (Stack, 2007, s. 7) Följande undersegment finns inom 
Energieffektivitet; 

 Belysning 

 Byggnader 
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 Glas 

 Övrig 

 
Drivkrafter: Företag har insett värdet av en systematisk energihushållning, vilket ger upphov 
till ekonomiska vinster. De ekonomiska vinsterna kommer i form av minskade driftskostnader 
samt ökad konkurrenskraft. (Energimyndigheten, 2010, s. 3) Utmaningen inom segmentet 
innefattar också att maximera utnyttjandet av råvaror, exempelvis att hitta råvaror som är 
mindre energikrävande. Till denna kategori hör olika typer av återvunna material då dessa 
varor kräver mindre energiinsats i produktionsledet. (Energimyndigheten, 2010a, s. 30) 
 
U tveckling: Under år 2009 fick segmentet Energieffektivitet ett stort genomslag med ett 
globalt fokus. Energieffektivitet driver skapandet av arbetstillfällen, har minskade 
koldioxidutsläpp som en hög prioriteringsfråga, ökar konkurrenskraften samt minskar 
efterfrågan på importerad energi. (Cleantech Group, 2010)  
 
Svenska bolag inom segmentet: ClimateWell AB utvecklar en hållbar global energiförsörjning 
genom att tillämpa patenterade värme och kyltekniska lösningar i byggnader, företaget 
klassificeras som Byggnader. Företaget finansieras av VC-bolaget, Northzone 
Ventures.(ClimateWell, 2010) Collectric AB utvecklar system för att mäta, styra och 
rapportera elförbrukningen i syfte att energieffektivisera samt sänka energikostnader, 
företaget klassificeras som Övrig. Företaget finansieras av VC-bolaget, Investa 
Företagskapital AB.(Collectric, 2010) LumenRadio AB utvecklar och marknadsför en 
innovativ teknologi för trådlös ljusstyrning med syfte att energieffektivisera, företaget 
klassificeras som Belysning. Företaget finansieras av VC-bolaget, Chalmers 
Innovation.(LumenRadio, 2010) 

3.2.8 Återvinning och avfall (Recycling & Waste) 
Innehåll: Återvinningsteknik, avfallshantering, internetbaserad marknadsplats för material, 
sanering av farligt avfall, biomimetiska tekniker för avancerad metallseparation och 
extraktion. (Stack, 2007, s. 7) Följande undersegment finns inom Återvinning och avfall; 

 Återvinning 

 Avfallshantering 

 
Drivkrafter: Återvinning och avfallshantering har potentialen att generera avsevärt fler 
arbetstillfällen än bränning av avfall, varav drivkrafterna för en förbättrad avfallshantering 
växer sig starkare och starkare. Samhällsutvecklingen och klimatfrågan spelar en huvudroll 
för utvecklingen och engagemanget för segmentet. (Återvinningsindustrierna, 2006, s. 3) 
Avfallshantering är ett av de tre största segmenten med högst tillväxtpotential med 
huvudinriktning mot den indiska marknaden. (Energimyndigheten, 2010a, s. 25) 
     
U tveckling: Återvinning och Avfallssegmentet har en stor utvecklingspotential på grund av de 
senaste årens prisrally på råvaror och den aktuella klimatfrågan. Hinder för utvecklingen står 
faktorer som monopol och osund konkurrens från kommunala bolag samt det fortsatta stödet 
för bränning av avfall, fast det finns stora fördelar med återvinning. (Salo, 2007)    
 
Svenska bolag inom segmentet: FlexiClean AB utvecklar och säljer en ny filterhållare för 
rening av dagvatten. Produkten bygger på djup kunskap om dagvatten och dagvattenbrunnar 
och en förståelse för de utmaningar kommuner och privata aktörer ställs inför varje 
dag. Företaget har erhållit finansiering från VC-bolaget, Sting Capital.(FlexiClean, 2010) STT 
Emtec AB utvecklar och producerar innovativa lösningar för avfallsrening av avgaser och 
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prestandaoptimering, företaget klassificeras som Avfallshantering. Företaget finansieras av 
VC-bolaget, Verdane Capital Advisors.( STT Emtec, 2010) 
 
3.2.9 T illverkning/Industriell (Manufacturing/Industrial) 
Innehåll: Avancerade förpackningar, naturlig kemi, sensorer, smarta tillverkningsmaterial, 
affärsprocess och verktyg för dataflödeskartläggning, precisionstillverkningsinstrument och 
detektorfel och kemiska förvaltningstjänster. (Stack, 2007, s. 7) Följande undersegment finns 
inom Tillverkning/Industriell; 

 Avancerad förpackningsteknik 

 Övervakning och kontroll 

 Smart produktionsteknik 

 
Drivkrafter: För tillverkare och utvecklare för avancerade förpackningar finns det 
motiv/drivkrafter till kontinuerlig utveckling med anledning till den efterfrågan som finns på 
effektivare förpackningstekniker och tillhörande system. Minskad drivkraft för utveckling är 
den hårda och konstanta konkurrensen från plastindustrin och dess tillverkningsprocesser. 
(NRA, 2007, s. 3ff)    
 

U tveckling: Svensk förpackningsindustri har under senare år förändras i form av att olika 
aktörer utnyttjar varandras kunskaper för att skapa utrymme för en snabbare utvecklingsgrad 
för avancerade förpackningstekniker och förpackningar. Förpackningstekniker 
sammankopplas allt oftare med utvecklandet av produktionssystem och tillhörande lösningar. 
Exempel på avancerade förpackningar är stöldskyddade förpackningar, där ett USB-minne 
inkluderas i förpackningen och vid ett köp så får köparen en krypteringsnyckel och 
förpackningen kan på så vis öppnas. (Wennberg, 2009)  
 

Svenska bolag inom segmentet: Verksamheten för MicVac AB bygger på att innehållet i 
förpackningar skall kunna bibehålla smak och inneha längre hållbarhet. Bolaget utvecklar 
applikationer för att öka matens livslängd genom smarta förpackningar.(MicVac, 2010) Zebor 
Technology AB utvecklar operativsystem för inbyggda produktionssystem. Systemen uppnår 
ett snabbare resultat på en processor med sju gånger lägre strömförbrukning, företaget 
klassificeras som Smarta produktionsteknik. (Zebor Technology, 2010) 
 
3.2.10 T ransport (T ransportation)  
Innehåll: Hybridfordon, lättare material för bilar, smart logistik programvara och 
temperaturtrycksensorer för att förbättra effektiviteten för drivmedel. (Stack, 2007, s. 7) 
Följande undersegment finns inom Transport; 

 Fordon 

 Logistik 

 Konstruktioner 

 Bränsle 

 
Drivkrafter: Intresset för hybridfordon har varit stort under de senaste 3 åren. Den främsta 
orsaken är att hybridtekniken kan leda till en möjlighet att använda olika energikällor 
parallellt med lägre utsläpp av koldioxid, kolväten och kväveoxider. (Borglund, 2007) 
 

U tveckling: Utvecklingen och forskningen kring hybridfordon är intensiv. Majoriteten av 
fordon förutspås vara hybridfordon år 2020. Idag finns det två typer av hybrider som är 
kommersiellt tillgängliga på marknaden; i) parallellhybrider, vilka antigen enbart går på 
batteri eller helt på bensinmotor eller båda två samtidigt ii) seriehybriden vilka enbart går på 
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batteri, men har en lite mindre förbränningsmotor för att kunna ladda batterierna. 
(Mårtensson, 2010, s. 22) Den svenska transportsektorn står för nästan 40 % av Sveriges 
totala utsläpp av fossil koldioxid. Sektorns största utmaningar är miljö- och 
energiförsörjningsfrågorna samtidigt som transporterbarheten förväntas öka, vilket gäller både 
lätta och tunga fordon. En utmaning är att hantera konkurrensen mellan energigrödor och 
livsmedelsproduktion. (Energimyndigheten, 2010a, s. 31)         
 

Svenska bolag inom segmentet: El-forest AB är ett företag som grundades 2006 av 
uppfinnarna av El-forest skotaren, vilken var den första skogsmaskinen i världen som använde 
energieffektiv elmekanisk hybridteknik. Företaget har erhållit finansiering av VC-bolaget, 
Volvo Technology Transfer.(El-forest, 2010) Idevio AB utvecklar programvara för 
kartvisualisering, adressökning och ruttberäkningar baserat på deras patenterade teknik som 
bygger på att komprimera och länka digitala kartor, företaget klassificeras som Logistik. 
Företaget har erhållit finansiering av VC-bolaget, Start Invest AB.(Idevio, 2010) 
 
3.2.11 Vatten & Avfallsvatten (Water & Wastewater) 
Innehåll: Vattenåtervinning och ultrafiltreringssystem (t.ex. UV-membran & jonbytessystem), 
sensorer och automationssystem, elmätningsteknik för vattenverk samt avsaltningsutrustning. 
(Stack, 2007, s. 7) Följande undersegment finns inom Vatten och Avfallsvatten; 

 Vattenbehandling 

 Vattenbibehållning  

 Behandling av vattenavfall 

 
Drivkrafter: Användning av vatten är en integrerad del av människors liv och brist på vatten 
blir en allt vanligare företeelse i många delar av världen. Det förändrade klimatet ger 
investerare och innovativa företagare chansen att tillfredställa den ökande efterfrågan på 
vatten. (The Artemis Project, 2010) Vattenrening är en av de tre största områdena rent 
potentialmässigt, eftersom efterfrågan för innovationer inom Vattenrening är eftertraktat både 
nationellt och internationellt (Energimyndigheten, 2010a, s. 25).  
 
U tveckling: Nästan 20 % av världens befolkning saknar tillgång till rent dricksvatten samt 40 
% saknar tillräckliga sanitära anläggningar. Försämringen av vattensituationen förvärras av 
klimatförändringarna. (Laurén, 2010)  
 

Svenska bolag inom segmentet: - 
 
3.3 Uppbyggnad av V C-bolag 
VC-bolag är företag vars huvudsakliga affärsinriktning är att investera i icke börsnoterade 
tillväxtbolag. Investeringen inkluderar det faktum att VC-investeringen förutsätter en aktiv 
och involverad ägarroll som påverkar tillväxtbolagets verksamhet. Kännetecken för ett 
tillväxtbolag är en hög utvecklings- och tillväxtpotential, vilket ofta kan anpassas till 
förhållandevis unga bolag. (Isaksson, 1999, s. 5) Denna typ av bolag får ofta benämningen 
portföljbolag, med anledning av att VC-bolagen fördelar ut bolagsriskerna på en portfölj av 
investeringar, där flertalet investeringar kallas portföljbolag. Det är vanligt att VC-bolaget 
aktivt går in i företaget och tillsätter poster i styrelsen och därmed har rätt till inflytande i 
företaget. (Landström, 2007, s. 212) Entreprenörerna vill komma i kontakt med VC-bolagen 
för att få tillgång till kapital och VC-bolagens kontaktnätverk etcetera. VC-bolagen vill å 
andra sidan komma i kontakt med entreprenörerna med innovativa och unika idéer som även 
är villiga att dela ägandet av bolaget med VC-bolagen. En del av problematiken mellan VC-
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bolagen och entreprenörerna återfinns i äganderätten och kontrollen som skapar hinder för 
utvecklingspotentialen för samarbetet. (Isaksson, 2006, s. 42) 
 
VC-investeringen medför att VC-bolaget får en ägarroll, vilket innebär att det investerade 
kapitalet från VC-bolaget ger bolaget en äganderätt i tillväxtbolaget som kan vara av 
minoritets eller majoritetskaraktär. (Hill & Power, 2001, s. 46) Ett tillväxtbolag som söker en 
VC-investering skall vara införstådd med att den befintliga ägarestrukturen kommer att 
förändras vid tillförandet av riskkapital, i majoriteten av VC-investeringar tar VC-bolag helt 
eller delvis över kontrollen över tillväxtbolaget. Det finns inga formella krav på när kapitalet 
från VC-investeringen skall vara återbetalt i form av amortering. Den fulla risken för det 
investerade kapitalet står VC-bolagen för och det finns inga bakomliggande säkerheter. På 
grund av större risktagandet måste VC-bolaget bli kompenserad med en högre avkastning. 
(Hill & Power, 2001, s. 1)  
 
Både entreprenören och VC-bolagen vill uppnå hög tillväxt, dock kan det finns skillnader 
mellan vilka nivåer av tillväxt som vardera parten har. För att kunna uppnå hög tillväxt finns 
det starka kopplingar till vilken ambition och motivation som entreprenören har, om 
entreprenören har en hög ambition om tillväxt och denna ambition blir sann så kommer 
entreprenören och hans/hennes medarbetare att sikta på ännu högre tillväxt. Förloppet blir till 
en god cirkel som genererar högre sannolikhet att tillväxtmålen realiseras. (Delmar & 
Wiklund, 2008, 452; Wiklund, Davidsson & Delmar, 2003, s. 266) 
 
Tidshorisonten för en VC-investering varierar och skiljer sig mellan VC-bolagen samt 
investeringsmöjligheterna. Tidshorisonten för en VC-investering att behålla portföljbolaget 
innan det avyttrats kan variera mellan fem till sju år och är uteslutande beroende på 
investeringens utfall. Vid en uppfylld tillväxt av tillväxtbolaget eller om samarbetet inte anses 
kunna utveckla något ytterligare mervärde, så avyttrar VC-bolaget sin investering. Avslutet 
för VC-processen kommer i form av exit, vilket leds av VC-bolagen. (Isaksson, 1999, s. 5)     
 
Det finns två olika typer av VC-aktörer, informella VC-aktörer och formella VC-aktörer. 
Informella VC-aktörer utgörs av förmögna privata aktörer som använder privat sparkapital för 
att finansiera sina VC-investeringar. Dessa informella aktörer har fått samlingsnamnet 

- - är 
den typ av bolag som studien inriktar sig emot. Informella VC-aktörer har en tendens att 
investera i tidigare skeden och dessa aktörer är mer involverade i det dagliga arbetet i 
tillväxtbolagen än formella VC-aktörer. Studier och tidigare forskning visar att 
kapitalinvesteringarna från affärsänglar är en viktig del i det makroekonomiska system, 
istället för att spendera sin privata förmögenhet på produkter och varor så finansierar och 
utvecklar de nya innovativa bolag. (Isaksson, 2006, s. 16-17) Cleantech är en 
investeringskategori som attraherar formella och informella VC-aktörer, dock finansieras 
Cleantech-bolag med majoritet av formellt riskkapital. (Cleantech Group, 2010) 
 
3.4 Invester ingsprocessen  
En VC-investering grundar sig i majoritet från en affärsidé från en entreprenör, dock finns det 
enstaka exempel på när affärsidéer kommer från investerare. En affärsidé karaktäriseras av att 
den ligger rätt i tiden, att entreprenören har kunskap samt expertis om affärsområdet och att 
idén är unik. Från en investerares synsätt så bedöms en affärsidé utifrån olika baser av 
kriterier. VC-bolagen är intresserade av allt från entreprenörens kvalifikationer, 
entreprenörens bakgrund i förhållande till affärsområdet till om efterfrågan om riskkapital är 
befordrat och om det finns potential för tillväxt. Studier visar på att de avgörande faktorerna 
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för att lyckas med sin affärsidé som entreprenör är manskapet som finns runtomkring och 
drivkraften hos entreprenören. Nämnda faktorer är av intresse för VC-bolagen för att de måste 
säkerställa att investeringen innefattar kvalifikationer för att kunna uppnå ett avkastningsmål. 
VC-bolagen behöver förvissa sig om värdet i en affärsidé samt förklara varför det finns 
aktörer som är villiga att förvärva bolaget i framtiden. Entreprenören skall vara den personen 
som har den främsta insikten i affärsidén och skall därav kunna besvara efterfrågepotentialen 
och varför produkten kommer att efterfrågas. (Nyman, 2002, s. 77-82) Tidigare forskning har 
identifierat tendenser som visar att VC-bolagens investeringsprocess utvecklas mot att styras 
av världsmarknaden i övrigt, vilket gör att många VC-bolag investerar i liknande 
investeringskategorier. Mönstret leder till att konkurrensen inom de populära 
investeringskategorierna blir extremt tuff, vilket påverkar tillväxtmöjligheterna för 
portföljbolagen i kategorierna. (Sahlman & Stevenson, 1987, s. 29-30) 
 
Utifrån ett VC-bolag kan man dela upp investeringsprocessen i följande fem steg; i) deal 

origination, ii) screening iii) evaluation, iv) deal structuring. , v) post-investment activities. 
(Tyebjee & Bruno, 1984, s. 1051) Investeringsprocessens första steg kallas deal flow eller 
deal origination, vilket innefattar fasen där VC-bolagen blir medvetna om eventuella 
investeringsmöjligheter. (Tyebjee & Bruno, 1984, s. 1052) Det finns två olika sätt som VC-
bolagen upptäcker tänkbara investeringsmöjligheter; ena sättet är via att aktivt kontakta 
entreprenörer med intressanta verksamheter via diverse mötesplatser så som företagsmässor 
eller andra tillvägagångssättet som innebär att VC-bolagen inväntar tillfället när entreprenören 
själv presenterar en intressant idé. Ett annat sätt är att entreprenörerna kontaktar VC-bolagen. 
Studier visar på att VC-bolag använder sig av den passiva tekniken när VC-bolagen skall 
komma i kontakt med entreprenörer, vilket innebär att VC-bolagen hellre väntar tills 
entreprenörerna presenterar sina idéer. (Isaksson, 2006, 48ff)  
 
Andra steget i investeringsprocessen är screeningprocessen. Efter första steget har VC-
bolagen presenteras för många olika idéer, varav det i det andra steget handlar om att kunna 
urskilja vilka investeringsförslag som har störst avkastningspotential. (Tyebjee & Bruno, 
1984, s. 1052-1055) VC-bolagen lägger procentuellt mest tid på screeningprocessen i 
investeringsprocessen, vilket ofta utvecklas till en nackdel där tidigare forskning indikerar att 
VC-bolag ofta har brist på tid inte pengar. En vanligt förkommande företeelse är att 
screeningsprocessen innehåller för många intressentbolag för att samtliga bolag skall kunna 
erhållas en likvärdig företagsundersökning. (Kaplan & Strömberg, 2000, s. 4-5) I 
screeningprocessen handlar det till stor del om hur VC-bolagen konkritiserar och väljer att se 
på Cleantech och bolag som ingår i sektorn. Det är i screeningprocessen som VC-bolagens 
investeringskaraktär skiljer sig åt och i screeningprocessen som det går att identifiera vilka 
VC-bolag som aktivt investerar i Cleantech. Om VC-bolaget är inriktat på Cleantech-sektorn 
och tillväxtbolag inom Cleantech skall VC-bolagen anpassa dessa investeringskriterier i 
screeningprocessen. Problematiken kring en bristfällig kategorisering inom Cleantech bygger 
till stor del på att det finns flertalet VC-bolag som utger sig för att vara investerare i 
Cleantech, men inte är det om man kartlägger och kategoriserar gjorda investeringar.  
 
