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Sammanfattning 

 
Med tanke på den senare tidens debatt om klimathot och finanskris kan vi idag se en allt 

större efterfrågan av hållbar utveckling och etiskt försvarbara investeringar, tillsammans 

med ett ökat tryck på företagsledningar och styrelser för ett ansvarsfullt företagande. 

Faktum kvarstår dock att ekonomisk tillväxt måste främjas. Detta kan inte, varken i 

dagsläget eller i framtiden, stå som två separata utmaningar utan måste integreras i 

varandra. Riskkapital är en viktig faktor för ekonomisk tillväxt och därför vilar ett tungt 

ansvar på riskkapitalinvesterares axlar att anta denna utmaning. 

 

Denna uppsats utreder i vilken utsträckning svenska riskkapitalbolag implementerar 

frågor om hållbar utveckling och etiska investeringar i sin verksamhet, så kallade ESG- 

frågor. Genom att utföra en innehållsanalys av alla registrerade medlemmar på Svenska 

Riskkapitalföreningen, SVCA, som vid den tidpunkten var 125 st., har vi poängsatt och 

jämfört olika typer av riskkapitalbolag för att se i vilken utsträckning de faktiskt arbetar 

med den här typen av frågor. Det instrument vi använt oss av för denna undersökning är 

en kodningsmanual uppbyggd för att avkoda riskkapitalbolagens hemsidor. Med hjälp 

av denna har vi kunnat poängsätta samtliga riskkapitalbolag och sedan genom olika 

klassifikationer jämföra olika riskkapitalgruppers ESG-poäng med varandra för att se 

vilka grupper som arbetar mer eller mindre med hållbar utveckling och etiska 

investeringar. Datainsamlingsprocessen inleddes med att alla riskkapitalbolags 

hemsidor gjordes om till PDF-filer för att lättare kunna söka efter nyckelord som har 

med ESG-frågor att göra. Sedan poängsattes alla riskkapitalbolag i kategorierna 

Miljöansvar, Socialt ansvar, Bolagsstyrningsfrågor, Transparens, Kön och Negativ 

screening. Detta sattes sedan in i ett Excel-dokument vilket gjorde det lätt att jämföra 

och analysera bolagen. Några exempel på olika grupper vi jämfört är Offentliga Vs. 

Privata bolag och Buyout Vs. VC bolag. 

 

I vår analysdel redovisar vi tydliga skillnader mellan olika typer av riskkapitalbolag 

genom diagram och tabeller, samt återkopplar dessa till teori och presenterar vidare 

analyser. Resultaten pekar på en generellt sett låg ESG- hänsyn i många av dem 

riskkapitalbolagen vi tittat på även om det finns ett antal som avviker, speciellt inom 

vissa typer av riskkapitalbolag. Vi har till exempel kunnat konstatera att 

riskkapitalbolag som investerar på den internationella marknaden har i genomsnitt ett 

högre poängsnitt än de som investerar på den nationella eller regionala marknaden. Vi 

har också sett att riskkapitalbolag som investerar i portföljbolagens senare faser arbetar 

mer med ESG- frågor än riskkapitalbolag som investerar i tidigare faser.  

 

Denna uppsats presenterar på ett tydligt sätt hur svenska riskkapitalbolag arbetar med 

frågor om hållbar utveckling och etiskt ansvarsfulla investeringar och vilka skillnader 

som finns mellan olika typer av riskkapitalbolag. Eftersom vi gått igenom och 

analyserat alla Sveriges riskkapitalbolag är detta en väldigt omfattande studie med 

extremt tydliga resultat som på ett stort sätt bidrar till forskningen inom området. Vi 

kan också enkelt konstatera att mer forskning inom området behövs och vi ger även i 

denna uppsats förslag på hur detta skulle kunna gå till och redovisar också de 

begränsningar som finns inom just denna studie.  