Tredje steget, evaluation handlar om de inledande diskussionerna som VC-bolagen har med 
de tillväxtbolag som har klarat sig genom screeningprocessen. I denna process skapar VC-
bolagen utrymme för att mer noggrant kunna undersöka tillväxtbolagen och framför allt 
granska hållbarheten i idén. Stadiet ger också VC-bolagen möjlighet att bekanta sig med 
entreprenören och på så vis närmare kartlägga en affärsidé, vilket resulterar i bättre 
riskbedömning av investeringen. (Nyman, 2002, s. 83-84) Eftersom de undersökta 
tillväxtbolagen har kort, eller ibland obefintlig, bolagshistorik gör det att VC-bolagen 
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subjektivt måste bedöma investeringens potential. Bedömningen och värderingen bör ske 
tidigt i förhandlingsfasen, så att det finns utrymme för VC-bolaget och entreprenören att 
komma överens om ett pris. (Tyebjee & Bruno, 1984, s. 1053) För VC-bolag är det av högsta 

 beror 
helt på kravet på en utförlig värdering. En företagsvärdering utförs dels för att verifiera 
information som VC-bolaget har fått från entreprenören, men också för att minimera riskerna. 
(De Cleyn & Braet, 2007, s. 43)   
 
Priset på en andel i ett tillväxtbolag avgörs av flera faktorer, mest framträdande är dock 
förhandlingsprocessen samt framtidsutsikter så som antagen framtida vinstutveckling och den 
förväntade marknadsandelen som VC-bolaget räknar med i framtiden. (Isaksson, 2006, s. 50) 
Företagsundersökningen är en viktig del i investeringsprocessen för att en bra undersökning 
kan minska problemen med informationsasymmetri, närmare bestämt adverse selection. 
(Yung, 2009, s. 138) Under den finansiella oron och minskade VC-investeringarna i 
Cleantech på de senaste åren så finns det anledning till att anta att entreprenörer vill idealisera 
sin affärsidé och sitt bolag för att erhålla kapital.  
 
Fjärde steget i investeringsprocessen är deal structuring, vilket inträffar när VC-bolaget är 
klar med företagsundersökningen och har beslutat sig för att investera. Som alla affärer så 
måste beslutet att genomföra investeringen vara godkänt av båda parter. Med 
överenskommelsen indikerar VC-bolaget att det har fastställts ett värde på bolaget och i 
avtalet mellan VC-bolaget och entreprenören skrivs det en covenants, vilket innebär att en del 
av bolagets handlingsrätt skrivs över till VC-bolaget. Inskränkningarna för entreprenören kan 
exempelvis vara låneförbud gentemot övriga externa långivare för att minska beroendet från 
de initiala riskkapitalisterna etcetera. (Tyebjee & Bruno, 1984, s. 1054) En av de svåraste 
grupperingarna att värdera är tveklöst nystarts- och tillväxtbolag på grund av dess korta 
bolagshistorik. (Tyebjee & Bruno, 1984, s. 1051; Branscomb & Auerswald, 2002, s. 67) 
 
Femte steget innebär att efter avtalet är påskrivet förändras VC-bolaget från att vara en extern 
intressent till att vara en samarbetspartner för entreprenören. I denna fas får entreprenören ta 
del av de fördelar som kommer med att samarbeta med ett VC-bolag. Fördelarna kan vara 
exempelvis i form av VC-bolagets expertis inom affärsområdet och att ta del av 
affärsnätverket som VC-bolaget besitter. Som nämns ovan så får VC-bolaget en 
ägandeposition i bolaget, men studier visar på att det är viktigt att entreprenören och den 
befintliga ledningsgruppen får sköta den dagliga driften av verksamheten. (Tyebjee & Bruno, 
1984, s. 1054-1055)   
 
3.5 Agentteori 
D("3(%#$("+$"+*($)4".(&+,#-$/0#6"+/"+")-$,.+),"'$3(."80#)0"-$("-."2-.("6(./-$/"E,0("6.#$)#6+&E/FF"
($*+*("+$-,0(."6(./-$"E,0("+*($,F",-"6(.%-.2"/-2("/(.1#)("-$",0(#."5(0+&%"80#)0"#$1-&1(/"3(&(*+,#$*"
/-2("3()#/#-$"2+>#$*"+',0-.#,4",-",0("+*($,G"B%"5-,0"6+.,#(/",-",0(".(&+,#-$/0#6"+.("',#&#,4"2+H#2#I(./"
,0(.("#/"*--3".(+/-$",-"5(&#(1(",0+,",0("+*($,"8#&&"$-,"+&8+4/"+),"#$",0("5(/,"#$,(.(/,/"-%",0("6.#$)#6+&G"
J0(" 6.#$)#6+&" )+$" &#2#," 3#1(.*($)(/" %.-2" 0#/" #$,(.(/," 54" (/,+5&#/0#$*" +66.-6.#+,(" #$)($,#1(/" %-." ,0("
+*($," +$3" 54" #$)'..#$*" 2-$#,-.#$*" )-/,/" 3(/#*$(3" ,-" &#2#," ,0(" +5(..+$," +),#1#,#(/7" -%" ,0(" +*($,
(Jensen & Meckling, 1976, s. 308) 
 
Ovanstående citat indikerar på att agentproblemet uppstår när två parter är involverade i ett 
affärssamarbete. Agentteorin kan kategoriseras som en teori som undersöker det mänskliga 
handlandet.  (Arthurs & Busenitz, 2003, s. 146) Agentteorin är applicerbar på denna studiens 
inriktning i form av situationen när ett VC-bolag investerar i ett tillväxtbolag.  
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Grundstrukturen i agentteorin är att en principal, i studiens fall är det VC-bolag, kontrakterar 
en agent, i studiens fall är det entreprenörsbolaget, med uppdraget att sköta den dagliga 
driften i en verksamhet. (Scott, 1997, s. 240) Från tidpunkten där principalen kontrakterar 
agenten kommer agentproblematiken att starta. Människan är i grunden en nyttomaximerande 
individ och agenten kommer inte uteslutande att ha principalens bästa i åtanke vid 
beslutssituationer. För att agenten skall arbeta i linje med principalens önskan måste agenten 
bli kompenserad för det i form av diverse belöningssystem. (Scott, 1997, s. 242) I agentteorin 
finns det två grundläggande problem som uppkommer av olika anledningar med utgångspunkt 
i kontrakteringen av agenten. Första problemet uppkommer på grund av den 
intressekonflikten, som berörs ovan, mellan vad principalen vill och vad agenten gör. 
Konflikten tvingar ofta principalen till att övervaka agenten på olika sätt och övervakningen 
medför kostnader för principalen. Kostnaderna varierar i förhållande till vilket avstånd det är 
mellan principalens och agentens intressen. Själva övervakningskostnaderna och tiden som 
krävs av principalen är en nackdel och problemet kan lindras genom att kompensera agenten i 
större utsträckning i form av diverse incitamentsprogram. Trots incitamentsprogram krävs det 
att principalen fortsätter övervakningen för att veta om agenten handlar i linje med uppsatta 
mål. Åtgärdspaket som övervakning och incitamentsprogram är kostsamt och benämns med 
samlingsnamnet, agentkostnader.  (Jensen & Meckling, 1976, s. 308-309) VC-bolagen är 
vinstdrivande organisationer och vill skapa en så hög avkastning och tillväxt som möjligt. 
Varken VC-bolaget eller portföljbolaget gynnas om övervakningskostnaderna blir för hög, 
eftersom å ena sidan så kostar övervakningen mer för VC-bolaget än vad nyttan är värd 
samtidigt som övervakningen eventuellt hindrar entreprenörens handlingsfrihet, vilket 
påverkar tillväxten negativt.    
 
Det andra problemet som är sammankopplat med agentproblemet är skillnader i risktagande 
mellan parterna. I majoriteten av VC-investeringar skiljer sig agentens riskuppfattning 
markant med den som principalen har. Utan incitamentsprogram ökar sannolikheten att 
agenten ökar sitt risktagande för att kompensera för lägre ersättningsnivå.  (Eisenhardt, 1989, 
s. 58) Problemet med risknivåerna kan kopplas till övervakningskostnaderna i form av att ju 
större skillnaderna mellan risknivåerna för parterna är ju högre kommer 
övervakningskostnader bli för principalen. (Arthurs & Busenitz, 2003, s. 147) Utfallet av 
agentens handlingar styrs av vilka incitament som principalen utformar, utformningen sker 
genom kontrakt som säkerställer agentens handlingsmönster. (Karni, 2008, s. 340) 
Kontrakteringen är den situationen mellan parterna som agentteorin är mest relevant för. 
Kontrakteringen leder till problem i följd av olika riktlinjer samt preferenser som VC-bolaget 
har gentemot portföljbolaget. (Eisenhardt, 1989, s. 71) 
 
Agentteorin utgår från ett förhållande där entreprenören är agenten och VC-bolaget är 
principalen. När VC-bolaget går in med en ägandedel i tillväxtbolaget uppstår också det 
omvända förhållandet, VC-bolaget blir agent och entreprenören blir principalen. Vid 
investeringstillfället tar VC-bolaget på sig ansvaret att tillföra entreprenören den kunskapen 
och erfarenheterna som VC-bolaget besitter för att maximera och utveckla tillväxtbolagets 
potential. Faktorer som avgör om VC-bolaget uppfyller sitt ansvarstagande utgörs av totalt 
antal övriga portföljbolag som VC-bolaget har, VC-bolagets inställning gentemot 
entreprenören etcetera. Ju fler portföljbolag som VC-bolaget har ju större risk är det att 
involverandet i tillväxtbolaget blir lidande och därmed också tillväxtutvecklingen. (Gifford, 
1997, s. 459-460)  
 
Agentteorin appliceras ofta med VC-investeringar, när det gäller VC-investeringar och 
entreprenörsbolag uppstår det ett agentteoretiskt problem eftersom VC-bolaget erhåller en 
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minoritetsroll i tillväxtbolaget. VC-bolagen har en relativt långsiktig placeringshorisont, vilket 
till viss del motverkar effekterna av agentproblematiken, där agentens kortsiktiga agerande 
borde förändras. Oavsett om investeringen är långsiktig eller kortsiktig så finns agentproblem 
fortfarande kvar, eftersom VC-bolagen har investerat kapital i ett bolag som de inte har full 
kontroll över, den dagliga driften sköts av entreprenören och en eventuell ledningsgrupp. Det 
är en avvägningsfråga kring hur mycket övervakningskostnader som är acceptabelt för att få 
agenten att agera i linje med uppsatta bolagsmål. Tidigare forskning visar att 
agentproblematiken inom högteknologiska branscher, som exempelvis Cleantech, är mindre 

förtjänst och kunskap som har fått VC-bolaget att investera i bolaget från början (Landström, 
2007, s. 194-196).  
 
3.5.1 Informationsassymetr i, Adverse Selection, Moral Hazard  
En övergripande risk som ett VC-bolag accepterar vid investeringen i ett portföljbolag är att 
garantera entreprenörens förmåga och kompetens för att förkovra bolagets affärsidé och 
avkastning. Risken finns oberoende hur genomarbetad due diligence som bolaget än 
genomför. (Pinch & Sunley, 2009, s. 325; Yung, 2009, s. 138) Ovanstående gap mellan 
entreprenören och VC-bolaget uppkommer ofta till följd av informationsasymmetri. VC-bolag 
har en tendens att; i urvalsprocessen av portföljbolag, välja branscher och segment där 
övervakningskostnader och kostnader för informationsasymmetri är mindre allvarliga. (Amit, 
Brander & Zott, 1998, s. 441) Situationen som VC-bolagen hamnar i kan likna den som 
banker också blir en del av när de skall godkänna lånekrediter. Bankerna står framför en 
situation där informationsasymmetri har sin grund, ena parten har överlägset mer information 
än den andra parten. (Deakins & Hussain, 1994, s. 24)  
 
Fördelen som VC-bolagen har gentemot banker och andra finansiella institut är att de har 
tillgång till mer djupgående finansiell information, exempelvis inofficiell information, vilket 
kan ge ytterligare indikationer på affärsidéns potentiella utvecklingsgrad och tillväxten för 
företaget i helhet. Yung, 2009, s. 146) Framgångsfaktorn för VC-bolag är att effektivt välja 
och övervaka sina portföljbolag, ju effektivare ett VC-bolag utför dessa faktorer ju högre 
avkastning och tillväxt kommer att genereras (Amit, Brander & Zott, 1998, s. 443). 
Eventuella tillväxtskillnader mellan Cleantech-bolag och Övriga bolag kan därför kopplas 
samman med hur effektiv företagsvärdering som VC-bolagen gör samt hur hanteringen av 
informationsasymmetri ser ut. VC-bolag som tillsammans med portföljbolaget verkar för att 
minimera informationsasymmetrin ökar också potentialen för en högre tillväxt och 
avkastning.    
 

-
av Akerlof (1970). Kontentan av exemplet är att det uppstår informationsasymmetri och till 
slut kan inte investeraren skilja en bra investering från en dålig. Följden av problemet blir att 
goda investeringar går förlorade och dåliga investeringar blir gjorda.    
 
Exemplet ovan visar på en liknande effekt på kapitalmarknaden, där kontentan blir att 
investerare får svårt att skilja på investeringar som är bra och investeringar som är dåliga. 
Både kapitalmarknaden som helhet och dess funktion i samhället skadas så länge det finns 
informationsasymmetri. VC-bolag har utvecklat metoder och tillvägagångssätt för att minska 
informationsgapet, dock är problematiken en väsentlig del av svårigheterna för VC-bolagen. 
(Leece & Hassan, 2007, s. 93) Vi kan illustrera hur problematiken blir i vardagen för VC-

kan de följande två fördelningarna göras; i) utifall VC-bolagen inte kan särskilja de dåliga 
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idéerna från de bra kommer de dåliga idéerna likna de idéerna som är bra samt ii) VC-bolagen 
kommer att inkludera vissa dåliga idéer i sin portfölj och medelvärdet av 
investeringsportföljen kommer att innebära att vissa idéer kommer vara övervärderade, 
samtidigt som vissa kommer att vara undervärderade. (Healy & Krishna, 2001, s. 408) VC-
investeringar sker i majoritet i tidig fas, varav bolagsinformationen i denna fas är bristfällig. 
Studier visar på att VC-bolag är speciellt duktiga på att minska informationsasymmetri-
problemet, samtidigt som VC-investeringar ofta sker i högteknologiska bolag som kräver VC-
investering för att kunna utvecklas snabbt, vilket indikerar att dessa bolag tjänar på att vara 
öppna när det gäller bolagsinformation. (Subhash, 2009, s. 114) Informationsasymmetrin ökar 
när antalet portföljbolag ökar, om VC-bolaget har en investeringsstrategi som inriktas mot ett 
stort antal branscher och bolag så exponeras VC-bolaget för en högre grad av 
informationsasymmetri. VC-bolag som inriktas mot ett mindre investeringsområde, 
exempelvis Cleantech, har en lägre grad av informationsasymmetri eftersom antalet 
portföljbolag minskar i antal jämfört med exempelvis VC-bolag med investeringsstrategi mot 
Övriga bolag. 
 
I informationsasymmetrin finns det två inriktningar; i) adverse selection och ii) moral hazard. 
Adverse selection appliceras på situationen där principalen anlitar agenten, men är osäker på 
vilken kvalitetsnivå entreprenören håller. Osäkerheten kan bero på hållbarheten av affärsidén, 
kunskapen hos entreprenören etcetera. (Landström, 2007, s. 195-196) Problemet med adverse 
selection är av karaktären ex post, vilket innebär att situationen uppstår vid tillfället när 
investeringsbeslutet skall tas av VC-bolaget. Adverse selection innefattar informationsbristen 
hos VC-bolaget när det kommer till att särskilja bra investeringar från mindre bra 
investeringar.  Information som troligtvis saknas hos ett VC-bolag vid investeringssituation är 
kompetensnivå, den tekniska förmågan, arbetskapacitet etcetera. Frågan är inte om det 
kommer att finns sådana faktorer som är okända vid investeringstillfället utan hur många 
faktorer som är okända för VC-bolaget. Graden av adverse selection i en VC-investering 
handlar om tillväxtbolagets karaktär samt VC-bolagets karaktär. (Landström, 2007, s. 196-
200) Enligt studier har en uppenbar faktor som har ökat informationsgapet varit att 
entreprenören har agerat som om hans kompetens har varit högre än den i själva verket har 
varit för att kunna erhålla investeringen. (Eisenhardt, 1989, s. 61) 
 
Den andra inriktningen, moral hazard, uppstår när den uppdragande agenten inte arbetar i den 
utsträckning som principalen och agenten har kommit överens om. (Eisenhardt, 1989, s. 61). 
Grunden i problematiken med moral hazard uppkommer på grund av svårigheterna kring 
övervakningen av agenten. Att konstant övervaka en person är svårt, om inte säga omöjligt, 
men med övervakningen kan man komma så nära som möjligt dock ökar kostnaderna 
därefter. När inte agenten är ständigt övervakad, uppkommer det utrymme för att agenten 
skall handla i eget intresse och rapportera enbart sådant till principalen som gynnar agenten 
själv. (Landström, 2007, s. 196) 
 
Att applicera moral hazard på situationer mellan VC-bolag och Cleantech-bolag är tiden efter 
entreprenören har fått sin investering och kommer i förlängningen att maximera sin egen nytta 
i bolaget och entreprenören kommer inte att delge information som inte skulle gynna personen 
själv och moral hazard problemet är ett faktum. Eftersom Cleantech-bolag innefattar 
högteknologiska lösningar och det finns anledning att anta att utvecklingsnivå är svår att 
fastställa, vilket innebär att det blir svårt att veta hur agenten kommer att förändras efter 
investeringsbeslutet. Moral hazard är av karaktären, ex ante vilket innebär att fenomenet 
inträffar efter det att entreprenören har fått sitt kapital. I kontrast till att adverse selection är en 
situation mellan VC-bolaget och entreprenören som uppkommer före en stadig relation mellan 
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parterna, så uppkommer moral hazard när en stadigvarnande relation mellan VC-bolag och 
entreprenören (Leece & Hassan, 2007, s. 93). Högteknologiska Cleantech-bolag har 
utvecklats till det bolaget som det är på grund av entreprenöranda, känslan som entreprenören 
har för sitt bolag kan förstöras om övervakningen från VC-bolag blir för påtagligt. Det är en 
balansgång mellan övervakning och utvecklingsförstörande agerande från VC-bolaget.   
 
Sammanfattningen kring faktorer som har potentialen att påverka tillväxtskillnader mellan 
Cleantech-bolag och Övriga bolag är att VC-bolagen har en avgörande roll. Problematiken 
med situationen mellan principalen och agenten och informationsasymmetri skapar också 
förutsättningar för VC-bolagen att generera hög tillväxt för portföljbolagen. VC-bolag som 
kan minimera informationsgapet till portföljbolagen skapar också tillväxtskillnader till VC-
bolag där informationsgapet tillåts att påverka portföljbolagets tillväxtutveckling.  
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4. Praktisk M etod 
 

En viktig grundpelare i en vetenskaplig studie är att visa vilket tillvägagångssätt som 

författaren har använt sig av. Rådande kapitel har för avsikt att beskriva studiens praktiska 

utgångspunkter. Jag kommer att förklara vilket urval som har gjorts och på vilka grunder 

valen har gjorts och vilka bortfall som har ägt rum. Studiens pålitlighet bygger på en 

systematisk insamling och bearbetning av det empiriska materialet, vilket kommer att 
redogöras för i kapitlet.  
 

4.1 K vantitativ datainsamling 
I kapitlet, teoretisk metod redogjordes för att studien genomförs med en kvantitativ 
forskningsstrategi. Valet av en kvantitativ ansats grundas i att den passade både syftet och 
problemformuleringen som jag har i studien. Forskningsstrategin kombineras väl med det 
objektiva konsekventa tillvägagångssättet som används vid den empiriska insamlingen och 
som sedan skall granskas med anledning att kartlägga VC-investeringarna i svenska 
Cleantech-bolag. Tillvägagångssättet som den empiriska insamlingen har kallas för en 
skrivbordsundersökning med sekundärinformation (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 245).   
 
4.2 Urvalsprocessen 
När en kvantitativ undersökning skall genomföras är det av yttersta vikt att författaren klargör 
och fastställer vilken urvalsstorlek som studien skall ha samt vilka objekt som skall studeras. 
(Bryman & Bell, 2005, s.122) I rådande studie har ett totalurval med samtliga antalet VC-
investeringar i svenska portföljbolag använts, för att erhålla en helhetsbild över studiens 
granskade problematik. Jag har utgått ifrån teten av alla 
private equity bolag är registrerade.  Ett antal bolag föll bort på grund av att alla bolagen inte 
hade VC-
branschen samt att deras register är ständigt under revidering och majoriteten av VC-bolagen i 
Sverige är registrerade i deras databas. Bolagen som har inkluderats i studien har valts ut på 
förhand utvalda kriterier. Som nämns ovan så måste VC-bolagen vara 
medlemsregister. Efter att jag hade den kompletta listan med samtliga Privat Equity bolag 
började jag att granska bolagen och identifierade vilka av bolagen som hade VC-verksamhet 
och vilka som inte hade det.  
 
Urvalet som har gjorts i studien kan likna ett totalurval. Syftet med ett totalurval är att 
undersöka hela den populationen som finns. Att använda begreppet totalurval är berättigat 

medlemsregister och identifierat vilka av dessa bolag som har VC-verksamhet. Den generella 
fördelen med totalurval är att forskaren eliminerar termer som exempelvis generaliserbarhet, 
eftersom samtliga VC-bolag är inkluderade i studien, nackdelen med totalurval är att 
undersökningen blir relativt tidskrävande i jämförelse med ett exempelvis sannolikhetsurval.  
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Antal Priva te Equity bolag i SVCA´s medlemsregister 130

Följande bolag har exk ludera ts från studien:

Engensk ap av huvudsak lig buy-out investerare 45

Investerare i enbart utländsk a portföljbolag 3

Bolag med otillgänglig informa tion 9

Annan orsak 2

Antal bolag att ink lude ra i s tudie n 71

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 1:  
 
Sammanlagt fanns det 130 stycken registrerade Private Equity-  
medlemsregister. En av studiens avgränsningar är att utesluta buy-out investeringar eftersom 
dessa skiljer sig från VC-bolagen, där investeringarna inriktas mot start-up fasen och buy-out 
inriktas på noterade bolag. Avgränsningen görs för att få portföljbolagen jämförbara, vilket 
ökar studiens trovärdighet. 45 stycken VC-bolag med inriktning mot buy-out exkluderades 
från studiens urvalspopulation. För att kunna jämföra tillväxtskillnader mellan Cleantech-
bolag och Övriga bolag så exkluderas utländska portföljbolag eftersom bokslutsdata som 
ligger till grund för tillväxtberäkningarna finns enbart tillgänglig om vi har portföljbolagets 
organisationsnummer. Utländska organisationsnummer är med hänsyn till studiens tidsram 
inte genomförbart. Exkluderandet av VC-bolag till följd av otillgänglig information betyder 

Antal VC-bolag som är kvar och utgör studiens urvalspopulation är 71 stycken. 
Exkluderandet av VC-bolag som s med 
utgångspunkt från att besvara studiens problemformulering.   
 
4.3 Insamling av data 
Grunden till en grundläggande datainsamling som sker i rådande studie är att insamlingen 
präglas av systematik, att alla bolagen hanteras och följer samma insamlingsprocess. Nedan 
redogörs för 
datainsamling; 
Steg 1: Välj ett VC-bolag från lista som erhölls via sregister.  
Steg 2: Inhämta variabler som bolagsnamn, VC-bolagets investeringsår etcetera. 
Steg 3: Inhämtar information om portföljbolaget på dess hemsida och bilda en uppfattning om 
bolagets verksamhet. Identifiera en kortfattad lämplig verksamhetsbeskrivning.  
Steg 4: Klassificera och kategorisera portföljbolaget enligt: 

 
 C leantech Ja eller Ne j? 

 
 
Om Ne j  Klassificera enligt bilaga 4.1.  Om Ja  Klassificera enligt Cleantech-

segmentering. 
 
 
 

Leta efter karaktärsdrag, information på hemsida  
eller liknande som verifierar vilket undersegment som  

portföljbolaget skall vara i inom Cleantech. 
 

Steg 5: Samla in portföljbolagets hemsideadress, för att på ett enkelt sätt återkomma till 
bolaget.   
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Den övergripande datainsamlingen har skett i två olika etapper. För att erhålla information 
kring vilka VC-investeringar som hade ägt rum granskades registrerade VC-
medlemregister. Från bolagslistorna gick jag vidare till bolagens hemsida för att ta del av 
deras publicerade portföljer med tillväxtbolagen. Den primära informationen som jag letade 
efter var bolagsnamn, investeringsår och bolagsbeskrivning. Anledningen till att jag samlade 
in bolagsbeskrivning är för att kunna klassificera och kategorisera bolagen, bolagen 
klassificeras i första hand som Cleantech-bolag eller Övriga bolag. Skulle bolagen inte 
klassificeras som Cleantech så klassificeras dem efter ett antal affärsområden som finns 
redovisat i bilaga 4.1. Samma tillvägagångssätt sker för bolagen som är klassificerade som 
Cleantech, då de kategoriseras enligt segmenteringen som redovisades i den teoretiska 
referensramen.  
 
Andra steget i datainsamlingen tar vid när samtliga bolag och bolagsuppgifter är insamlade. 
Det andra steget handlar om att identifiera bolagens organisationsnummer för att kunna 
jämföra tillväxt mellan VC-investeringar i Cleantech-bolag och Övriga bolag. För att hitta 
organisationsnumren använder jag databasen, Affärsdata där bolagsnamnen skrivs in och 
matchas ihop med bolagen i fråga. När samtliga organisationsnummer är fastställda, hämtas 
bokslutsdata från Affärsdatas register. Bokslutsdata som inhämtas görs automatiskt via en 
sammanställning av samtliga organisationsnummer som sedan bifogas till Affärsdatas databas 
och jag väljer vilka variabler från databasen som jag vill inkludera. Nackdelen med 
bokslutsdata från studiens portföljbolag är att majoriteten av bolagen är nystartade och enbart 
har två eller tre års bokslutsmaterial, vilket gör analysen över tillväxtskillnader mellan VC-
investeringar i Cleantech-bolag och VC-investeringar i Övriga bolag relativt svår och 
påverkad av bortfall.  
 
Tillvägagångssättet för datainsamlingen är av den typen som används när det som i rådande 
fall inte finns någon samlad databas med den informationen som studien kräver. 
Datainsamlingen kan sedan ligga till grund för att också kunna komplettera datainsamlingen 
om det skulle uppstå luckor i informationssökningen exempelvis kan en enkätundersökning 
riktad till VC-bolagen utföras  
insamlingssättet sig väl för studiens syfte.  
 
Det sekundära syftet med studien är att kunna fastställa om det finns skillnader i tillväxt 
mellan Cleantech-bolag och Övriga bolag som inkluderas i datainsamlingen. En 
grundläggande faktor är att definiera ordet tillväxt och klargöra vilka variabler som hämtas ur 
bokslutsdata som ligger till grund för tillväxtberäkningarna. En god approximation för 
huruvida portföljbolag växer eller inte är enligt Isaksson (1999, s. 13) att använda förändring i 
antal anställda och förändring i omsättning. Tillväxt definieras i rådande studie som 
förändring i antalet anställda och/eller förändring i omsättning.  
 
Förklaringen till att jag valt förändring av antal anställda som ett mått på tillväxt är att det ger 
en möjlighet att sätta tillväxten för portföljbolagen i relation till den samhällsekonomiska 
utvecklingen, det vill säga om Cleantech-bolag har en större potential att skapa ökad 
sysselsättning i samhället. Fördelen med att använda denna variabel för tillväxtmätning är att 
den inte påverkas i samma utsträckning som övrig bokslutsdata av mättekniska problem med 
anledning av brutna räkenskapsår och heterogena bokslutsperioder (Isaksson, 1999, s. 21).  
 
Valet att använda förändring i omsättning som ett mått för tillväxt motiveras av två faktorer, i) 
portföljbolagen kan inte växa långsiktigt utan att öka omsättningsnivå, ii) omsättningsökning 
är en faktor som VC-bolagen måste ha under största uppsikt med tanke på deras 
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avkastningskrav. Tillväxt i portföljbolag kan kortsiktigt genereras genom rationaliseringar och 
andra kostnadsbesparingar utan omsättningstillväxt, men vid appliceringen av en aggregerad 
analys som antas i denna studie anses kostnadsbesparning enbart marginellt påverka tillväxten 
(Isaksson, 1999, s. 21).     
 
Tidigare forskning rörande vilka variabler som är lämpliga att använda som indikator på 
tillväxt har Davidsson et al. (2006, s. 66) identifierat att omsättning (sales/turnover) och antal 
anställda (employment) skapar de mest lämpliga indikatorerna för tillväxtberäkningar. 
Omsättningsförändring har den högsta relevansen vid tillväxtberäkningen dock kompletterar 
antal anställda helheten för tillväxtberäkningen. Omsättningsförändring kan isolerat används 
för att mäta tillväxt, dock skall mer försiktighet tas när förändring av antal anställda isolerat 
skall beräkna tillväxt. (Davidsson et al, 2006, s. 53)     
 
För att mäta den årliga tillväxten används följande formel: 
 

!  (1) 
 
I ekvationen ovan är g2 den årliga tillväxten, St0 är storleken i början av perioden, St1 är 
storleken i slutet av perioden.  Ovanstående tillvägagångssätt utgår ifrån att tillväxten mellan 
t0 och t1 växer med en konstant andel under varje år. Genom att bryta ut g2 erhålls följande 
formel för årlig tillväxt: 
 

g2 "#  1  (2) 
 
Ekvation 2 är den som har använts som slutgiltig beräkning för tillväxtökning i studien. 
 
En identifierad nackdel med ovanstående metod att mäta tillväxt är att den inte inkluderar den 
spridning/varians som sker i tillväxt mellan period t0 och t1. Problematiken kan leda till 
svårigheter att jämföra tillväxt mellan portföljbolagen. Exempelvis så kan ett portföljbolag 
med en konstant tillväxtökning framstå som bättre än ett portföljbolag med en 
tillväxtförändring som varierar kraftigt från år till år trots att den årliga tillväxten enligt formel 
2 är identisk. För att kontrollera problemet krävs betydligt mer komplicerade mått för tillväxt, 
vilket gör tolkningen av resultatet avsevärt svårare samtidigt som en mer komplicerad modell 
skulle medföra enbart marginella resultatförbättringar.  (Isaksson, 1999, s.21-22)  
 
Vid insamlingen av bokslutsdata uppstod situationer när vissa portföljbolag tillhörde en 
koncern, vilket gjorde det nödvändigt att undersöka om VC-bolagens investering i 
portföljbolaget var i aktiebolaget eller om investering var i koncernen som helhet. En kontroll 
var nödvändig att utföra. Kontrolleringen gjordes genom att jämföra dels hur pass uppdaterad 
bokslutsdata som portföljbolaget hade, kriteriet var att om aktiebolaget hade en mer 
uppdaterad bokslutsdata än koncerndata så valdes aktiebolaget. Till 13 % av de funna 
portföljbolagen har jag valt att använda bokslutsdata som är hänförligt till aktiebolaget.  Jag 
identifierade fall där portföljbolaget tidigare hade varit en del av en koncern, men att 
koncerntillhörigheten fortfarande fanns kvar i Affärsdatas system fast bolaget har varit 
självständigt under en längre tid, 3 % av de funna portföljbolagen är hänförliga för den 
problematiken. Vid andra kriteriet för att kunna särskilja investeringens härkomst så gjordes 
en kontrollering av skillnader mellan anställda i aktiebolaget och koncernen, vid stora 
skillnader så kontrollerades om det fanns skäl att tro att investeringen hade skett i aktiebolag 
eller koncern. Som ett grundläggande antagande så väljs koncernens bokslutsdata om det inte 
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Övriga bolag K ate ogri: Ans tällda Antal (i st)
Totalt antal portföljbolag 619

Totalt antal portföljbolag med uppgif t k ring antal anställda 477

Bortfall på grund av otillgänglig bok slutsda ta 142

Procentue llt bortfall 22,94%

K ate gori: O msättning
Totalt antal portföljbolag 619

Totalt antal portföljbolag med uppgif t k ring omsä ttning 491

Bortfall på grund av otillgänglig bok slutsda ta 128

Procentue llt bortfall 20,68%

finns tecken som indikerar att aktiebolagets bokslutsdata skulle vara mer uppdaterat och också 
ge studien mer trovärdighet (Isaksson, 1999, s. 25). 
 
4.4 Access och bortfall 
Den valda populationen, VC-bolagen är relativt öppna med hur deras investeringsverksamhet 
ser ut. Det finns incitament från VC-bolagen att vara öppna gentemot allmänheten och vara 

 till att vara öppna med hur 
investeringsstrukturen ser ut i VC-bolaget. Incitament för VC-bolagen består av den 
publiciteten som VC-bolaget vill ha utåt sett gentemot potentiella partners och 
affärssamarbetsmöjligheter, där en ökad transparens i genomförda investeringar ökar VC-
bolagens framgång. Datainsamlingen har skett utifrån informationen som VC-bolagen har 
redovisat på sina respektive hemsida, så tillgången till materialet har i majoriteten varit hög 
och beskrivande. Informationen och navigeringen på VC-bolagens hemsidor är uppdaterade 
och lättåtkomliga, även informationen och övriga uppgifter på portföljbolagens hemsidor var 
uppdaterade och lättillgängliga. En ytterligare trolig anledning varför majoriteten av VC-
bolagen tillgängliggör sina investeringar i portföljbolag är att VC-bolagen vet att om de inte 
redovisar sina innehav så är det möjligt för intressenter att ta del av denna information genom 
portföljbolagen.  
 
Studiens bortfall kan jämföras med det så kallade interna bortfallet, där 
undersökningsobjekten inte redovisar eller på annat sätt inte tillgängliggör material som 
svarar på studiens frågor. (Patel & Davidsson, 2003, s. 133) Bortfallet av VC-bolag och dess 
investeringar i svenska portföljbolag med anledning av otillgänglig information påverkar 
studien i form av ovissheten kring hur investeringsstrukturen ser ut i dessa VC-bolag. 
Borfallet motsvarar 13 % (9 av 71) av det totala antalet VC-bolag. Jag anser dock att bortfallet 
är av slumpmässig karaktär. En förklaring till varför det finns otillgänglig information är att 
verksamheten kring dessa portföljbolag inte har kommit igång och det inte finns någon 
specifik information att redovisa. Med slumpmässigt bortfall menas att det inte finns något 
specifikt mönster i bortfallet utan det beror på en slumpgenerator, jag ser ingen anledning att 
anta att bortfallet i rådande studie skall vara av en systematisk karaktär och innehålla ett visst 
mönster (Eggeby & Söderberg, 1999, s. 44). 
 
Tillväxtberäkningarna som görs för att kunna fastställa om det finns skillnader i tillväxttakt 
mellan Cleantech-bolag och Övriga bolag görs baserat på bokslutsdata som hämtas från 

å grund av att vissa bolag inte har någon 
tillgänglig information. I nedanstående tabell redogörs för det bortfallet som uppkom till följd 
av otillgänglig bokslutsdata kring antal anställda och omsättning; 
!

!

!

!

!

!

!

Figur 3:Bortfall till följd av otillgänglig bokslutsdata för Övriga portföljbolag.  
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C le ante ch-bolag K ate ogri: Ans tällda Antal (i st)
Totalt antal portföljbolag 84

Totalt antal portföljbolag med uppgif t k ring antal anställda 65

Bortfall på grund av otillgänglig bok slutsda ta 19

Procentue llt bortfall 22,62%

K ate gori: O msättning
Totalt antal portföljbolag 84

Totalt antal portföljbolag med uppgif t k ring omsä ttning 70

Bortfall på grund av otillgänglig bok slutsda ta 14

Procentue llt bortfall 16,67%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4:Bortfall till följd av otillgänglig bokslutsdata för Cleantech portföljbolag.  
 
4.5 Bearbetning av data 
Databearbetningen är en av de viktigaste delarna i en studie beroende på att det är vid denna 
tidpunkt som det empirirska resultatet skall tolkas inför analysen. (Johansson-Lindfors, 1993, 
s. 146) Sammanställningen och bearbetningen av det empiriska resultatet har i rådande 
studien gjorts i Excel, vilket passar bra med tanke på den stora mängden data som skall 
sammanställas och bearbetas. Datamaterialet sammanställs med koder och beteckningar för 
att kunna jämföra portföljbolagen sinsemellan.  
 
4.6 Analysteknik 
Studien har syftet att klassificera och kategorisera VC-bolagens investeringar i svenska 
Cleantech-bolag samt jämföra tillväxten mellan VC-investeringar i Cleantech-bolag och 
Övriga bolag. Målsättningen med studien är att kunna påvisa strukturen i VC-bolagens 
investeringar gentemot Cleantech-sektorn och hur segmentsfördelningen inom Cleantech ser 
ut. I förlängningen har jag ambitionen att kunna påvisa antingen att Cleantech-bolag som har 
fått VC-investering har utvecklats bättre än Övriga bolag som har fått VC-investering eller 
tvärtom. Analysen kommer att göras efter att samtliga organisationsnummer för 
portföljbolagen är insamlade, varav bolagens finansiella underlag laddas ner via databasen 
Affärsdata. Analysen med syfte att fastställa om tillväxten mellan Cleantech-bolagen och 
Övriga bolag skiljer sig åt så jämförs den finansiella data med hjälp av Excel och fastställer 
medelvärden för båda bolagsgrupperna.  
 
För att kunna diskutera huruvida det finns tillväxtskillnader mellan Cleantech-bolag och 
Övriga bolag är det av vikt att ett signifikanstest utförs. Ett signifikanstest kommer att styrka 
eller förkasta att de tillväxtskillnader som jag har funnit signifikant skiljer sig åt, det vill säga 
att tillväxtskillnaderna mellan Cleantech-bolag och Övriga bolag är statistiskt säkerställda. Ett 
signifikanstest ökar studiens trovärdighet då testet verkligen säkerställer att 
tillväxtskillnaderna är pålitliga. Signifikanstestet görs med hjälp av ett så kallat t-test, där 
skillnader i kategoriernas medelvärde skiljer sig åt och på så vis kan jag dra slutsatser kring 
tillväxtskillnaderna. (Anderson et al. 2007, s.301, 305) Jag har valt att använda tre 
signifikansnivåer, 0,10; 0,05 samt 0,01. Exempelvis betyder en signifikansnivå på 0,05, att 5 
av 100 nya undersökningar skulle komma fram till en annan slutsats än den i rådande studie. 
(Bryman & Bell, s. 270)  
  
4.7 K ritik mot studiens utformning 
Sammantaget anser jag att studiens praktiska tillvägagångssätt är fullt acceptabelt för att 
besvara på studiens problemformulering. Jag anser att jag har identifierat ett tillfredställande 
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angreppsätt som praktiskt kopplar samman problemtiken kring klassificeringen och 
kategoriseringen av Cleantech-bolag och också att systematiken i datainsamlingen skapar en 
robust empirisk grund att utgå ifrån. Givetvis är det problematiskt att utforma en 
datainsamling som skall behandla samtliga bolag på ett identiskt sätt utan att utesluta viktig 
information för något enskilt bolag. Utelämnandet av viktig information kan i förlängningen 
leda till ett missvisande resultat för studien. Det finns möjligen variabler som jag inte tog 
hänsyn till när datainsamlingen utfördes, dock finns det ingen specifik variabel som jag i 
efterhand anser 
att komma i kontakt med VC-bolagens investeringar i portföljbolagen, valet av utgångspunkt 
för datainsamlingen var baserat på mängden VC- er 
samt ryktet hos SVCA som en trovärdig aktör på den svenska riskkapitalmarknaden.  
 