 

 

 



 

Förord 
 
När vi skulle välja ämne till vårt examensarbete funderade vi på om vi skulle göra som 

många andra och välja ett ämne där vi går igenom alla teorier vi hittills arbetat med 

ännu en gång, eller om vi skulle försöka göra en undersökning inom ett, för oss, nytt 

område. När vi frågade vår handledare Anders Isaksson om idéer föreslog han att vi 

skulle kunna göra något inom det område han forskar i, dvs. riskkapital och ESG. Vi 

tyckte det lät intressant i och med att ämnet var nytt för oss och efter samråd med 

Anders valde vi att göra en studie inom det ämnet. Det är också ett väldigt aktuellt ämne 

vilket gör det särskilt intressant att försöka bidra till området. För att avsluta detta förord 

vill vi även rikta ett stort tack till vår handledare Anders Isaksson för all den hjälp han 

bistått med under detta arbete .   
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1. Inledningskapitel 

1.1 Problembakgrund 

Detta inledande kapitel beskriver bakgrunden till vårt val av ämne och vår 

undersökning. Det beskriver ett relevant problem och potentiella möjligheter för att 

leda vägen till lösningar för detta problem. Forskning inom ämnet är för närvarande 

bristfällig, och ur denna problembakgrund formulerar vi en frågeställning samt vårt 

syfte för detta arbete.   

 

Naturkatastrofer. Ökade medeltemperaturer. Föreorenad luft. Jordbävningar. Höjda 

vattennivåer och smältande polarisar. Allt detta och mer därtill har på senare år medfört 

en allt viktigare innebörd till ett redan viktigt begrepp: Hållbar utveckling. Hållbar 

utveckling kan definieras som ‖utveckling som tillgodoser dagens behov utan att 

äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov‖ (Kuhlman & 

Farrington 2010).  

 

Framsteg har gjorts för att öka effektiviteten av råmaterial och energianvändning, och 

många länder har lyckats öka livsmedelsproduktionen och minskat 

befolkningsmängdens tillväxt. Detta räcker dock inte eftersom oförmågan att hantera 

miljön och samtidigt bibehålla utveckling hotar att knäcka världens länder.  

 

Miljö och utveckling står inte som två separata utmaningar, de är kompromisslöst 

sammanlänkade. Av den anledningen är det viktigt att ekonomi och ekologi är 

integrerade med varandra inom beslutsfattande och lagstiftning, inte bara för att skydda 

miljön, utan även för att främja utveckling. Konceptet om hållbar utveckling ger en 

struktur kring integreringen av miljöpolicys och ekonomisk utveckling (UN, Brundtland 

Report, 1987, 1:a).  

 

Hur ser synen på hållbar utveckling ut i Sverige och vad händer på den inhemska 

marknaden? 

 

Den dåvarande svenska regeringen överlämnade 2006 en skrivelse till riksdagen kallad 

”Strategiska utmaningar – En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar 

utveckling”. Regeringen skriver i den att hållbar utveckling är ett förhållningssätt som 

aktivt måste prägla och forma politiken.  Utvecklandet av hållbara konsumtions- och 

produktionsmönster skapar möjligheter för nyföretagande och att ny kunskap, 

innovation och tillgång till riskkapital är centrala element. Tillgången på riskkapital är 

av grundläggande betydelse för uppkomsten och utvecklingen av nya produkter och 

verksamheter. De skriver också att Sverige har en väl utvecklad riskkapitalmarknad men 

att tillgången på privat riskkapital i tidiga skeden är begränsad. Det kan, enligt 

regeringen, finnas särskilda behov att underlätta kommersialiseringsfasen för 

innovationer som bidrar till en hållbar utveckling (Regeringen, 2:a). 

 

Uppbyggnaden och tillväxten av små och medelstora företag är en av de viktigaste 

faktorerna för ekonomisk tillväxt och tillgången till riskkapital är väsentlig för dessa 

företag för att kunna fullfölja tillväxtmöjligheter. Kortum & Lerner (1998) studerade 

riskkapitalets inverkan på samhället genom att titta på effekten av riskkapital inriktad 
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mot innovation och kunde till exempel fastslå att riskkapitalverksamhet i en industri 

avsevärt ökade andelen patent i den industrin. 