Nackdelen med medlemregistret, vilket är samma för praktiskt taget alla register, är att VC-
bolagen själva kan titulera sig som intressenter och investerare i specifika branscher, vilket 
gör att jag måste vara uppmärksam när VC-bolagen själva benämner vissa portföljbolag som 
Cleantech, men i själva verket är de inte Cleantech enligt definitionerna av Cleantech Group. 
Cleantech-bolag är högt eftertraktade och det finns incitament för VC-bolag att utåt sett 
marknadsföra sig som Cleantech-investerare, men avgörandet om portföljbolaget är Cleantech 
eller inte måste göras i förhållande till den valda definitionen av Cleantech i den rådande 
studien. Det har funnits tillfällen där VC-bolagen har uppgett att Cleantech är en 
investeringsbransch som de är involverade i, men att antingen så har VC-bolaget inga 
investeringar för tillfället inom Cleantech eller att definitionerna på vad Cleantech är inte 
stämmer överens med de rådande definitionerna i denna studie. Jag anser dock inte att 
problematiken kring definitionsskillnaderna på Cleantech mellan VC-bolagen och den valda 
definitionen i rådande studien har påverkat studien negativt. Vetskapen att 
definitionsskillnader finns har ökat min eftertänksamhet när det gäller att klassificera och 
kategorisera Cleantech-bolag i studien. Det finns givetvis fler VC-bolag som inte har 
anknytning till SVCA och som kunde tillföra studien ny information, dock anser jag att 
majoriteten av VC-bolagen är kopplade till SVCA och att studien också har anpassats till den 
tid som finns tillgänglig för genomförandet av studien.  
 
4.8 Operationaliser ing av teoretisk referensram 
För att trovärdigt kunna samla in data kring VC-bolagens investeringar i svenska 
portföljbolag och därefter klassificera och kategorisera de funna portföljbolagen som 
Cleantech-bolag eller inte så är det nödvändigt att visa hur den teoretiska referensramen 
appliceras på den empiriska undersökningen. (Ejvegård, 2003, s. 75)  
 
Den teoretiska referensramen appliceras på det empiriska resultatet i två separata steg. Första 
steget binder samman den Cleantech-segmentering från Cleantech Group med portföljbolagen 
som identifieras i datainsamlingen. Ytterligare en jämförelse med Global Cleantech 100 görs 
för att bedöma Cleantech-segmenteringen i rådande studie med Cleantech-segmenteringen på 
internationell nivå. Första steg inriktas på att knyta samman teori och empiri för att ge 
underlag för syftet att identifiera VC-investeringar i svenska Cleantech-bolag. Andra steg 
inriktas på studiens delsyfte, det vill säga identifiera om det finns några tillväxtskillnader 
mellan Cleantech-bolag och Övriga bolag. Tillväxtskillnaderna mellan Cleantech-bolag och 
Övriga bolag kopplas samman med Agentteori och Informationsasymmetri. 
Tillväxtskillnaderna undersöks med bakgrund i ovanstående teorier för att illustrera vilken 
inverkan informationsövertag och affärssamarbete mellan VC-bolag och entreprenören har 
gentemot tillväxt mätt i antal anställda och omsättning.  
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4.9 Studiens vetenskaplighet 
 
4.9.1 Reliabilitet  
Inom den kvantitativa forskningsprocessen är reliabilitet ett viktigt och ständigt omtalat 
begrepp. Reliabilitet kan delas upp i tre beståndsdelar; stabilitet, intern reliabilitet och 
interbedömarreliabilitet. Stabilitet handlar om att måttet är relativt stabilt över tid, vilket 
innebär att det inte finns något tvivel att det empiriska resultatet av urvalet och respondenter 
inte fluktuerar över tid. Innebörden betyder att om en identisk undersökning replikeras efter 
varandra skall inte det empiriska resultatet skilja sig från varandra. Intern reliabilitet handlar 
om försäkringen att skalan alternativ indexet som används är pålitlig, samt att det inte finns 
något samband mellan variablerna. Interbedömarreliabilitet behandlar forskarens subjektiva 
bedömningar och dess påverkan på studiens utfall. Beståndsdelen kan appliceras på tillfällen 
där forskarna översätter eller kategoriserar det empiriska datamaterialet på olika sätt, med 
förutsättningen att flera observatörer är involverade. (Olsson, H & Sörensen, 2007, s. 75)  
 

samt databasen Affärsdata för att inhämta bokslutsdata för tillväxtberäkningar. VC-bolag som 
g planering kring medlemskapet 

och inget VC-bolag är enbart medlemmar i SVCA utan medlemskapet är långsiktigt, vilket 
innebär en stabil och oförändrad dataundersökningsgrund över tid. Vad som skall hållas i 
åtanke är att VC-bolagens portföljinvesteringar förändras över tid, vilket innebär att en 
replikering av rådande studien är genomförbar dock måste hänsyn tas till 
investeringsportföljens uppbyggnad. Sammantaget är innehållet i informationen stabil och 
oförändrad över tid samt att det inte skall vara några fluktueringar om en identisk 
undersökning skall genomföras med samma VC-bolag. Dock kan studien påverkas av 
fluktueringar i form av föränderligheten i VC-bolagens portföljer, fast fluktuering utesluts om 
samma information används. Vid kategoriseringen av Cleantech-bolag finns det risk för 
subjektivitet, dock hanteras denna risk genom en systematik arbetsgång. Under fasen med 
kategoriseringen och klassificeringen har jag haft konstant kontakt med min handledare 
Anders Isaksson för att säkerställa en korrekt kategorisering. Vid insamling av bokslutsdata 
som består av siffror, vilket innebär att utrymmet för subjektiva bedömningar utesluts, 
eftersom siffrorna är samma för alla forskare.  
 
4.9.2 Validitet 
För att fastställa hur väl en studie mäter det den är avsedd för att mäta, så är validitet ett 
viktigt kriterium att diskutera. För att öka en studies trovärdighet så är det ytterst väsentligt att 
konkritisera vad studien har mätt och jämföra det med vad studien hade för syfte att mäta. 
(Bjereld, Demker & Hinnfors, 1999, s. 102) Vilket innebär att vi talar om en hög validitet om 
vi mäter det som vi vill mäta. Validitet delas ofta upp i följande grupperingar; omedelbar 
validitet och innehållslig validitet. Omedelbar validitet innebär att validiteten kan uppfattas 
vara spontant eller intuitivt hög eller låg. Bjereld et al. (1999) konkritiserar omedelbar 
validitet genom ett exempel där respondenterna får berätta om sin bästa tid på 5 kilometer. 
Om det är möjligt att se tiden på en resultattavla så innebär det att validiteten är hög, kontra 
låg om det inte finns något bevis, validiteten är anses vara låg eftersom det finns en risk att 
respondenterna överskattar sina prestationer. Den innehållsliga validiteten handlar om att 
utvärdera om tekniken som används för insamlandet av informationen är den mest passande 
för studien. (Bjereld et al. 1999, s. 102-103)  
 
Jag har studerat VC-bolagens investeringsmönster i förhållande till svenska Cleantech-bolag. 
Den faktiska investeringsportföljen för VC-bolagen är en offentlig information som finns på 
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VC-bolagens hemsidor, vilket inte ger något utrymme för tolkning och resulterar i att jag 
samlar in den informationen som jag avser att mäta. Förfarandet medför att studien har en hög 
omedelbar validitet. Med hänsyn att det finns register på vilka investeringar som VC-bolagen 
gör finns det ingen anledning att anta att VC-bolagen skulle uppge investeringar som inte är 
korrekta, vilket också ökar omedelbar validitet. Den största risken för att minska validiteten i 
rådande studie är att VC-bolagen inte redovisar sina samtliga investeringar och att vi missar 
att mäta det vi avser att mäta. Dock med bakgrund i tidigare forskning och praktisk 
genomförbarhet så är den praktiska datainsamlingen anpassad efter att optimera 
informationsflödet från VC-bolagen. Jag drar därför slutsatsen att datainsamlingen i stor 
utsträckning mäter det som studien avser att mäta. För att säkerställa att hög innehållsvaliditet 
så har jag löpande diskuterat studietekniken med min handledare Anders Isaksson.  
 
4.9.3 G eneraliserbarhet  
I forskning så talas det om generaliserbarhet där agendan inriktas på hur stor del av 
undersökningen som det är möjligt att applicera på andra populationer eller stickprov. 
(Johansson, 1993, s. 94ff). I rådande studie har en totalundersökning av VC-bolag registrerade 

ch jämförbarheten är hög 
gentemot populationer som överensstämmer med kriterierna för VC-bolagen och har likvärdig 
Cleantech-segmentering. Generaliserbarheten minskar vid överföring av studiens resultat till 
VC-bolag som investerar i utländska bolag på grund av att dessa bolag inte styrs av svenska 
marknadsmöjligheter och svenska regleringar. Studien går eventuellt att applicera på VC-
bolag som investerar i utländska portföljbolag, dock måste en bedömning av skillnaderna till 
rådande studie bedömas från fall till fall. Applicerbarheten anses vara god när det gäller att 
överföra studien på VC-
investerar i svenska portföljbolag, eftersom VC-bolagen är uppbyggda på samma 
verksamhetsgrund och Cleantech-definitionen för dessa VC-bolag är likvärdig.   
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5. Empiriskt Resultat & Analys 
 
I följande kapitel återkopplas de uppgifter som uppkommit under datainsamlingen i olika 

former. För en mer överskådlig bild har kapitlet delats in i olika avsnitt, där varje avsnitt 
inleds med en övergripande tabell som illustrerar samband som kopplas ihop med den 

teoretiska referensramen. 
 

   
I följande kapital kommer jag att presentera det empiriska underlag sammankopplat med en 
löpande analys. Det empiriska resultatet kommer att presenteras och analyseras i två delar; 
första delen innehåller klassificeringen och kategoriseringen av Cleantech-bolag och den 
andra delen innehåller skillnader i tillväxttakt mellan Cleantech-bolag och Övriga bolag. 
Klassificeringen och kategoriseringen av Cleantech-bolag kommer presenteras segmentsvis 
och sedan följer analysering av segmenten utifrån storleksordning i förhållande till den totala 
andelen Cleantech-bolag, segment med störst andel presenteras först och fortsätter i fallande 
skala.   
!

5.1 Beskrivande data 

Figur 5: Beskrivande data av VC-bolagen .  !

Figuren ovan ger beskrivande information kring VC-bolagen. Data kring investeringskriterier 
och investeringsstatistiken ä . Beskrivande data kring 
studiens portföljbolag återfinns i bilaga 5.   
 
5.2 Övergripande invester ingsstruktur 
Studiens syfte är att klassificera och kategorisera vilka VC-investeringar som har gjorts i 
svenska Cleantech-bolag. Enligt SVCA (2007,2008) gjordes det 81 stycken VC-investeringar 
i svenska Cleantech-bolag. I denna studie visar det empiriska resultatet, med utgångspunkt i 

-investeringar i svenska Cleantech-bolag har ägt 
rum. Skillnaden mellan 81 och 84 stycken skall analyseras med tanke på att SVCA troligtvis 
inkluderar samtliga Pr
erhåller då ett högre antal Cleantech-bolag. Sammanlagt innefattar den empiriska 
undersökningen 703 stycken portföljbolag som har mottagit VC-investeringar, vilket innebär 
att cirka 12 procent av VC-bolagens investeringar sker i svenska Cleantech-bolag.  
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Ö ve rs ik tlig datainsamling
Totalt antal unik a porföljbolag i da taundersök ning 703

Totalt antal Övriga bolag 619

Totalt antal Cleantech-bolag 84

Cleantech - Procentue ll ande l 11,95%

 
 
 
 
 
 
Figur 6: Översiktlig datainsamling.  
 
5.3 Invester ingsstruktur inom C leantech-sektorn 
Nedan följer en redogörelse för hur investeringsmönstret för VC-bolagen har utkristalliserats 
ur den empiriska undersökningen. Uppdelningen har skett utifrån segmenteringen från 
Cleantech Group och analysen kopplas löpande till den teoretiska referensramen.   
 
5.3.1 Investeringsmönster inom Cleantech-bolag 
84 stycken svenska Cleantech-bolag har enligt den empiriska studien erhållit VC-investering, 
resultatet kan sättas i förhållande till de 81 stycken Cleantech-investeringar som SVCA (2007, 
2008) kom fram till. Resultatet för mig en bit på vägen mot besvarandet av 
problemformuleringen genom att jag har identifierat vilka svenska Cleantech-bolag som har 
fått VC-investering, dock kvarstår frågeställningen kring hur investeringsmönstret inom 
Cleantech-sektorn ser ut, vilka segment inom Cleantech fördelas dessa 84 stycken Cleantech-
bolag på. Nedan visas en sammanställning utifrån vilka segment och undersegment som de 
funna Cleantech-bolag kategoriseras till.  
 
5.3.1.1 Jordbruk (Agriculture)  
 
 
 
 
 
 
Figur 7: Översiktlig fördelning inom segmentet, Jordbruk. N=84. 
 
Segmentet, Agriculture eller den svenska benämningen Jordbruk står för 2,38 % av den totala 
andelen av Cleantech-bolag som har fått VC-investering. Segmentet består av tre olika 
undersegment, varav två av dem, Vattenbruk och Markförvaltning är representerade av 
Cleantech-bolag i den empiriska datainsamlingen. Undersegmentet som inte har ett 
representerat portföljbolag är Naturliga bekämpningsmedel.   
 
5.3.1.2 Luft och Miljö (Air & Environment) 
!

 
 
 
 
Figur 8: Översiktlig fördelning inom segmentet, Luft och Miljö. N=84.  
 
Segmentet, Air & Environment eller den svenska benämningen Luft och Miljö står för 1,19 % 
av den totala andelen av Cleantech-bolag som har fått VC-investering.  Segmentet består av 
fyra olika undersegment; Rensning/Säkerhet, Utsläppskontroll, Övervakning/Efterlevnad och 
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Trading and Offsets. I den empiriska datainsamlingen identifierat ett portföljbolag som 
klassificerades inom Rensning/Säkerhet. En betydande nackdel för segmentet är dess likheter 
med segmentet Återvinning och Avfallshantering, vilket gör att segmenten inriktar sig mot 
liknande portföljbolag.  
 
5.3.1.3 Förnybara Material (Materials) 
!

!

!

!
 
 
 
 
Figur 9: Översiktlig fördelning inom segmentet, Förnybara Material. N=84 
 
Segmentet, Materials eller den svenska benämningen Förnybara Material står för 8,33 % av 
den totala andelen av Cleantech-bolag som har fått VC-investering. Segmentet består av fyra  
olika undersegment, Nanomaterial, Biomaterial, Kemiska material och Övriga material.  
Samtliga segment har representanter i form av portföljbolag i den empiriska datainsamlingen 
utan segmentet Biomaterial. Övriga material är ett segment som inkluderar portföljbolag som 
inte kan klassificeras som något av de andra materialsegmenten utan blir ett eget 
samlingssegment.  
 
5.3.1.4 Energiproduktion (Energy Generation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10: Översiktlig fördelning inom segmentet, Energiproduktion. N=84.  
 
Segmentet, Energy Generation eller den svenska benämningen Energiproduktion står för 
27,38 % av den totala andelen av Cleantech-bolag som har fått VC-investering. Segmentet 
består av sex olika undersegment; Biobränsle, Jordvärme, Vattenkraft, Solkraft, Vindkraft 
samt Övrig. Samtliga segment har representanter i den empiriska datainsamlingen med 
Solkraft i toppen. Portföljbolag som klassificeras som Övrig energiproduktion är portföljbolag 
som inte kan klassificeras som något av andra materialsegmenten utan blir ett eget 
samlingssegment.   
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5.3.1.5 Energiinfrastruktur (Energy Infrastructure) 
 
 
 
 
 
Figur11:Översiktlig fördelning inom segmentet, Energiinfrastruktur. N=84. 
 
Segmentet, Energy Infrastructure eller den svenska benämningen Energiinfrastruktur står för 
3,57 % av den totala andelen av Cleantech-bolag som har fått VC-investering. Segmentet 
består av två olika undersegment; Driftskötsel och Överföringsteknik. Driftskötsel har 
representanter i den empiriska datainsamlingen, men Överföringsteknik saknar representation.   
 
5.3.1.6 Energi förvaring (Energy Storage)!
!
!

!

 
 
 
 
Figur 12: Översiktlig fördelning inom segmentet, Energiförvaring. N=84.  .
 
Segmentet, Energy Storage eller den svenska benämningen Energiförvaring står för 4,76 % av 
den totala andelen av Cleantech-bolag som har fått VC-investering. Segmentet består av tre 
olika undersegment; Avancerade Batterier, Bränsleceller och Hybridsystem. Avancerade 
Batterier och Bränsleceller har representanter i den empiriska datainsamlingen, men 
Hybridsystem saknar representant.  .
 
5.3.1.7 Energieffektivitet (Energy E fficiency) 
 
 
 
 
 
 
!
Figur 13: Översiktlig fördelning inom segmentet, Energieffektivitet. N=84.    
 
Segmentet, Energy Efficiency eller den svenska benämningen Energieffektivitet står för 21,43 
% av den totala andelen av Cleantech-bolag som har fått VC-investering. Segmentet består av 
fyra olika undersegment; Belysning, Byggnader, Glas och Övrig. Samtliga undersegment har 
representanter i den empiriska datainsamlingen, med Byggnader i toppen. Undersegment 
Övrig har funktionen som ett samlingssegment för portföljbolag som inte passar in i de andra 
undersegmenten. Undersegmentet Övrig har 6 stycken portföljbolag, vilket är det andra 
största undersegmentet i Energieffektivitet. Grunden till att portföljbolagen har kategoriserats 
till undersegmentet Övrig är att undersegmenteringen i Energieffektivitet är relativt snäv och 
innebörden av vad som kan inkluderas i undersegmenten är smal, vilket gör att ett antal av 
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portföljbolagen inte passar in i den snäva segmenteringen. Situationen illustrerar ett fall där 
undersegmenteringen inom Cleantech är underutvecklad, vilket leder till att många aktörer 
och forskare tvingas till att skapa egna segment eller acceptera att portföljbolag kan hänföras 
till undersegment som Övrig i Energieffektivitet.   
 
5.3.1.8 Å tervinning och Avfall (Recycling & Waste) 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14: Översiktlig fördelning inom segmentet, Återvinning och avfall. N=84.  
 
Segmentet, Recycling & Waste eller den svenska benämningen Återvinning och Avfall står 
för 10,71 % av den totala andelen av Cleantech-bolag som har fått VC-investering. Segmentet 
består av två olika undersegment; Återvinning och Avfallshantering, båda undersegmenten 
har representanter i den empiriska datainsamlingen med majoritet för Återvinning. 
Undersegmenten i rådande fall är relativt snarlika på grund av att portföljbolag som 
inkluderas i Återvinning ofta har en anknytning till Avfallshantering eftersom 
återvinningsprocessen inkluderar att hantera biprodukterna, vilket gör att kategoriseringen 
inom segmentet blir svårare.  
 
 5.3.1.9 Transport (Transportation) 
  
 
 
 
 
 

Figur 15: Översiktlig fördelning inom segmentet, Tillverkning/Industriell. N=84.  

Segmentet, Transportation eller den svenska benämningen Transport står för 4,76 % av den 
totala andelen av Cleantech-bolag som har fått VC-investering. Segmentet består av fyra olika 
undersegment; Fordon, Logistik, Konstruktioner och Bränsle. Dock har enbart Fordon, 
Logistik och Konstruktioner representanter i den empiriska datainsamlingen med majoritet för 
Logistik. 
 
5.3.1.10 Tillverkning/Industriell (Manufacturing/Industrial) 
 
 
 
 
 
 
Figur 16: Översiktlig fördelning inom segmentet, Tillverkning/Industriell. N=84.  
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Segmentet, Manufacturing/Industrial eller den svenska benämningen Tillverkning/Industriell 
står för 20,24 % av den totala andelen av Cleantech-bolag som har fått VC-investering. 
Segmentet består av tre olika undersegment; Avancerad förpackningsteknik, Övervakning och 
kontroll och Smart produktionsteknik, samtliga undersegment har representanter i den 
empiriska datainsamlingen med majoritet för Smart produktionsteknik.  
 
5.3.1.11 Vatten & Avfallsvatten (Water & Wastewater) 
Segmentet, Water & Wastewater eller den svenska benämningen Vatten & Avfallsvatten står 
för 0 % av den totala andelen av Cleantech-bolag som har fått VC-investering. Segmentet är 
den enda delen inom Cleantech-sektorn som inte har någon representant bland 
portföljbolagen. Segmentet består av tre olika undersegment; Vattenbehandling, 
Vattenbibehållning och Behandling av vattenavfall. 
 
5.4 Invester ingsordning inom C leantech 
Nedan kommer jag att analysera rangordning mellan de 11 Cleantech-segment som följd av 
den empiriska undersökningen. Studiens resultat kommer att jämföras med den teoretiska 
referensramen och den Cleantech-segmentering som Cleantech Group har vid Global 
Cleantech 100. Jag kommer också analysera segmentstillväxten mätt i antal anställda och 
omsättning, dock kommenteras enbart Cleantech-segmentens tillväxt i följande avsnitt och en 
jämförelse av tillväxtskillnader mellan Cleantech-bolag och Övriga bolag analyseras i avsnitt 
5.5.    
 
5.4.1 Rangordning av C leantech-segment & framtidsutveckling 
703 stycken unika portföljbolag finansierade av 71 olika VC-bolag har undersökts, 84 stycken 
av dessa portföljbolag klassificerades som Cleantech-bolag i enlighet med definitioner och 
rekommendationer från Cleantech Group.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 17: Segmentfördelning inklusive antal Cleantech-bolag och procentuell andel för samtliga segment.   
 
Det mest populära investeringssegmentet inom Cleantech är Energiproduktion (Energy 
Generation) med 23 stycken Cleantech-bolag och en procentuell andel av det totala antalet 
Cleantech-bolag på 27,38 %. Det näst populära Cleantech-segmentet är Energieffektivitet 
(Energy Efficiency) med 18 stycken Cleantech-bolag och en procentuell andel på det totala 
antalet Cleantech-bolag på 21,43 %. Segmentet, Tillverkning/Industriell återfinns på en 
tredjeplats med 13 stycken Cleantech-bolag och en procentuell andel på 15,48 %.  
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tech 100 2010 så är de empiriska 
resultaten relativt lika inom vissa områden, men det finns också väsentliga skillnader. Både 
likheterna och skillnaderna kommer att diskuteras löpande nedan. Vi bör hålla i åtanke att 
Global Cleantech 100 är en internationell portföljlista i förhållande till den nationella 
empiriska insamlingen i rådande studie, dock kan trender och indikationer verka som riktlinjer 
för att förklara det empiriska resultatet i rådande studien.  
 
I Global Cleantech 100 hamnade Energiproduktion högst upp med Energieffektivitet på en 
andra plats och Energiförvaring (Energy Storage) på en tredje plats. Energiproduktion 
omfattar totalt 36 stycken Cleantech-bolag och har en total procentuell andel på 36 %, 
jämförelsevis den svenska andelen av 27,38 %. Energiproduktion har delats upp i 
undersegment i Global Cleantech 100 och har följande fördelning (i parentesen är 
procentsatserna för det empiriska resultatet i rådande studie); Solkraft utgör 52,77 % (26,09 
%), Biobränsle utgör 30,55 % (17,39 %), Vindkraft utgör 8,33 % (17,39 %), Vattenkraft utgör 
5,5 % (13,04 %) och Jordvärme utgör 2,77 % (4,35 %). (Cleantech, 2010a, s.36-41) 
Resultaten visar att undersegmenteringen i rådande studie och i Global Cleantech 100 har 
uppenbara likheter och uppdelningen följer samma linje. Solkraft har ett klart övertag i 
kampen att vara det mest attraktiva investeringssegment inom Cleantech både nationellt och 
internationellt.  
 
Argumenten och orsakerna till varför Energiproduktion är den ledande investeringskategorin 
inom Cleantech i Sverige har troligtvis kopplingar till de statliga energidirektiven som 
Sverige har satt upp. Sverige arbetar med målsättningen att innan år 2020 skall andelen 
förnybar energi utgöra 50 % av all energiproduktion (Europaparlamentet, 2009, s. 46). Den 
svenska statens intresse av Energiproduktion är tydligt med exempelvis bidraget på 500 
miljoner SEK som biobränslebolaget Chemrec AB fick år 2009 (Cleantech Group, 2010a, s. 
20) Statliga direktiv har hög genomslagskraft, vilket också innebär att innovativa bolag inom 
området kommer att vara högt eftertraktade för att Sverige skall kunna uppnå sitt mål. Statliga 
målsättningar ger VC-bolagen incitament till att investera i denna typ av Cleantech-bolag på 
grund av den potentiellt höga avkastningen. VC-bolagen ser chansen att tjäna pengar på ett 
bolag som har en positiv miljöpåverkan, dock investerar VC-bolagen i energiproducerande 
bolag för att avkastningsmöjligheterna är goda (Nutek, 2008, s. 8).  
 
Avkastningsmöjligheterna inom miljömedveten energiproduktion ökar dramatiskt med 
anledning av den rådande diskussionen kring avskaffandet av kärnkraften och istället satsa på 
säkrare och miljömedveten energiproduktion (Elevant, Forsbom & Ström, 2010). Ett 
avskaffande av kärnkraften skulle medföra en kraftigt höjd efterfrågan på energiproduktion av 
förnybar teknologi, vilket också påverkar VC-bolagens inställning till investering inom 
Cleantech-segmentet, Energiproduktion. Incitamenten är relativt många och 
avkastningspotentialen är hög för Cleantech-bolag inom Energiproduktion, vilket innebär att 
behovet av VC-investeringar är högt. En koppling varför undersegmentet Biobränsle står för 
en stor del av den totala andelen av Energiproduktion är de tydliga och potentiellt 
högavkastande framtidsutsikterna som är i linje med Energimyndigheten (2010a, s. 30). 
Energimyndigheten belyser det faktum att majoriteten av energiforskare är fast besluten att 
oljepriset kommer att öka väsentligt under de nästkommande 10 åren, vilket ger alternativa 
bränslekällor en stor fördel i form av ekonomiska vinster. Faktorer som stabila 
marknadsregler runt exempelvis styrmedel och skattelagstiftning tillsammans med stora ytor 
av skog gör Sverige till ett fördelaktigt land att producera energi av biobränsle 
(Energimyndigheten, 2010a, s. 29). Eftersom VC-bolag vill uppnå hög avkastning verkar 
ovanstående faktor som incitament för att investera i portföljbolag som är inriktade mot 
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biobränsle. Tillväxtmässig utveckling för Energiproduktion mätt i antal anställda är 24,29 % 
och tillväxt mätt i omsättningsförändring är 43,28 %. Vid en jämförelse med övriga 
Cleantech-segment så ligger Energiproduktion på en tredjeplats inom tillväxt i antal anställda 
och en femteplats vid tillväxt mätt i omsättning, alltså en positionsmässigt bättre utgångspunkt 
mätt i antal anställda. Reflektionerna kring tillväxtresultatet är att Energiproduktion har, i 
jämförelse med övriga segment, en högre tillväxt i antal anställda för att segmentet växer och 
ökar antalet anställda för att klara utvecklingen. Positioneringen i tillväxt i omsättning kan 
tyda på att övriga segment utvecklas snabbare i kampen om positivt miljöpåverkande 
innovationer. Tendensen är att både Energieffektivitet och Transport ökar sina 
marknadsandelar jämfört med Energiproduktion inom Cleantech sett ur tillväxtförändringen i 
omsättning.      
 
Energieffektivitet (Energy Efficiency) hamnade på andra plats som investeringskategori inom 
Cleantech i Sverige. Fördelarna rent ekonomiskt och praktiskt med energieffektivisering är 
något som svenska företag har insett under de senaste åren. Energieffektivisering har fått 
företagens uppmärksamhet eftersom området ger ekonomiska fördelar i form av lägre 
driftskostnader och praktiska fördelar genom högteknologisk utrustning. (Energimyndigheten, 
2010, s. 3) Segmentet har också fått stor genomslagskraft internationellt med anledning av 
dess förmåga att skapa arbetstillfällen, minska koldioxidutsläpp, minska andelen importerad 
energi etcetera (Cleantech Group, 2010).  
 
Energieffektivitet har på samma sätt som Energiproduktion en stabil grund att stå på med 
anledning av att världens ekonomi och dess aktörer sätter hårdare krav på 
energieffektiviseringen hos företag. Om Energiproduktion är den mest attraktiva 
investeringskategorin så finns det logik i att Energieffektivitet också har en stor del av 
Cleantech-sektorn eftersom det bör vara lönsamt att tillföra innovativ teknologi som kan 
effektivisera energianvändningen ut i samhället. En naturlig effekt av att Energiproduktion är 
det största Cleantech-segmentet är att Energieffektivitet är en stor del av Cleantech-sektorn.  
 
Den empiriska datainsamlingen resulterade i att segmentet fördelades på följande sätt; 44,44 
% utgörs av Byggnader, 16,67 % utgörs av Belysning, 5,56 % utgörs av Glas och 33,33 % 
utgörs av Övrig. Fördelningen inom Global Cleantech 100 är följande; 37,5 % utgörs av 
Byggnader, 43,75 % utgörs av Belysning och 18,75 % utgörs av Övrigt (Cleantech Group, 
2010a, s. 36-41). I båda undersökningarna får undersegmentet Glas lägst faktisk andel och 
procentuell andel, vilket jag anser stärker diskussionen kring segmentindelningen inom 
Energieffektivitet.  
 
I den rådande empiriska undersökning finns det en problematik i fördelningen inom 
Energieffektivitet, vilket är att ett flertal av portföljbolagen kategoriseras till undersegmentet 
Övrig. Portföljbolagen har kategoriserats som Övrig eftersom de inte är applicerbara på något 
av de andra undersegmenten. En del av problematiken ligger i att de övriga undersegmenten 
är relativt specifika, vilket gör att enbart ett fåtal portföljbolag kan tillföras dessa 
undersegment. Grundtanken vid kategoriseringen har varit om inte grundidén i 
portföljbolagen har varit inriktad på något av de övriga tre undersegmenten så har jag 
resonerat att studiens trovärdighet ökar om jag istället kategoriserar dessa bolag som Övrig. 
Jag anser att situationen belyser just den problematik som hela Cleantech-sektorn har med det 
faktum att kategoriseringen inte är svart eller vit utan vissa bolag hamnar i någon form av 

ett undersegment som inte rättfärdigar deras verksamhet. Det andra svenska portföljbolaget 
som återfinns på Global Cleantech 100 är ClimateWell AB som utvecklar system och 
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utrustning för optimalt inomhusklimat, där bolaget har en teknologi som förvarar överflödig 
energi. Samtliga portföljbolag inom Cleantech har ambitionen att generera en tillfredställande 
avkastning samtidigt som bolaget verkar för en miljöförbättring. Utmaningen för att 
Energieffektivitet skall växa som segment är enligt Energimyndigheten (2010a, s. 30) att 
utöka segmentets inriktningar till att maximera utnyttjandet av råvaror som används av 
exempelvis industriföretag. Satsningen skall inriktas på att använda råvaror som är mindre 
energikrävande vid produktion och utveckling etcetera. I den empiriska undersökning finns 
det inget portföljbolag inom Energieffektivitet som bedriver en verksamhet som maximerar 
utnyttjandet av råvaror i den mening som Energimyndigheten menar har den högsta 
utvecklingspotentialen. Tillväxtutveckling i antal anställda och omsättning visar positiva 
resultat för Energieffektivitet, där segmentet växer näst snabbast när det gäller 
omsättningsförändring och fjärde snabbast när det gäller antal anställda. Som nämns i 
föregående segment så är tendensen att Energieffektivitet tar marknadsandelar från 
Energiproduktion och segmentet växer snabbare i omsättning än anställda vilket visar på en 
positiv resursallokering och effektivitet.     
 
Det tredje största Cleantech-segmentet är Tillverkning/Industriell. Drivkraften för VC-bolag 
att investera i Cleantech-bolag inom Tillverkning/Industriell är att nästan all 
produktutveckling och tillverkningsprocess kräver en mer avancerad förpackningsteknik, dels 
för att kostnadsspara, men också för att effektivisera tillverkningsflödet. Efterfrågan på 
avancerade förpackningar och tillhörande system är stor inom svensk och internationell 
tillverkningsindustri. (NRA, 2007, s. 3ff)  
 
Majoriteten av studiens portföljbolag har kategoriserats till undersegmentet Smart 
Produktionsteknik med en andel av 61,54 %, Avancerad förpackningsteknik utgör 23,08 % av 
Tillverkning/Industriell och Övervakning och Kontroll utgör 15,38 % av segmentet. 
Kopplingar mellan varför Smart Produktionsteknik leder Tillverkning/Industriell kan liknas 
med den förändring som sker inom svensk förpackningsindustri, där flertalet av aktörerna 
utnyttjar varandras kunskaper för att uppnå optimalt resultat. Sökandet av optimeringen gör 
att utrymmet för Avancerade Produktionstekniker och system växer större och innovativa 
lösningar till produktionsproblem blir en allt mer lönsam verksamhet att befinna sig, även för 
rena förpackningsindustrier. En förskjutning från avancerade förpackningstekniker till 
utvecklingen av högteknologiska produktionstekniker har skett inom svensk industriell 
industri. (Wennberg, 2009) I jämförelse med Global Cleantech 100 finns det stora skillnader 
mellan undersökningarna och kategoriseringarna. I rådande studie har segmentet 
Tillverkning/Industriell en total andel av samtliga identifierade Cleantech-bolag på 15,48 % 
och innefattar 13 stycken bolag. I undersökningen för Global Cleantech 100 kategoriseras 
enbart 2 % av portföljbolagen som Tillverkning/Industriell med ett antal av 2 stycken 
portföljbolag. Vi skall åter igen ta hänsyn till skillnaderna i undersökningarna, men 
skillnaderna i kategorisering illustrerar att Cleantech Group inte värdesätter och har relativt 
låga förväntningar på Tillverkning/Industriell i förhållande till andra Cleantech-segment. 
Global Cleantech 100 har bland annat ett huvudsyfte att identifiera de mest lovande 

Tillverkning/Industriell enbart tilldelades 2 bolag ger det signaler att segmentet måste 
utvecklas för att vara konkurrenskraftig. Omvänd situation råder inom svenska portföljbolag, 
Tillverkning/Industriell har en ledande position, vilket kan förklaras med ambitionsnivå och 
målsättningar för portföljbolagen.  
 
Skillnaderna mellan rådande studie och Global Cleantech 100 är att Global Cleantech 100 
söker internationellt efter portföljbolag, men rådande studie undersöker enbart svenska 
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portföljbolag med inriktning, i majoritet, mot den svenska marknaden och dess efterfrågan 
och krav. Enligt NRA (2007, s. 3ff) finns det en stor efterfrågan på smarta produktionssystem 
och tillhörande teknologi, vilket innebär att avkastningen och möjligheterna för att lyckas 
ökar och därtill finns det en logisk anledning varför antalet bolag inom 
Tillverkning/Industriell också ökar. Även Energimyndigheten (2010a, s. 29ff) belyser vikten 
av att effektivisera produktionstekniker och tillhörande system för att Sverige fortsättningsvis 
skall vara konkurrenskraftig på internationellt nivå. Tillväxtmässigt återfinns 
Tillverkning/Industriell på sjunde plats i tillväxt mätt i antal anställda och en åttonde plats i 
tillväxt mätt i omsättningsförändring. Båda positioneringarna i tillväxt är låga jämfört med 
den placeringen som segmentet har i den empiriska undersökningen. Dock skall dessa 
tillväxtsiffror analyseras mot att Energimyndigheten (2010a, s. 29) anser att smart 
produktionstekniker är en av tre framtidsinriktningar inom Cleantech. En potentiell förklaring 
till varför både tillväxt i antal anställda och omsättning är låga för Tillverkning/Industriell kan 
vara att datoriseringen av dagens smarta produktionstekniker inte kräver ytterligare anställda 
och att segmentet utvecklas i en mer långsam takt än de andra Cleantech-segmenten. Att 
segmentet är representerat av 13 portföljbolag visar att det finns bolag som framgångsrikt 
utvecklar tekniska innovationer inom segmentet.      
 
Det fjärde största Cleantech-segmentet som VC-bolagen har investerat i är Återvinning och 
Avfallshantering. Den samhällsekonomiska vinningen som uppstår när Återvinning och 
Avfallshantering växer är att arbetstillfällena ökar eftersom att återvinning av avfall 
sysselsätter fler än vid bränning av avfall. (Återvinningsindustrierna, 2006, s. 3) När det gäller 
undersegmenteringen så utgör Återvinning 33,33 % och Avfallshantering resterande 66,67 %. 
I jämförelse med Global Cleantech 100 så kategoriserades 3 stycken portföljbolag till 
Återvinning och Avfallshantering, varav samtliga klassificerades till Återvinning. (Cleantech 
Group, 2010a, s. 10).   Vid kategoriseringen inom segmentet var gränsdragningen mellan 
undersegmenten relativt snäv, eftersom om ett bolag är inriktad på att hantera avfall så är inte 
avståndet till att också återvinna avfallet stort. Dock var portföljbolagen i majoritet inriktade 
mot någon form av utveckling av en teknologi som skulle hantera avfallshanteringen. Enligt 
Salo (2007) finns det stor potential för Återvinning och Avfallshantering, problematiken 
ligger dock i att branschen är drabbad av en monopolsituation och konkurrensen från 
kommunala bolag är stor. Monopolsituationen är som svårast för bolag inom Återvinning, 
vilket gör att innovationer inom Avfallshantering har utvecklats i snabbare takt. Sett ur ett 
tillväxtsperspektiv så underpresterar Återvinning och Avfallshantering genom att vara sist i 
tillväxt mätt i antal anställda och näst sist i tillväxt mätt i omsättning. Segmentet hade en 
negativ tillväxt mätt i antal anställda, vilket kan tyda på två orsaker; antingen sjunker 
efterfrågan på segmentets innovationer eller så effektiviseras segmentet så pass kraftigt att det 
inte är försvarbart att behålla hela personalstyrkan. Den negativa tendensen skall sättas i 
relation med att Energimyndigheten (2010a, s. 25) uppger att avfallshantering är ett av de tre 
största segmenten med störst tillväxtpotential med huvudinriktning mot den indiska 
marknaden.    
   