 

De svenska riskkapitalbolagen omsätter 736 miljarder globalt (SVCA, 2011, 3:a), vilket 

visar på potentialen inom branschen, att också påverka samhället.   

 

Frågan är hur bolag kan kombinera investeringar av riskkapital och samtidigt stödja en 

hållbar utveckling. 

 

ESG (Environmental, Social, Governance), är ett begrepp som på senare tid fått fäste i 

företagsvärlden. Begreppet liknar SRI (Socially Responsible Investments) och CSR 

(Corporate Social Responsibility), och hänvisar till företagets arbete med miljö, socialt 

ansvar och bolagsstyrning. 

 

Traditionellt sett har investmentbolag i hög grad varit tveksamma om att ta med 

miljöfaktorer i deras affärsbeslut. En majoritet av investerarna ser miljö och sociala 

frågor som irrelevanta, eller till och med som ett sätt att öka deras förtroende för att 

sedan maximera vinster (Jansson & Biel, 2011). På senare år har dock socialt 

ansvarsfulla investeringar (SRI) blivit mer populära bland investeringsbolag. Enligt en 

årsrapport från försäkringsbolaget Folksam, hade SRI- investeringar ökat mellan 2004 

och 2005 från 4 % till 12 %.  

 

I en studie genomförd av Jansson & Biel (2011), studerades större svenska 

investmentbolag, med eller utan engagemang till SRI. De kom fram till att båda 

grupperna ansåg att den typen av investeringar inte var speciellt gynnsam på kort sikt 

men däremot finansiellt lönsam på lång sikt (Jansson & Biel, 2011). Detta innebär alltså 

att även investmentbolag utan ett aktivt SRI engagemang ser möjligheter med att 

integrera miljö och socialt ansvarstagande med ekonomisk lönsamhet och utveckling.  

 

Det finns en vilja att investera i miljövänlig och hållbar teknik, även så kallad 

Cleantech, inom riskkapitalbranschen och det finns tydliga bevis på att ansvarsfulla 

investeringar som till exempel inom Cleantech, också är lönsamma projekt. Cleantech 

Group redovisade den 7:e januari 2011 ett preliminärt resultat för Cleantech 

investeringar inom riskkapitalbranschen för det 4:e kvartalet 2010 på 7,8 miljarder 

dollar (Cleantech Group, 2011).  

 

Hållbar utveckling som ämne är mycket relevant för hela samhället och 

riskkapitalinvesteringar är en viktig bidragande orsak för ekonomisk tillväxt. Att 

kombinera dessa två ämnen ger därför ett mycket intressant forskningsområde, som för 

övrigt är ganska begränsat för tillfället eftersom ämnet är väldigt nytt. Även om det 

finns en hel del litteratur och forskning om riskkapital, och även på senare tid 

ansvarsfullt företagande, så är just kombinationen av dessa ämnen något som det inte 

finns mycket forskning om. I en enkel litteratursökning på Umeå Universitetsbibliotek 

på sökorden ”Riskkapital” och ”Venture Capital” visas 74 respektive 76 träffar. En lika 

enkel sökning fast med skillnaden att begreppen ”ESG”, ”SRI” och ”CSR” tillagt 

bakom resulterade i 0, 0 och 0 träffar. En sökning efter Peer Reviewed-artiklar i 

databasen Business Source Premier på ”Venture Capital” ger 3266 träffar. Vi lägger 

också här in samma begrepp som tidigare efter sökordet ”Venture Capital” och 

konstaterar att det gav 0, 3 och 0 träffar. 

 



 

 
3 

Betydelsen av vidare forskning är uppenbar. 