Det femte största Cleantech-segmentet för VC-bolag att investera i är Material. Enligt (Plast- 
och Kemibranscherna, 1999, s. 2) är den generella tillväxten inom nedbrytbart material hög 
likaså affärsmöjligheterna, med en årlig tillväxt på 100 %. Segmentet utgörs till 42,86 % av 
Övrig, 28,57 % utgörs av Kemiska material, 14,29 % utgörs av Nanomaterial och 14,29 % 
utgörs av Biomaterial.  I jämförelse med Global Cleantech 100 så återfinns 5 stycken 
portföljbolag som klassificerades inom Material, varav 4 kategoriserades som Biomaterial och 
1 som Kemiska material. (Cleantech Group, 2010a, s. 10).  Ett tecken på att segmentet växer 
som helhet är att samtliga undersegment har representanter i form av portföljbolag, samtidigt 
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som majoriteten av portföljbolagen kategoriseras som Övrig vilket visar att andra material 
konkurrerar om marknadsandelar. Segmentet som helhet gynnas av den allmänna 
miljömedvetenheten, vilket också gör att affärsmöjligheterna ökar och möjligtvis också 
förklaringen till varför segmentet är utspritt på alla undersegmenten. (Plast- och 
Kemibranscherna, 1999, s. 1) Tillväxtmässigt är Material på en åttonde plats i tillväxt mätt i 
antal anställda och en fjärde plats i tillväxt mätt i omsättning. Tillväxten för segmentet är 
positiv, en sämre tillväxt i antal anställda är inte nödvändigtvis en nackdel utan kan visa på att 
segmentet utvecklas utan att behöva nyanställa. Samtidigt är tillväxten för omsättningen 
positiv då det visar på en efterfrågan från omvärlden på innovationerna som segmentet 
erbjuder. Tillväxten för omsättning är större än tillväxten för antal anställda vilket indikerar 
effektivitet inom segmentet.  
 
På sjätte plats i investeringsordningen inom Cleantech hamnar segmentet Transport. Den 
svenska transportsektorn står för nästan 40 % av Sveriges totala utsläpp av fossil koldioxid. 
Utmaningen för sektorn är att minska denna siffra, samtidigt ökar transportbarhet både 
nationellt och internationellt när det gäller både lätta och tunga fordon. (Energimyndigheten, 
2010a, s. 31) Uppdelningen i undersegmenten är följande; 50 % utgörs av Logistik, 25 % 
utgörs av Struktur och 25 % utgörs av Fordon, sammanlagt representerar 4 stycken 
portföljbolag segmentet. Segmentet är präglad av tekniska innovationer för transportbolag 
med fokus på att effektivisera transportrutterna och illustrera den optimala rutten. Eftersom 
transportbolagen är pressade finns det incitament för innovationsföretag att 
kostnadseffektivisera transportbolagen. En ytterligare utmaning för transportsektorn är att 
energieffektivisera fordon samt förnybar energi för ersättning av fossila drivmedel, 
problematiken med förnybart bränsle är att det finns risk att det sker en konkurrens mellan 
energigrödor och livsmedelprodukter (Energimyndigheten, 2010a, s. 31). I Global Cleantech 
100 är majoriteten av portföljbolagen kategoriserade till Fordon och Bränsle. (Cleantech 
Group, 2010a, s. 36-41) Ur ett tillväxtperspektiv är Transport ett intressant segment att 
analysera. Segmentet ligger på en betryggande andra plats för tillväxt mätt i antal anställda 
och en överlägsen första plats för tillväxt mätt i omsättning. Segmentet växer både internt, i 
antal anställda, och extern, i ökad omsättning, vilket visar potentialen inom Transport. Med 
bakgrund i att Energimyndigheten (2010a, s. 31) poängterar att det finns stora 
affärsmöjligheter inom viktminimering och bränsleminimering så uppenbarar sig segmentet 
som ett av de hetaste Cleantech-segmenten i framtiden. Den svenska Cleantech-
bolagsstrukturen inom Transport är i majoritet involverade i Logistik, dock visar både Global 
Cleantech 100 och Energimyndigheten (2010a, s. 31) att framtidens affärsmöjligheter är inom 
Fordon och Bränsle varav Bränsle har inga svenska representanter alls. Transport öppnar upp 
för nya svenska Cleantech-bolag att etablera sig och tillfredställa den efterfrågan som uppstår.    
 
På sjunde plats i investeringsordningen inom Cleantech i Sverige finns segmentet 
Energiförvaring. Undersegmenteringen inom segmentet utgörs till 50 % av Avancerade 
Batterier, utgörs till 25 % av Bränsleceller och utgörs till den resterande delen av 
Hybridsystem. De tekniska innovationerna inom segmentet verkar för att utveckla tekniker 
som kan ta vara på spillvärmen som de svenska industrierna i dagsläget inte kan 
(Energimyndigheten, 2010a, s. 30). Problematiken är central inom Energiförvaring, vilket gör 
att området kring spillvärmen blir ett populärt område för VC-bolagen att investera i. I Global 
Cleantech 100 tillhörde majoriteten av portföljbolagen segmentet Avancerade Batterier, vilket 
är samma trend som identifieras i rådande studie. Tillväxtmässigt ligger Energiförvaring på en 
första plats när det gäller tillväxt i antal anställda och på en tredjeplats gällde tillväxt i 
omsättning. Tillväxtsiffrorna för Energiförvaring skapar intressant utveckling för framtiden, 
Energimyndigheten (2010a, s.30) uttrycker starka affärsmöjligheter för bolag som kan tillföra 
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innovationer kring områden där exempelvis spillvärmen från industrier kan tas tillvara på. 
Samtidigt visar tillväxttakten för antal anställda att Energiförvaring troligtvis växer för att 
kunna klara av en ökad efterfrågan av segmetets innovationer.     
 
På åttonde plats i investeringsordningen inom Cleantech finns Energiinfrastruktur med totalt 3 
stycken portföljbolag. Samtliga portföljbolag är kategoriserade till undersegmentet 
Driftskötsel. Resultatet är intressant och är värt att analysera vidare. Under senaste tiden har 
Cleantech på internationell nivå varit inriktad mot undersegmentet Överföringsteknik inom 
Energiinfrastruktur. Inom Överföringsteknik finns det en del som kallas för Smart Grids, 
vilket handlar om innovativa system som trådlöst kan styra elektriska system med inriktning 
på effektivitet. Smart Grids har ökat Energiinfrastruktur på Global Cleantech 100 och samma 
utveckling är trolig på den svenska Cleantech-marknaden. Smart Grids är en inriktning som 
kan förbättra övervakningen av elkvalitet, vilket blir allt viktigare i framtiden (STRI, 2010). 
Tillväxt mätt i antal anställda hamnar Energiinfrastruktur på en sjätte plats och en sjunde plats 
när det gäller tillväxt i omsättningsförändring. Tillväxten i omsättning ökar i högre takt än 
antal anställda, vilket visar på en konstant efterfrågan på segmentets innovationer.  
 
På nionde plats i investeringsordningen inom Cleantech i Sverige återfinns Jordbruk. 
Segmentet är uppdelat i två undersegment, Vattenbruk och Markförvaltning varav båda 
undersegmenten har ett portföljbolag var som representation. Cleantech inom Jordbruk har i 
dagsläget varit inriktad mot att producera förnybara råvaror och landbevarande åtgärder 
(SCB, Jordbruksverket, Naturvårdsverket & LRF, 2007, s. 6). Inom Global Cleantech 100 
finns det enbart 2 stycken portföljbolag som kategoriseras till Jordbruk. Biogasproduktion 
inom jordbruket i Sverige kan användas till diverse drivmedel och kan också användas för att 
producera värme (Biogas Syd, 2008, s. 1). Dock har den empiriska undersökningen inte funnit 
några tendenser att de finns portföljbolag som aktivt verkar för att skapa innovativa lösningar 
för att använda biogasproduktionen i jordbruket för att tillgodose andra behov, en trolig 
anledning kan vara att lönsamheten i jordbruksektorn inte är fördelaktig utan produktion av 
biogas används till andra segment inom Cleantech-sektorn. Tillväxten för segmentet hamnar 
på en femteplats när det gäller tillväxt i antal anställda och en sjätte plats när det gäller tillväxt 
i omsättning.   
 
På tionde plats i investeringsordningen inom Cleantech finns Luft och Miljö med ett 
portföljbolag som representant. I Global Cleantech 100 återfinns enbart två stycken 
portföljbolag inom Luft och Miljö (Cleantech Group, 2010a, s. 10). Inriktningen inom 
segmentet är mot luftventilation och säkerställning av luftkvalité. Luftkonditioneringssystem 
påverkar energiförbrukningen i stor utsträckning, vilket gör att högteknologiska luftfilter kan 
öka luftflödet i byggnader etcetera. (Luftfilter, 1999, s.5) Luft och Miljö kommer långt ner i 
ordningen på både tillväxt i antal anställda och tillväxt i omsättning på grund av att segmentet 
representeras av enbart ett portföljbolag och bolaget har inte utvecklats inom områdena antal 
anställda och omsättning så utvecklingen har varit 0 % i båda fallen.  
 
Samtliga Cleantech-segment har representanter i form av portföljbolag förutom Vatten och 
Avfallsvatten. Det empiriska resultatet är anmärkningsvärt i två olika meningar, dels för att 
segmentet är det enda Cleantech-segmentet som inte har något kategoriserat portföljbolag och 
dels för att i jämförelse med Global Cleantech 100 så har segmentet klart lägre rangordning i 
rådande studie. I Global 100 kategoriseras 8 stycken portföljbolag till Vatten och 
Avfallsvatten, dock en minskning med 27 % jämförs med år 2009. Majoriteten av 
portföljbolagen inom segmentet kategoriseras inom undersegmentet Vattenbehandling. 
(Cleantech Group, 2010a, s. 10) I den empiriska undersökningen har jag identifierat en klar 
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koppling mellan segmenten Vatten och Avfallsvatten och Återvinning och Avfallshantering 
eftersom det finns områden inom Återvinning och Avfallshantering som inkräktar på Vatten 
och Avfallsvatten. Det finns portföljbolag i den empiriska undersökningen som har en 
verksamhet inom bolaget som hanterar vattenåtervinning, men när bolaget som helhet verkar 
för en allmän återvinning kan inte bolaget kategoriseras som enbart Vatten och 
Avfallshantering. En annan tänkbar anledning till att Vatten och Avfallsvatten är utan 
representation kan vara att Sverige har en kontrollerad vattenrening och vattenåtervinning, 
vilket gör att incitamenten och affärsmöjligheterna för innovativa lösningar blir mindre och 
VC-investeringar inom området blir utelämnade. Dock finns det anledning att utveckla 
verksamheten inom Cleantech-segmentet i enlighet med Laurén (2010). Klimatförändringarna 
skiftar spelreglerna och det finns flertalet empiriska studier som pekar på att en allmän 
vattenbrist utvecklas i framtiden, där 20 % av världens befolkning i dagsläget saknar tillgång 
till rent dricksvatten och 40 % saknar tillräckliga sanitära anläggningar.(Laurén, 2010) Med 
anledning av denna typ av forskning så finns det incitament för bolag att vara verksamma 
inom Vatten och Avfallsvatten i framtiden för affärsmöjligheter finns internationellt och med 
stor sannolikhet också nationellt i snar framtid. Eftersom segmentet inte har några 
representanter så finns segmentet inte heller med i tillväxtmätningarna. Dock finns det 
tillväxtpotential inom segment, vilket Energimyndigheten (2010a, 25), där den största 
potentialen finns inom Vattenrening. 
  
5.5 T illväxtskillnader mellan C leantech-bolag och övriga bolag 
I det följande avsnittet kommer det empiriska resultatet kring undersökningen om det finns 
några tillväxtskillnader mellan Cleantech-bolag och Övriga portföljbolag att presenteras. 
Resultatet kommer kontinuerligt att analyseras med bakgrund i den teoretiska referensramen. 
Grunden till varför det finns tillväxtskillnader mellan Cleantech-bolag och Övriga bolag är 
komplex och denna studie kommer inte att konkritisera exakt vad skillnaderna beror på utan 
syftet är att väcka tankar kring vad tillväxtskillnaderna kan bero på. För att kunna diskutera 
tillväxtskillnader mellan Cleantech-bolag och Övriga bolag, så utfördes ett t-test, vilket ger 
underlag till om de tillväxtskillnaderna statistiskt skiljer sig åt. T-testet visar om kategoriernas 
medelvärde skiljer sig från varandra. Resultatet från t-testet återfinns i bilaga 6.1. T-testet 
visar att Cleantech-bolag och Övriga bolag är jämförbara när det kommer till att tolka 
resultaten kring tillväxt mätt i antal anställda och omsättningsförändring med en 
signifikansnivå på 0,05. Skillnaderna i medelvärde mellan bolagskategorierna är signifikant 
på signifikansnivå 0,05 och tillväxtskillnaderna är statistiskt fastställda. När 
tillväxtskillnaderna är signifikant fastställda så kommer analysen som följer nedan att kopplas 
samman med agentteorin och informationsasymmetri eftersom det blir möjligt att koppla 
samman minimerandet av informationsgapet mellan VC-bolaget och portföljbolaget med 
tillväxtutvecklingen. Minskad informationsasymmetri ger upphov till en högre 
tillväxtutveckling hos portföljbolaget (Amit, Brander & Zott, 1998, s. 443). 
 
5.5.1 T illväxtskillnader 
Den empiriska undersökningen har som syfte att undersöka om det finns tillväxtskillnader 
mellan de funna Cleantech-bolag och de Övriga portföljbolagen. VC-bolagen investerar i 
Cleantech-bolag med anledning av en hög potential för god avkastning på det satsade 
kapitalet. Affärsrisken som VC-bolagen tar genom att välja att investera i Cleantech-bolag är 
högre i jämförelse med en investering i övriga bolagstyper. (Hill & Power, 2001, s. 1) 
Eftersom risken för lägre avkastning finns vid investering i Cleantech-bolag vill VC-bolagen 
erhålla en högre tillväxt som ersättning för den höjda risktagning som VC-bolag tar. Tillväxt 
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är ett krav som VC-bolagen har på det investerade bolag eftersom tillväxt krävs för att bolaget 
skall utvecklas och en avkastning skall kunna äga rum.  
 
För att det skall vara värt att jämföra tillväxten mellan Cleantech-bolagen och de Övriga 
bolagen måste jag fastställa att bolagen i båda kategorierna är ungefär lika stora. Att jämföra 
tillväxten med variabler som antal anställda och omsättning är två kategorier där det finns 
stora skillnader i bolagsstorlek gör att resultaten inte går att jämföra med trovärdighet. I bilaga 
6.2 redovisas det fullständiga resultatet av storleksjämförelsen. Storleken på bolagen i de 
olika kategorierna är relativt likvärdiga med en större spridning på bolagen som klassificeras 
Övriga, denna spridning är förstålig eftersom populationen är större än Cleantech. Majoriteten 
av bolagen i båda kategorierna hamnade antingen i gruppen med 1-4 anställda eller 5-19 
anställda. Eftersom resultatet för Cleantech och Övriga var likvärdigt kan jag jämföra 
tillväxten mellan kategorierna. Den empiriska datainsamling är inriktad mot två utvalda 
variabler som skall verka som mått på tillväxt. Förändring i antal anställda och förändring i 
omsättning skall representera måtten på tillväxt för portföljbolagen. Båda måtten är baserade 
på den genomsnittliga tillväxten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 18: Tillväxt i antal anställda för Cleantech-bolag. 
 
Tillväxten mätt i antal anställda för Cleantech-bolagen uppgår till 19,81 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 19: Tillväxt i antal anställda för Övriga bolag. 
 
Tillväxten mätt i antal anställda för Övriga bolag uppgår till 11,40 %. 
 
Tillväxt mät i antal anställda visar en form av sysselsättning för när antal anställda växer visar 
det att bolagets verksamhet utökas och ytterligare arbetskraft krävs för att kunna expandera. 
Sammantaget är båda kategorierna av bolagen, Cleantech och Övriga, karaktäriserade av 
tillväxt, bolagen har en framtidstro som skall präglas av expansion. Tillväxt mätt i förändring 
av antal anställda illustrerar en framtidsutveckling just på grund av att uppstarten av 
innovativa tillväxtbolag ofta består av en affärsidé. Affärsidén är det som är anledningen till 
varför bolaget startas och varför också en framtidstro skapas för bolaget (Nyman, 2002, s. 77) 
Uppstarten av ett tillväxtbolag präglas till stor del av entreprenörens vidareutveckling av idén, 
men efter en tid måste bolaget öka i antal anställda för att kunna utvecklas. Bolagstillväxten 
illustreras av ökningen av antal anställda. Ökning av antal anställda visar en utvecklingstrend 
för bolaget.   
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Figur 20: Tillväxt mätt i omsättningsförändring för Cleantech-bolag. 
 
Tillväxten mätt i omsättningsförändring för Cleantech-bolagen uppgår till 43,21 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 21: Tillväxt mätt i omsättningsförändring för Övriga bolag. 
 
Tillväxten mätt i omsättningsförändring för Övriga bolag uppgår till 34,09 %.  
 
Tillväxten mätt i omsättningsförändring illustrerar det som VC-bolagen är intresserad att titta 
på. VC-bolagen investerar i tillväxtbolag med antagandet om en hög avkastning, vilket inte är 
möjligt om bolaget inte kan generera omsättning samt en tillväxt av den samma. En positiv 
omsättningsförändring illustrerar bland annat en acceptans från konsumenterna och visar att 
bolaget har en efterfrågan och en potential att växa i framtiden.  
 
5.5.1.1 Tillväxtskillnader och Investeringsprocessen  
Studiens empiriska resultat visar att tillväxten både mätt i antal anställda och 
omsättningsförändring genomsnittligt ökar signifikant mer i Cleantech-bolag än i Övriga 
bolag. När ett VC-bolag skall konkritisera vilka bolag som bolaget vill investera i inleds 
arbetet med screeningprocessen, där målet är att urskilja bolag med hög avkastningsnivå 
(Tyebjee & Bruno, 1984, s. 1052-1055). I screeningsprocessen väljs bolagen med störst 
utvecklingspotential ut, vilket gör att vissa bolag måste väljas bort. Grundproblematiken 
uppstår i denna fas i investeringsprocessen, det finns risk för att VC-bolagen väljer bort bolag 
som egentligen har större tillväxtmöjligheter än de utvalda bolagen. Cleantech är en snävare 
investeringskategori än kategorin för Övriga bolag, vilket ger upphov till att 
investeringsprocessen blir mer omfattande för VC-bolag som inriktar sig mot Övriga bolag. 
En mer omfattande screeningprocess med många potentiella portföljbolag gör att urvalet 
möjligtvis blir svårare än i fallet med Cleantech-bolag, vilket är i enlighet med Kaplan och 
Strömberg (2000, s.4-5)  
 
Cleantech är en investeringskategori som associeras med hög risk. När ett VC-bolag redan 
innan vet att Cleantech har en förhöjd riskfaktor blir också värderingen av affärsidéns 
hållbarhet troligtvis också starkare ifrågasatt än affärsidén för Övriga bolag. Faktorerna ovan 
skapar förutsättningar för att Cleantech-bolag skall genomgå en mer utförlig 
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screeningprocess, med tanke att antalet Cleantech-bolag som söker VC-investeringar är färre 
än kategorin med Övriga bolag och att bolagsrisken för Cleantech-bolagen är högre. I 
förlängningen finns det anledning att anta att uppskattningarna i tillväxtpotential är lättare att 
identifiera för Cleantech-bolag än för Övriga bolag. Grunden i argumentationen ovan är att 
screeningprocessen för VC-bolag med inriktning mot Cleantech-bolag har potential att vara 
mer utförlig eftersom Cleantech-sektorn är mindre än sektorn för Övriga bolag.  
 
VC-bolagen har målsättningen och drivkraften att avsluta samarbetet med en exit. När VC-
bolagen vill avyttra ett portföljbolag ska omvärlden/köparen kunna identifiera vilket värde 
portföljbolaget har, vilket betyder att VC-bolaget måste redan i investeringsfasen kunna 
identifiera verksamhetens värde. (Isaksson, 2000, s. 5). Med en investeringsinriktning mot 
Cleantech för VC-bolagen blir alternativen över potentiella förvärvsföretag som är 
intresserade att förvärva ett Cleantech-bolag mindre, vilket troligtvis innebär att VC-bolagen 
granskar exitalternativen mer noggrant med Cleantech-bolag än med Övriga bolag. Om ett 
investeringssegment är mindre finns förutsättningarna för att mer utförliga 
bolagsundersökningar skall äga rum, vilket ger VC-bolagen en stabilare beslutsgrund att stå 
på inför ett investeringsbeslut i jämförelse med ett investeringssegment som utgörs av fler 
investeringssegment.           
!
Värderingen av nystarts- och tillväxtbolag är tveklöst de svåraste grupperingarna på grund av 
dess korta bolagshistorik. (Tyebjee & Bruno, 1984, s. 1051; Branscomb & Auerswald, 2002, 
s. 67) Fenomenet har lett till att tidigare studier visar att vissa investeringssektorer blir 
överrepresenterade av VC-investeringar och andra sektorer utelämnas. Eftersom VC-
investeringar samlas på samma sektorer så minskar också affärsmöjligheterna eftersom fler 
investerare vill få en del av marknaden och i förlängningen minskar också utvecklingen av 
tillväxt för dessa bolag. Fenomenet är uteslutande störst för VC-bolagen med investeringar i 
Övriga bolag, antalet portföljbolag är betydligt fler i kategorin Övriga bolag än inom 
Cleantech-sektorn. Fler bolag vill erhålla en del av marknaden och konkurrensen om 
marknadsandelar och tillväxtpotentialen minskar ju fler portföljbolag som inkluderas. Det 
finns tendenser att investeringsprocessen styrs av hur marknaden i övrigt agerar och många 
VC-bolag hamnar i samma investeringskategori, vilket inte är optimalt. (Sahlman & 
Stevenson, 1987, s. 29) Allt färre VC-bolag investerar i Cleantech och tillväxtpotentialen är 
större då konkurrensen är mindre eftersom Cleantech-sektorn är relativt ny som 
investeringskategori.  
 
5.5.1.2 Tillväxtskillnader gentemot agentproblematiken och informationsasymmetri  
Agentteori är ofta sammankopplad med studier där VC-bolag är involverade. Argumentet till 
användningen är att förhållandet mellan VC-bolaget och tillväxtbolaget utgör grunden i 
agentteorin. När VC-bolagen, som agerar principal, investerar i tillväxtbolaget, som agerar 
agent, uppstår agentproblematiken (Scott, 1997, s. 240). Tidigare forskning visar på att när 
agentproblematiken minimeras så uppnås den högsta tillväxten för portföljbolag, vilket i den 
rådande studien skulle kunna tyda på att agentproblematiken är mindre förekommande inom 
Cleantech-bolagen än inom Övriga bolag. Situationen mellan entreprenören i portföljbolaget 
och VC-bolaget handlar till största del om vilken position respektive parter vill inneha. 
Agentproblematiken är indelad i två kategorier; intressekonflikten och skillnader i 
risktagande. (Jensen & Meckling, 1976, s. 308-309) Båda kategorierna ger upphov till en 
potentiell mindre tillväxt för portföljbolaget. VC-bolagen har vetenskapen att Cleantech-
investeringar i majoritet är högriskinvesteringar, VC-bolagen förväntar sig i gengäld en högre 
avkastning på den satsade investeringen. Skillnaderna som uppstår mellan entreprenören i 
portföljbolaget och VC-bolagen bygger på skillnader i förväntningar och framtidsplaner, dock 
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finns det tecken på att om VC-bolagen ger entreprenören ett större handlingsutrymme så ökar 
chansen för tillväxt, vilket är i enlighet med Landström (2007, s. 194-196).  
 
Entreprenörens roll i högteknologiska Cleantech-bolag är enligt forskning starkare än i Övriga 
bolag, vilket också förklarar entreprenörens 
med Landström (2007, s. 194-196) är att entreprenörens roll i Cleantech-bolag skapar 
förutsättningar till en högre tillväxt med tanke på entreprenörens kunskap kring 
bolagsverksamheten. Portföljbolag som klassificeras som Cleantech-bolag bygger till stor del 
av inställningen och kunskapen hos entreprenören. Agentteorin har utgångspunkten där 
entreprenören är agenten och VC-bolaget är principal, dock finns det forskning som också 
visar på det motsatta förhållandet. VC-bolag är agent och entreprenören är principal. Med 
VC-investeringen går också VC-bolaget in aktivt i portföljbolaget och tillsätter poster i 
styrelsen, vilket leder till en aktiv ägarställning (Landström, 2007, s.212; Hill & Power, 2001, 
s. 46) Den aktiva ägandeställningen innebär förhöjda krav på VC-bolaget i form av att 
involvera sig och bistå med den kunskap och kompetens som VC-bolaget besitter, vilket 
entreprenören antar att VC-bolaget skall göra (Isaksson, 2006, s. 46) Förhållandet mellan 
entreprenören och VC-bolaget blir omvänd gentemot klassisk agentteori, entreprenören har 
förväntningar på VC-bolaget och utebliven involvering av VC-bolaget skulle tendera att 
minska potentialen för tillväxtbolagets tillväxtutveckling. Det finns en risk med VC-bolag 
som har många portföljbolag att alla bolagen inte får den assistans som de behöver och 
tillväxtpotentialen optimeras inte till fullo (Gifford, 1997, s. 459) Majoriteten av VC-bolagen 
som inriktar sig mot Cleantech har mindre portföljbolag än VC-bolag som har en mer öppen 
investeringsstrategi, vilket har potential att påverka tillväxten hos portföljbolaget. Cleantech-
bolag behöver snabb tillväxt och en hög grad av engagemang från VC-bolagen och är en 
förutsättning för tillväxt. Det finns trender som pekar på att det är troligt att Cleantech-
bolagen får mer engagemang från VC-bolaget och därmed också en ökad tillväxt.           
 
Informationsasymmetri kommer att finnas i mindre eller större utsträckning i ett samarbete 
mellan VC-bolaget och tillväxtbolaget. VC-bolaget kan inte garantera att entreprenörens 
förmåga och kunskaper är optimala för att utveckla affärsidén till dess fullo. (Pinch & Sunley, 
2009, s. 325; Yung, 2009, s. 138) VC-bolagen försöker att minska gapet mellan vad 
entreprenören och VC-bolaget vet, informationsgapet är av största vikt för tillväxten för 
portföljbolaget. Cleantech-sektorn är ofta präglad av avancerade och innovativa lösningar, 
vilket innebär att entreprenören i portföljbolaget troligtvis har ett ännu större 
informationsövertag än informationsasymmetrin som vanligtvis finns i Övriga bolag. 
Informationsasymmetri tenderar att göra VC-bolagens roll i tillväxtbolaget mindre 
påverkande, vilket indikerar en negativ effekt på tillväxtutvecklingen hos portföljbolaget. Å 
andra sidan kan det diskuteras om det inte är så att Cleantech-bolag är tvungna att dela med 
sig av företagets information för att kunna uppnå en synergi mellan VC-bolaget och 
entreprenören. Leece och Hassan (2007, s. 93) påpekar att VC-bolagen på senare tid har 
utvecklats till mer specialinvesterare inom vissa specifika investeringsområden, vilket skall 
resultera i en mindre informationsasymmetri eftersom VC-bolagen är skickligare att 
identifiera värdefull bolagsinformation. Koppling kan göras mot att Cleantech-bolagen har en 
högre tillväxt än Övriga bolag, varav Cleantech-bolagen klassas som en mer specialiserad 
inriktning av portföljbolag och VC-bolagen har troligtvis en specialiserad inriktning mot 
Cleantech och kan på så vis eliminera en del av informationsasymmetrin.  
 
Yung (2009, s. 146) poängterar vikten av att VC-bolagen får så mycket bolagsinformation 
som möjligt från entreprenören så VC-bolagen inte tar ett investeringsbeslut utan att ta del av 
viktig information, vilket kan innebära att framgångsrika portföljbolag inte får den VC-
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investering som bolaget behöver för att överleva och utvecklas. Subhash (2009, s. 114) 
belyser också vikten av att högteknologiska tillväxtbolag skall vara mer öppna med 
bolagsinformation eftersom information i ett tidigt bolagsstadium kan vara extremt viktigt och 
i sammankoppling med en högteknologisk innovation blir konsekvenserna för utelämnad 
bolagsinformation från entreprenörens sida ytterst problematisk. Många av Cleantech-bolagen 
är i starkt behov av VC-investering för att kunna utveckla bolaget i snabb takt eftersom 
Cleantech är konstant växande och tiden är en viktig aspekt för bolagsutvecklingen, därför 
finns det incitament för entreprenören att dela med sig av informationen som han/hon besitter 
för att vara säker på att erhålla finansiellt stöd från VC-bolagen. När informationsbasen 
mellan entreprenören och VC-bolaget existerar finns det risk för att portföljbolag får VC-
investeringar fast att det finns portföljbolag som kan generera betydligt högre tillväxt.  
 
Informationsgapet skapar investeringssituationer där portföljbolag erhåller VC-investeringar 
på grund av bristande information, vilket är i enlighet med Arklof (1970). När Arklofs 

-princip  kopplas samman med finansmarknaden blir kontentan att med 
informationsskillnader mellan köpare (VC-bolagen) och säljare (portföljbolaget) så blir det 
problematiskt att urskilja bra investeringar från sämre investeringar. (Leece & Hassan, 2007, 
s. 93; Healy & Krishna, 2001, s. 408) Tidigare forskning har fastställt att högteknologiska 
portföljbolag är ytterst beroende av VC-investeringar och om bolagsinformation är vad VC-
bolagen kräver för att kunna bilda sig en rättvisande uppfattning om portföljbolaget så 
kommer de att erhålla det. Informationen kommer att öka sannolikheten att portföljbolag med 
hög tillväxt väljs ut. Kopplingar till Cleantech-bolag kan dras, där tillväxten är högre för dessa 
bolag i förhållande till Övriga bolag och informationsutbytet mellan VC-bolagen och 
entreprenören är stort. (Subhash, 2009, s. 114)              
 
En koppling som kan göra att tillväxten för Cleantech-bolagen är högre än för de Övriga 
bolagen är att informationsasymmetrin inte är lika påtaglig i högteknologiska portföljbolag 
som i Övriga portföljbolagstyper. Högteknologiska portföljbolag tros utvecklas i en snabbare 
takt om VC-bolagen får den informationen som de vill i investeringsfasen, högteknologiska 
bolag har incitament till att minska risken för informationsasymmetri (Pinch & Sunley, 2009, 
s. 314). Bland studiens portföljbolag är Cleantech-bolagen att klassificera som mer 
högteknologiska än de Övriga bolagen. Kopplingen som kan göras med bakgrund i Pinch och 
Sunley (2009, s. 325) är att tillväxtskillnaderna mellan Cleantech-bolagen och Övriga bolag 
kan förklaras i att Cleantech-bolagen är av mer högteknologisk art och informationsasymmetri 
är mindre förekommande i dessa bolag.  
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6. Slutsats & Slutdiskussion 
 

 

 

I följande avsnitt presenteras de slutsatser som studien har dragit utifrån empiri- och 

analyskapitalet. Bakgrunden bygger naturligtvis även på den teoretiska referensramen. 
Huvudsyftet med kapitalet handlar om att besvara studiens problemformulering.  
 
 
6.1 Slutsats 
Inom vilka segment samt i vilka typer av svenska Cleantech-bolag har VC investeringar 

genomförts?    

 
Studien innefattar 704 stycken portföljbolag som har fått VC-investeringar från 71 stycken 
VC-bolag. Studien har identifierat 84 stycken svenska Cleantech-bolag som har erhållit VC-
investeringar. Studiens segmentering inom Cleantech har delvis varit i enlighet med 
Cleantech . Segmenteringen i de funna 
svenska Cleantech-bolagen visar att Energiproduktion är det mest attraktiva Cleantech-
segmentet med 23 stycken portföljbolag, Energieffektivitet hamnar på en andra plats med 18 
stycken portföljbolag och Tillverkning/Industriell hamnar på en tredjeplats med 13 stycken 
portföljbolag.  
 
En jämförbar Cleantech-undersökning, Global Cleantech 100 har stora likheter med denna 
studies resultat, Energiproduktion är det ledande Cleantech-segmentet även på internationell 
nivå. Inom Energiproduktion är det undersegmentet, Solkraft som attraherar VC-bolagen 
mest, vilket är i linje med Global Cleantech 100. Energiproduktion har en ledande ställning på 
både internationell och nationell nivå, vilket troligtvis återspeglar att behovet av 
energiproduktion är essentiellt för människan. De statliga incitamenten och den statliga 
inblandningen för att i framtiden föra en mindre miljöpåverkande energiproduktion har 
inneburit att VC-bolagen har sett tillväxtpotentialen och segmentet har utvecklats snabbt. 
Populariteten kring energiområdet återspeglas även på Cleantech-segmentet som återfinns på 
andra plats det vill säga Energieffektivitet. Portföljbolag som är verksamma inom sektorer 
som skapar effektivare system för att maximera energianvändningen har en god förutsättning 
för att generera en god tillväxt, eftersom Energiproduktion har en betydande roll. System och 
innovationer som kan ta tillvara på den producerade energin har stark koppling till 
utvecklingen inom Cleantech. Dominansen av Energirelaterade segment inom Cleantech bryts 
då segmentet Tillverkning/Industriell återfinns på en tredjeplats med en undersegmentering 
som leds av Smart Produktionsteknik. En anledning till varför Tillverkning/Indutriell har en 
framstående position inom Cleantech är att Smarta Produktionsteknik har en bred 
arbetsportfölj och kan tillgodose flera olika behov. Innovativa produktionssystem är ett krav 
för bland annat industrier för att kunna vara konkurrenskraftiga i en modern värld.  
 
Tillväxtskillnaderna mellan Cleantech-bolag och Övriga bolag visar att Cleantech-bolag har 
en signifikant högre tillväxt både mätt i antal anställda och omsättningsförändring. Tillväxt 
mätt i antal anställda uppgår för Cleantech-bolag till 19,81 % kontra 11,40 % för Övriga 
bolag. Tillväxt i omsättning uppgår för Cleantech-bolag till 43,21 % kontra 34,09 % för 
Övriga bolag. Cleantech har en brantare utvecklingskurva i förhållande till Övriga bolag, 
grunden till tillväxtskillnaderna beror troligtvis på den marknadssituation som Cleantech-
bolag befinner sig i. Tillväxtskillnaderna har kopplats ihop med informationsasymmetri, där 
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ett minimerat informationsgap mellan portföljbolaget och VC-bolaget leder till ökad 
tillväxtutveckling (Amit, Brander & Zott, 1998, s. 443). Cleantech-sektorn karaktäriseras av 
hög risk, vilket innebär att VC-bolag som investerar i dessa bolag förväntar sig en högre 
avkastning och därmed en högre tillväxt. Cleantech baseras på hög innovation och 
entreprenörskap på hög nivå, Cleantech-bolag är verksamma på en högutvecklande marknad 
och affärsmöjligheterna är stor, vilket ger upphov till en hög tillväxtpotential. 
Tillväxtpotentialen grundar sig till viss del av den affärsmöjlighet som existerar för 
Cleantech-bolag och VC-bolag är mer involverade i Övriga bolag, vilket innebär att 
affärsmöjligheterna minskar och fler aktörer skall dela på tillväxtpotentialen inom denna 
sektor.    
 
6.2 Slutdiskussion  
Det finns två Cleantech-segment som utmärker sig utöver de ovanstående, nämligen 
segmentet Transport och segmentet Vatten och Avfallsvatten. Transport har en hög position 
både tillväxtmässigt och marknadsmässigt. Transport har en ledande position både i tillväxt 
mätt i antal anställda och omsättning, med en högre tillväxt i omsättning än i antal anställda. 
Marknadsmässigt spår bland annat Energimyndigheten (2010, s. 31) att Transport har en god 
framtid framför sig eftersom efterfrågan är hög på transportoptimering och minimering av 
fordonsvikt. Rådande studie har identifierat att logistiklösningar är ledande inom Transport 
för tillfället, vilket innebär att det finns stor marknadspotential inom övriga undersegment 
inom Transport. Om studien har identifierat ett Cleantech-segment med stor 
utvecklingspotential så är Transport en tänkbar kandidat.  
 
Segmentet Vatten och Avfallsvatten utmärker sig på ett mindre positivt sätt, segmentet var det 
enda segmentet inom Cleantech som inte har någon representation i form av ett portföljbolag. 
I jämförelse med Global Cleantech 100 där segmentet har en mer framstående roll, vilket 
möjligtvis indikerar att Cleantech har begränsningar när det gäller att skapa utveckling inom 
vissa områden i vissa delar av världen. I Sverige finns det inte brist på vatten och svenskt 
vatten är av relativt god kvalité, vilket innebär att tekniska innovationer kring vattenrening 
och hantering av vattenavfall inte är lika applicerbara på marknader som inte har en 
efterfrågan på teknologin. Efterfrågan styr vilken typ av Cleantech-inriktning som kan 
bedrivas i vilket område av världen. Vatten och Avfallsvatten är också del av den diskussion 
som har bedrivits parallellt under teorikapitlet och även i empiri- och analyskapitlet, nämligen 
Cleantech-segmenteringens utformning. Vatten och Avfallsvatten är ett segment som 
missgynnas vid kategoriseringen eftersom segmentet är nära besläktat med Återvinning och 
Avfallshantering, vilket gör att om inte portföljbolagens huvudsakliga verksamhetsidé är att 
rena vatten så kan inte portföljbolaget hänförs till Vatten och Avfallsvatten. Problematiken i 
segmenteringen är att flertalet av segmenten flyter in i varandra och försvårar 
kategoriseringen och segment som Vatten och Avfallsvatten missgynnas på grund av dess 
snäva inriktning jämfört med övriga Cleantech-segment.  
 
Arbetet kring segmenteringen inom Cleantech är ännu under utveckling och förbättringar 
kommer med största sannlikhet att ske. Ytterligare en diskussion kring segmentering kan 
appliceras på det faktum att i rådande studie har en stor del portföljbolag klassificeras inom 
undersegmenteringen Övrig, exempelvis i segmentet Energieffektivitet. När portföljbolag 
klassificeras som Övrig skall det vara i fall det inte finns något annat undersegment som 
passar, en klassificering som Övrig indikerar att undersegmenteringen bör uppdateras och 
tankar kring en mer utvecklande undersegmentering bör beaktas.    
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Studien visar att Cleantech-bolag har en signifikant högre genomsnittlig tillväxt både mätt i 
antal anställda och mätt i omsättningsförändring. Cleantech är fortfarande ett relativt nytt 
investeringsområde för VC-bolag, dock anser jag att det finns tecken som visar varför 
Cleantech har haft en stor genomslagskraft under de senaste 3-4 åren. De innovativa 
lösningarna som Cleantech-bolagen erbjuder skapar stora möjligheter för en god avkastning i 
förhållande till risktagandet för VC-bolagen. Den grundläggande anledningen till 
utvecklandet av Cleantech anser jag vara det samlade stödet från offentlig sektor, men också 
av allmänheten eftersom majoriteten av människor idag är miljömedvetna i någon 
utsträckning. Synergieffekterna hjälper att utveckla Cleantech i en snabb takt, vilket troligtvis 
inte kommer att stanna av i framtiden. Cleantech kommer att utöka sina marknadsandelar med 
hjälp av VC-investeringar och även öka konkurrenskraften gentemot Övriga bolag. Tidigare 
forskning har identifierat att tillväxtpotentialen för innovativa portföljbolag minskat i takt med 
att antalet portföljbolag inom samma affärsinriktning ökar. Sett ur ett investeringsperspektiv 
kan rådande studie ge en vägledning kring hur den framtida Cleantech-sektorn kommer att 
utvecklas, det vill säga vilka Cleantech-segment som kommer att utvecklas i vilken 
tillväxttakt.   
 