  

Vikten av riskkapital för att driva ekonomisk tillväxt är stor och därmed får också de 

inblandade en viktig roll i initiativtagandet för ansvarsfulla investeringar och hållbar 

utveckling.  

 

Ur detta problem och ur denna diskussion ställer vi upp följande problemformulering: 

 

Problemformulering: I vilken omfattning implementerar svenska riskkapitalbolag 

ESG-faktorer i sin verksamhet? 

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna studie är att analysera svenska riskkapitalbolags implementering av 

ESG-faktorer för att ta reda på hur de faktiskt arbetar med den typen av frågor. Vidare 

är syftet att ta reda på om det finns några skillnader mellan olika typer av 

riskkapitalbolag och andra oberoende variabler. Målet med denna studie är att bidra 

med statistik och analyser inom det nu tunna området om hur riskkapitalbolag 

implementerar ESG-faktorer i sin verksamhet. 

 

1.3 Avgränsningar 

De avgränsningar vi valt att göra för vår studie är för det första att bara inrikta oss på 

svenska riskkapitalbolag samt att enbart inkludera riskkapitalbolag som är medlemmar i 

den svenska riskkapitalföreningen, SVCA.  
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1.4 Definitioner av begrepp 

För att undvika missförstånd och ge läsaren en större kunskap och lättare kunna följa 

med genom kommande sektioner har vi nedan definierat ett antal olika begrepp som är 

återkommande genom texten. 

 

SVCA Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) grundades 1985 och har 

till uppgift att genom ett antal olika punkter verka för en väl 

fungerande riskkapitalmarknad i Sverige (SVCA, 2011, 3:b).

     

EVCA European Private Equity & Venture Capital Association (EVCA) 

grundades 1983 och verkar inom riskkapital och private equity- 

branschen som en intresseförening för företag och privatpersoner 

på den europeiska marknaden (SVCA, 2011, 3:c).  

 

Riskkapitalbolag 

(Venture Capital, 

VC)                      Investerar i relativt tidiga skeden av ett bolags utveckling, alltså då 

bolaget går från utvecklingsfas till vidare expansion (SVCA, 2011, 

3:d ). Investeraren tar en hög risk men förväntar sig också en bra 

avkastning på investeringen (EVCA, 2011, 4:a). 

 

Private Equity Tillför kapital till företag som är onoterade på aktiemarknaden. 

Private equity kan användas för att utveckla nya produkter eller 

teknik (även kallat riskkapital), att öka rörelsekapital för att göra 

förvärv, eller för att öka företagets balansräkning (EVCA, 2011, 

4:b).  

 

 

Buyout-bolag Investerar i mogna bolag med potential till tillväxtmöjligheter och 

behov av aktiva ägare med finansiella muskler (SVCA, 2011, 3:e). 

  

 

Statligt ägda Statligt ägda investerare är helt eller delvis kontrollerad och/eller 

finansierade av staten (Isaksson, 2006, s. 23).  

 investerare 

  

ESG Environmental, Social och Governance.  

 

 Miljömässiga (Environmental): Faktorer som handlar om att 

investera miljövänligt som t.ex. minska utsläpp.  

 Sociala (Social): Faktorer som innebär investeringar som påverkar 

samhället. Inkluderar faktorer som t.ex. arbetsvillkor, mänskliga 

rättigheter och jämlikhet. 

 Bolagsstyrning (Governance): Faktorer som handlar om hur 

företaget sköts t.ex. ersättningar till ledningen och aktieägarnas 

rättigheter (ESG Managers™ Portfolios, 2011).  
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CSR Corporate Social Responsibility eller miljömässigt och socialt 

ansvar. ”CSR avser idén om att företag frivilligt ska integrera 

social och miljömässigt ansvarstagande i sin verksamhet och i 

samarbetet med intressenter.‖(Europeiska Kommissionen 2011). 

 

PRI FN lanserade och instiftade 2006 det som kallas för Principles for 

Responsible Investment (PRI). PRI används så att investerare kan 

skriva under ett avtal och på så sätt visa sin ambition till CSR 

(Sjöström, 2010, s. 23). 