Avslutningsvis skall studiens resultat sättas i relation till att såväl Cleantech-bolag som 
Övriga bolag drivs av den allmänna efterfrågan från konsumenter. Utvecklingen av Cleantech 
och bolag inom sektorn drivs av den förmågan som samtliga segment kan kommunicera 
vilken nytta som bolaget kan ge till sina konsumenter och på så vis skapa efterfrågan. Det 
råder ingen tvekan om att VC-bolagen investerar i Cleantech-bolag för att inom en 5-7 års 
period kunna sälja vidare bolagen med en hög avkastning.  
 
6.3 Studiens teoretiska och praktiska bidrag 
Den rådande studien har ett större praktiskt bidrag än teoretiskt bidrag. Den tidigare 
forskningen har inriktats på att förklara vad Cleantech är och hur den påverkar den 
ekonomiska situationen i världen. Vad rådande studie bidrar med ur en praktisk synvinkel är 
dels en genomgång av vad Cleantech är och hur segmenteringen ser ut samt identifieringen av 
de svenska Cleantech-bolagen som har erhållit finansiellt stöd genom VC-investeringar. Ett 
praktiskt bidrag i rådande studie är också att en signifikant tillväxtskillnad mätt i 
omsättningsförändring och antal anställda har fastställt med en signifikant högre tillväxt för 
Cleantech-bolagen både i omsättningsförändring och i antal anställda. Det teoretiska bidraget 
som studien har givit är det faktum att informationsasymmetrin har kopplats till 
tillväxtskillnaderna mellan Cleantech-bolag och Övriga bolag.        
 
6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Med rådande studie så har en empirisk grund lagt med en kvantitativ forskningsansats, så 
finns det anledning till att följa upp de identifierade investeringsmönster som VC-bolagen har. 
En potentiell fortsättning inom ämnet är att genomföra en kvantitativ enkätundersökning med 
VC-bolagen i rådande studie i syfte att ytterligare kartlägga vilka åsikter som VC-bolagen har 
gentemot Cleantech-bolag och Övriga bolag. En enkätundersökning kan också besvara 
problemformuleringar som angriper den minskade investeringsvilja för svenska Cleantech-
bolag och förklara vad som styr VC-bolagen i investeringssituationer. Eftersom denna studie 
har styrts av en begränsad tidsram så är ett ytterligare forskningsförslag att utöka 
undersökningspopulation till våra nordiska grannländer och applicera denna studies 
angreppsätt för att undersöka om situationen för Cleantech-bolag skiljer sig åt i de övriga 
nordiska länderna.   
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Bilagor 
Bilaga 1  C leantech, uppbyggnad och segmenter ing 
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Bilaga 2  Funna C leantech-bolag 

  

Portföljbolags namn
Absolicon Solar System AB MicVac AB
Air Star AB Midsummer AB
Alelion Batteries AB Minesto AB
Aluwave AB Mitrionics AB
Applied Nano Surfaces AB MyFC AB
Appeartex AB Nanoradio AB
Beakon Technologies AB Naty AB
Biometron AB NODA Intelligent Systems AB
Capee Group AB Norstel
Capital Cooling AB O2 Energi AB
CARGINE Engineering AB Optisort AB
Chemrec AB Oricane AB
Chromogenics AB Parans Solar Lighting AB 
ClimaCheck AB PEMTEC AB
Climatewell AB Powercell Sweden AB
Collectric AB Predect AB
Comsys AB Promimic AB
Cortus AB Proxio AB
CropTailor AB REAC Fuel AB
ECO SOLUTIONS I SVERIGE AB Rehact AB
eco2energy AB San Sac AB
Ecoil AB Seabased AB
Ecomb AB SEEC AB
Effpower AB Solarus AB
Ekomarine AB SootTech AB
Electric Generation AB Storebro Energy Systems AB
El-Forest AB STT Emtec AB
Elrond Komponent AB Svenska Aerogel AB
Energy Potential AB SweTree Technologies AB
Energy Save Eskilstuna AB Terracastus Technologies AB
FlexiClean AB Texsun AB
FlexProp AB Tomologic AB
GreenClip AB TranSiC AB
Hexaformer AB Trigentic AB 
Hination AB Uson Marine AB
Idevio AB Vehco AB
IREAD NEW MEDIA AB Vertical Wind AB
I-Tech AB Vigor Wave Energy AB
Johnsson Lighting Technologies AB VKG Energy Services AB
LumenRadio AB Xylophane AB
Lumina Adhesive AB Zebor Technology AB
Mantex AB Zpecta AB



Bilagor 

79!
!

Bilaga 3  K lassificer ing och kategoriser ing av C leantech-bolag 
 

Portföl jbolagsnamn K ategorisering                 Verksamhetsbeskrivning 
Absolicon Solar AB Energy Generation  Utvecklar solfångare. 
  Solar 
 
Air Star AB  Energy Efficiency   Utvecklar kompakta ventilationssystem med
  Building   energiåtervinning. 
      
Alelion Batteries AB Energy Storage  Utveckla och leverera skräddarsydda batterier.
  Advanced Batteries    
 
ALUWAVE AB Energy Infrastructure  Utvecklar effektiv kylning av elektriska
  Management   komponenter. 
 
Appeartex AB  Material   Utvecklar material som förhindrar
  Chemical   bakterieutveckling. 
  
Applied Nano Surfaces AB Material   Tillverkning av  förbränningsmotorer med hjälp 
  Nano  av nanomaterial. 
    
Beakon Technologies AB Energy Generation   Nanoteknisk kilning och energiproduktion.
  Other    
    
Biometron International AB Air & Environment   Utvecklar skyddsventilation för  att kontrollera 
  Cleanup/Safety  och rena förorenad inomhusluft. 
   
Capee Group AB Manufacturing/Industrial  Mjukvaruföretag med fokus på  
  Smart Production produktionsoptimering. 
 
Capital Cooling Energy AB Energy Efficiency  Utvecklar energieffektiva fjärrvärmesystem .   
  Buildings    
 
CARGINE Engineering AB Manufacturing/Industrial   Utvecklar en förbränningsteknologi som
  Smart Production reducerar och ökar prestandan i  
    fordonsindustrin. 
    
Chemrec AB  Energy Generation   Utvecklar massa- och pappersindustri med 
  Biofuels  hjälp av sin patenterade svartlutsförgasning 
    teknologi i kombination med biobränsle
     
ChromoGenics AB Energy Efficiency   Utvecklar en energibesparande fönsterfilm.
  Glass   
 
Climacheck Sweden AB Energy Efficiency  Utvecklar hård- och mjukvara för 
  Buildings  energiaggregat i fastigheter. 
      
 
CLIMATEWELL AB  Energy Efficiency   Utvecklar värme- och kylaggregat.
  Buildings    
    
Collectric AB  Energy Efficiency   Utvecklar mätsystem som reglerar, styra och 
  Other  rapportera värmeförbrukning. 
      
    
Comsys AB  Energy Efficiency   Utvecklar applikationer för energioptimering.
  Other   
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Cortus AB  Energy Generation    Utvecklar en process, för att producera gas med 
  Other  högt värmevärde (ren syntesgas) ur biobränslen
      
Crop Tailor AB  Agriculture    Växtbioteknikföretag specialiserat på havre. 
  Land Management  
 
Eco Solutions i Sverige AB Recycling & Waste   EcoBag projekterar, konstruerar och säljer 
  Recycling  avfallsanläggningar till kommuner.  
 
Eco2 Energy Europe AB Energy Generation   Jordvärmeleveranser med helhetsansvar för
  Geothermal  miljön. 
 
Ecoil AB (publ)  Energy Generation   Tillverkar en förädlad rapsolja som främst 
  Other  används som bränsle i förbrännings-
    anläggningar.   
 
ECOMB AB (publ) Energy Efficiency   Erbjuder tekniska lösningar i syfte att minska 
  Buildings  utsläppen.  
    
Effpower AB  Advanced Batteries   Utvecklar ett bipolärt bly/syra batteri som kan 
  Recycling  leverera hög effekt, är återvinningsbart och har 
    lång livslängd.  
   
Ekomarine AB (publ) Material    Utvecklar och producerar helt giftfria, 
  Other  miljötrygga och effektiva båtbottenfärger.
       
Electric Generation AB Energy Generation   Utvecklar och säljer mindre generatorer för 
  Wind  elenergiproduktion baserade på förnyelsebara 
    energikällor.   
    
El-forest AB  Transportation   El-Forests nya el-hybrideknologi utvecklar 
  Vehicles  revolutionerande skogsmaskiner .
    .  
Elrond Komponent AB Energy Infrastructure   Involverade inom Överspänningsskydd / 
  Management  Åskskydd, Avbrottsfri Kraft/UPS etcetera.  

Energy Potential AB Energy Generation  Inriktad mot linjärgenerator för vågkraft, 
  Wind  vertikalaxlad vindkraft, strömkraft och 
    elektriska drivlinor.  

Energy Saver Sweden AB Energy Efficiency   Involverad i olika typer av optimering av 
  Buildings  energianvändning i fastigheter.  
    
Flexiclean AB  Recycling & Waste   Utvecklar en ny filterhållare för rening av 
  Recycling  dagvatten och allmän återvinning.
       
FLEXPROP AB Material    FlexProp har tagit fram motsvarande fixturer i 
  Other  fackverkskonstruktioner byggda i 
    kompositmaterial. 
      
GreenClip AB  Manufacturing/Industrial   GreenClip utvecklar automatiserade 
  Advanced Packaging förpackningslösningar för vidhängande 
    märkning av produkter. 
    
Hexaformer Produktion AB Energy Efficiency   Ökar effektiviteten i eldistributionen.
  Other    
   
HiNation AB  Energy Generation   Tillverkar solcellsdrivna lampor.
  Solar   
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I Read new media AB Manufacturing/Industrial   Tillgängliggör och säljer tidskrifter i digital 
  Smart Production form. 
 
Idevio AB  Transportation   Utvecklar programvara för kartvisualisering, 
  Logistics  adressökning och ruttberäkningar. 

I-Tech AB  Agriculture    Utvecklar effektiva, miljövänliga sätt att 
  Aquaculture  förhindrande färger för marina miljöer.
      
Johnsson Lighting Tech AB Energy Efficiency   Utvecklar ljussystem, baserade på högeffektiv 
  Lighting  lysdiod-teknik.  
     
LumenRadio AB Energy Efficiency   Utvecklar och marknadsför den bästa 
  Lighting  teknologin för trådlös ljusstyrning.
      
Lumina Adhesives AB Material    Kommersialiserar en ny och unik 
  Chemical  teknikplattform för omkopplingsbart lim.
      
Mantex AB  Manufacturing/Industrial   Avslöjar innehåll och kan därmed öka 
  Smart Production avkastning och  spara energi. I nästan alla 
    storskaliga industriella träförädlings och 
    biomaterialprocesser. 
    
Micvac AB  Manufacturing/Industrial   Tillverkar applikationer som ökar matens 
  Advanced Packaging livslängd genom smarta förpackningar.
     
Midsummer AB Energy Generation  Utvecklar en ny metodik för att tillverka 
  Solar  solceller med radikalt lägre kostnader.
      
 
Minesto AB   Energy Generation   Utvecklar en helt ny princip för elproduktion 
  Hydro/Marine  från tidvattenströmmar. 
     
Mitrionics AB  Manufacturing/Industrial  Mitrionics utvecklar en teknik som ger bättre 
  Smart Production bearbetning, prestanda och en grönare dator-
    användning, på grund av lägre  
    energiförbrukning  
  
MyFC AB  Energy Storage   Högeffektiva och massproducerbara 
  Fuel Cells  mikrobränsleceller som kan ersätta 
    litiumjonbatterier i konsumentelektronik. 
 

Nanoradio AB  Energy Efficiency   Är ett halvledarföretag leverantör som har 
  Other  utvecklat en unik WLAN chipset med extremt 
    låg strömförbrukning. 
 
Naty AB  Material    Skapa en ekologisk nedbrytbar blöja gjord av 
  Other  100% naturliga råvaror. 
    
Nodais AB  Manufacturing/Industrial  Utvecklar och marknadsför system för 
  Monitoring & Control intelligent övervakning och kontroll av 
    fjärrvärmesystem. 
   
Norstel AB  Manufacturing/Industrial   Norstel är en världsledande leverantör av 
  Smart Production kiselkarbid halvledarawfers om ström-
    komponenter, hög elektronik frekvens, hög 
    temperatur elektronik och sensorer. 
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O2 Vindkompaniet AB Energy Generation   O2 Energi är Sveriges helgröna energibolag 
  Wind  som enbart producerar och säljer miljömärkt el 
    från vindkraft.   
 
Optisort AB  Recycling & Waste   Utvecklar lösningar för precisions-
  Waste Treatment  sortering av stora materialflöden inom 
    återvinningsbranschen.  

 
Oricane AB  Energy Efficiency   Utvecklar algoritmer för programvara och 
  Other   hårdvara med fokus på minimal  
    strömförbrukning. 
     
Parans Solar Lighting AB  Energy Generation   Parans marknadsför och utvecklar patenterade 
  Solar   produkter av hög kvalitet inom naturlig 
    belysning.  
   
Pemtec AB  Energy Generation   Utvecklar, tillverkar och säljer bergvärme 
  Other   samlare värmepump och kompletterande 
    utrustning för geotermisk energi. 
    
Powercell Sweden AB Energy Generation   Utvecklar och distribuerar avancerade 
  Biofuels  bränslecellsystem för transportindustrin och 
    vissa andra högteknologiska marknader.  
   
Predect AB  Manufacturing/Industrial   Utvecklar en produkt för realtidsbevakning av 
  Monitoring & Control kvaliteten på dricksvatten, bordsvatten och 
    vatten för livsmedel- och läkemedels-
    produktion.  
 
Promimic AB  Material    Promimic är ett biomaterialföretag som arbetar 
  Bio   med den senaste generationens implantatsytor 
    och framtidens lösningar för syntetiskt ben. 
 
Proxio AB  Transportation   Utvecklar en programvara som hjälper 
  Logistics  transportinköpare att dramatiskt minska 
    kostnaden och samtidigt miljöpåverkan. 
 
REAC Fuel AB  Energy Generation   Utvecklar processen där lignocellulosa 
  Biofuels  konverteras på ett ekonomiskt och 
    miljömässigt sund process för socker, 
    kemikalier och flytande bränslen. 
 
REHACT AB  Energy Efficiency   Rehact har utvecklat ett världsunikt 
  Buildings  komfortsystem (RES) som förser 
    byggnader med värme, kyla, ventilation 
    samt varmvatten.  
 
San Sac AB  Recycling & Waste   Utvecklar och förser utrustning för 
  Waste Treatment avfallshantering. 
 
Scandinavian Energy Eff. AB Energy Storage   SEEC löser fastigheters värme- och/eller 
  Hybrid Systems  kylbehov. 
 
Seabased Industry AB Energy Generation   Utvecklar, tillverkar och marknadsför system 
  Hydro/Marine  för energiutvinning ur havsvågor.  
 
Solarus Solkraft i Roslagen AB Energy Generation   Utveckla ett modulärt solfångarkoncept med 
  Solar  tre typer av solfångare.  
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SootTech AB  Recycling & Waste   Utvecklar ett system som tar tillvara på 
  Waste Treatment sotningsprocessen i pappers- och 
    massabrukens sodapannor. 
  
Storebro Energy Systems AB Energy Generation   Utvecklat system och produkter för fristående 
  Other  strömförsörjnings- och uppvärmning. 
   
STT Emtec AB (Publ) Recycling & Waste   Utvecklar och producera innovativa lösningar 
  Waste Treatment för avgasrening och prestandaoptimering. 
   
Svenska Aerogel AB Recycling & Waste   Utvecklar och tillverkar unika, miljövänliga och 
  Recycling  återvinningsbara Aerogelmaterial för en rad 
    industriella applikationer. 
   
SweTree Technologies AB Energy Generation   Utvecklat produkter och teknologier för att 
  Biofuels  förbättra energiproduktion av biobränsle. 
   
Terracastus Technologies AB Recycling & Waste   Utvecklar en unik teknik för att rena och 
  Waste Treatment vätskeform biogas eller deponigas. 
   
Texsun AB  Energy Generation   Tillverkar och marknadsför solfångarsystem. 
  Solar 
 
Tomologic AB  Manufacturing/Industrial   Utvecklar en webbaserad tjänst som förser 
  Smart Production tillverkningsindustrin med väsentligt 
    effektivare skärplaner. 
 
TranSiC AB  Energy Efficiency   TranSiC utvecklar krafttransistorer av 
  Other  kiselkarbid, som används för styrning av 
    elmotorer. 
Trigentic AB  Energy Infrastructure   Utvecklar en produkten som enkelt kan 
  Management  beskrivas som ett elsystem för styrning och 
    distribution av elkraft. 
 
Uson Marine AB Recycling & Waste   Utvecklar processer som effektivare 
  Waste Treatment hanteringar av fartygsgenererat avfall. 
 
Vehco International AB Transportation   Vehco erbjuder en IT-lösning kallad Co-Driver, 
  Structures  minimerar miljöpåverkan och effektiviserar i 
    åkeriföretag. 
 
Vertical Wind Industry AB Energy Generation   Utvecklar och tillverkar vindkraftverk baserade 
  Wind  på en vertikalaxlad turbin och en direktdriven 
    generator placerad på marknivå. 
Vigor Wave Energy AB Energy Generation   Utvecklar processer att utvinna energi ur 
  Hydro/Marine  vågor.  
 
VKG Energy Services AB Energy Efficiency   Utvecklar systemlösningar och tjänster som 
  Buildings  balanserar ett bra inomhusklimat med låga 
    driftkostnader och låg miljöpåverkan. 
 
Xylophane AB  Manufacturing/Industrial   Utvecklar ett nytt barriärmaterial för 
  Advanced Packaging förpackningar. 
   
Zebor Technology AB Manufacturing/Industrial   Utvecklar ett nytt snabbt och "grönt" 
    operativsystem för inbyggda system. 
  Smart Production 
 
ZPECTA AB  Energy Efficiency   Utvecklar ett miljövänligt belysningssystem 
  Lighting  för butiker.  
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Bilaga 4.1  Segmenter ing & branschtillhörighet för övriga bolag 
För att kunna säkerställa att klassificeringen av portföljbolagen skall vara pålitlig, så 
klassificerar jag även portföljbolagen som inte klassificeras som Cleantech. Klassificeringen 
är i linje med Isaksson (1999, s. 7) och har följande indelning; 
 

 Traditionell tillverkningsteknik 
 Elektronik och telekommunikation 
 Medicinsk teknik 
 Handelsföretag 
 Datorer & IT  
 Teknisk FoU 
 Övriga tjänster 

 
Bilaga 4.2  Segmentstillväxt för C leantech-bolag 
!

!

!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!  
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Bilaga 5 Beskrivande data  Portföl jbolag 
Cleantech-bolag:  Övriga bolag: 

! !  
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Bilaga 6.1 Resultat från T-test 
Resultatet från t-testet med tillväxt mätt i antal anställda: 
!!

!

 
 
 
 
!

Resultatet från t-test med tillväxt mätt i omsättningsförändring: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 6.2  Storlekskategorier för studiens portföl jbolag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