 

SRI Socially Responsible Investment eller ansvarsfulla och hållbara 

investeringar (Sjöström, 2010, s. 7). 

 

 

 

Faser 

 

Tidigt skede Sådd och start-up fasen av ett företag (EVCA, 2011, 4:c).  

 

Senare skede Expansion, ersättningskapital och buyout-steg för investeringen 

(EVCA, 2011, 4:d).  

 

Såddfasen Finansiering till forskning, bedömning och utveckling av ett företag 

eller ett koncept innan ett företag har nått startfasen (EVCA, 2011, 

4:e). 

   

Start-up fasen Företag som har varit i branschen under en kort tid eller som är på 

väg att byggas upp. Har ännu inte sålt någon produkt kommersiellt 

(EVCA, 2011, 4:f). 
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1.5 Litteratursökning 

Teorier i empirisk forskning är viktiga eftersom det utgör en grund för den forskning 

som utförs. Litteratur inom ett visst område fungerar också som en drivkraft för 

undersökningar och ger en fullmakt för teorin (Bryman, 2011).  

 

Den litteratur vi använt till vår undersökning är främst hämtad från Umeå 

Universitetsbibliotek och dess databas. Vi har även använt Business Source Premier för 

att hitta vetenskapliga artiklar. Det vi har letat efter är litteratur som ger en förklarande 

bild av riskkapitalprocessen och hur riskkapitalbolag arbetar. I bibliotekets databas har 

vi använt sökord som ‖venture capital‖, ‖riskkapital‖, ‖riskkapitalbolag‖, ‖private 

equity‖, som några exempel och utifrån de träffarna sedan valt ut den litteratur vi såg 

som bäst lämpad för vår studie. För att hitta litteratur om ansvarsfullt investerande har 

vi sökt på termer som ‖ESG‖, ‖SRI‖, ‖CSR‖, ‖ansvarsfulla investeringar‖, 

‖bolagsstyrning‖, ‖socialt ansvar‖ osv. Eftersom det inte finns speciellt mycket 

forskning om hur riskkapitalbolag arbetar med ESG-faktorer så var det svårt att hitta 

forskning som verkligen passar vår studie, därav en viss uppdelning i vårt teoriavsnitt. 

De artiklar vi använt oss av har vi dels sökt upp på Business Source Premier, men även 

vår handledare Anders Isaksson har bistått med ett antal artiklar.      
 

Vi vill även här påpeka att vår referens Wright & Robbie (1997) är en litteratursamling 

med vetenskapliga artiklar som inte är omskrivna och har därför inte utsatts för 

feltolkningar. De bör därför inte heller betraktas som andrahandskällor. 
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2. Teori 
 
Syftet med det här kapitlet är att ge läsaren en bredare teoretisk bakgrund till vår 

frågeställning. Först kommer vi att beskriva riskkapital rent allmänt och 

riskkapitalbolags arbete med allt vad det innebär där vi bland annat besvarar hur 

riskkapital definieras, hur det fungerar, hur olika beslutsprocesser ser ut och hur 

riskkapitalbolag agerar på marknaden. Sedan kommer vi att fortsätta kapitlet med att 

beskriva begreppet ESG, där vi även tar upp liknande begrepp som SRI och CSR, och 

beskriver dessa för att få en bredare teoretisk bakgrund om ansvarsfullt investerande. 

Slutligen kommer vi att knyta samma dessa två delar om riskkapital och ESG för att 

inrikta fokus mot just vår frågeställning. Kapitlet är indelat i tre delkapitel. 

2.1 Delkapitel 1 - Riskkapital 

2.1.1 Definition 

Begreppet riskkapital ges ofta två olika innebörder där en av dem ger det en bred 

mening och räknar in alla typer av kapital som investeras i projekt med hög risknivå. 

Den andra definierar det smalare, som aktiekapital helt enkelt, vilket också är 

definitionen som används av forskare och de praktiska utövarna inom 

riskkapitalbranschen. När riskkapital definieras som aktiekapital separeras begreppet 

ifrån vanlig lånefinansiering eftersom aktieägarna tar den egentliga risken, i motsats till 

skuldfinansiering där kapitalet ofta är mycket bättre försäkrat. Det finns också en mängd 

instrument som skulle kunna betraktas som riskkapital, som till exempel ‖convertibles‖ 

(en typ av obligation som kan omvandlas till aktier) (Isaksson, 2006, s. 13-14).  

 

Riskkapital är, speciellt i Europa, associerat med ”Private Equity”. Riskkapital syftar 

här till investeringar gjorda av institutioner, bolag och förmögna privatpersoner i en 

tidig- eller expansionsfas av ett nyetablerat företag. Termen private equity har däremot 

en rad andra betydelser eftersom den innefattar även andra investeringsfaser och 

finansieringsformer. Bland de allra flesta riskkapitalbolagen är begreppet riskkapital 

definierat som en underordning av private equity, med fokus på investeringar inom 

bolag i tidig fas.  

 

EVCA (The European Private Equity and Venture Capital Association) definierar 

riskkapital som “Professional equity co-invested with the entrepreneur to fund an early 

stage (seed and start-up) or expansion venture. Offsetting the high risk the investor 

takes is the expectation of higher than average return on the investment.”. Private 

Equity definierar EVCA som kapital investerat i större onoterade bolag (Isaksson, 2006, 

s. 15-16). Förutom att tillgodose nyuppstartade bolag med kapital och kompetens, så 

kan riskkapital också fungera som en hävstångseffekt för andra källor av kapital. Vissa 

bevis visar att för varje enhet av riskkapital som ett nyuppstartat bolag erhåller kan 

ytterligare fem enheter lånas från banker och andra kreditinstitutioner. Tydligen så 

stärker injektioner av riskkapital bilden av bolaget och stärker dess position gentemot 

andra finansiärer (Isaksson, 2006, s. 19). 
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Ett riskkapitalbolag är ett bolag som specialiserar sig på att investera kapital 

tillsammans med entreprenörer för att på så sätt injicera kapital i entreprenörsbolaget i 

ett tidigt skede eller i ett expansionsläge. I och med detta behöver riskkapitalbolaget inte 

bara bidra med nödvändigt kapital, utan måste också bidra med nödvändig kompetens 

för att hjälpa entreprenörsbolaget att växa (Isaksson, 2006, s. 2). 

 

Nedan följer en beskrivning av olika riskkapitalbegrepp. I Sverige är riskkapital ofta 

synonymt associerat med Private Equity. 

 

 

 
Figur 1. Definitioner av riskkapital (SVCA, 2011, 3:f) 

 

2.1.2 Bakgrund 

En av de viktigaste faktorerna för ekonomisk tillväxt är bildandet och tillväxten av små 

och medelstora företag. En kritisk faktor för den typen av företags tillväxtmöjligheter är 

att ha tillgång till kapital, eftersom att sådana företag inte har någon historia och inte 

heller några kontinuerliga kassaflöden. Att själv finansiera företaget är oftast inget 

alternativ för en entreprenör, eftersom att dennes tillgångar antingen redan är använda 

eller inte räcker till. Nya, snabbt växande företag kan sällan anskaffa det kapital som 

behövs för snabb tillväxt. Förutom att små företag med stora tillväxtmöjligheter ofta 

inte har det kapital som krävs, saknar de också ofta den kompetens som är nödvändig. 

Ett passande sätt att finansiera unga, växande företag, är equity-finansiering. På detta 

sätt slipper företaget låna pengar från till exempel en bank, vilket skulle öka företagets 

finansiella risker i form av amorteringar och räntor (Isaksson, 2006, s. 1).   
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2.1.3 Betydelsen av Riskkapital 

‖Innovations fail to create value when they cannot attract the resources required to 

develop them‖ – Gompers &, Lerner (2001) 

 

Riskkapital har varit en viktig del bakom nya innovationer och värdeskapande i USA de 

senaste 30 åren. Det har också haft en alltmer betydande roll i resten av världen, i både 

mer och mindre utvecklade länder. Det har aldrig funnits någon klar bild över exakt hur 

riskkapitalister arbetar men att vissa av dem är mästare på att hitta nya idéer som blir 

otroliga framgångar är det inget snack om (Gompers & Lerner, 2001, s. 1). 

 

Enligt Gompers & Lerner (2001) är det en sak som är säker, unga bolag och 

entreprenörer har ofta svårt att hitta finansieringsmedel för deras idéer och affärsplaner. 

De hoppas naturligtvis på en hög avkastning för den tid och möda de lagt ner samt den 

risk de utsatt sig för. Det är dock svårt att finansiera innovation. Riskkapitalbolag 

däremot, screenar olika affärsidéer och entreprenörsprojekt, strukturerar 

finansieringsprocessen och kontrollerar individuella prestationer. Utan riskkapital skulle 

många idéer och innovationer aldrig bli verklighet (Gompers & Lerner, 2001 s. 1-2). 

 

Nordamerikanska riskkapitalbolag har spelat en mycket betydande roll när det gäller 

utvecklandet av några av de mest framgångsrika amerikanska företagen såsom till 

exempel Microsoft, Apple och Intel (Isaksson, 2006, s. 2). 

 

Hur mycket påverkar riskkapitalfinansiering innovationstakten i olika länder och 

regioner? Det finns enligt Gompers & Lerner (2001) två olika synsätt på detta. Det finns 

vissa som ser det som att riskkapitalbolag hittar nya innovationer och tar dem till 

marknaden och därmed inte påverkar innovationstakten, utan bara har förmågan att nå 

en kommersiell marknad. Andra menar att riskkapital ökar innovationstakten eftersom 

entreprenörer inte behöver oroa sig för att samla kapital vilket i sin tur släpper lös 

drivkrafterna för nya innovationer. Innovation, till skillnad från försäljning, 

marknadsvärde, antal anställda och vinst, är svår att mäta. Det finns däremot ett mått 

som skulle kunna mäta innovationstakten i en ekonomi och det är antalet 

patentansökningar. Företag använder patent för att skydda deras idéer och 

affärsverksamheter så att undersöka i vilken utsträckning företag ansöker om patent kan 

ge en förståelse för hur många potentiellt nya lönsamma idéer som genereras (Gompers 

& Lerner, 2001, s. 74). 

 

På den amerikanska marknaden sjönk antalet patentansökningar avsevärt mellan åren 

1965-1985 med ca 35 %. Åren framöver däremot, ökade patentansökningarna starkt 

igen. Frågan är bara vad som skapar denna nedgång och pånyttfödelse av innovation. 

Nedgången i patent skedde parallellt med en stadig ökning av R&D investeringar, vilket 

innebär att det inte var på grund av nedskärningar inom forskning och utveckling som 

främjar innovation. Istället skedde det på grund av en generell oförmåga av amerikanska 

företag att utveckla nya produkter. Sen på tidigt 1980-tal började fler att pumpa in 

riskkapital i tidiga faser av bolag mycket på grund av den höga avkastningsnivån som 

sågs på slutet av 70-talet, vilket ledde till att antalet patentansökningar började stiga 

(Gompers & Lerner, 2001, s. 74-75). 

 

 



 

 
10 

Gompers & Lerner (2001) ställer sig ändå frågan om det var riskkapital som startade 

innovationsexplosionen eller om det var ökningen inom innovation som ledde till att 

riskkapitalinvesteringar tog fart. Allt pekar däremot på att det var ökningen av 

riskkapitalinvesteringar som satte igång innovationstakten. Det finns statistik som visar 

att varje dollar i riskkapital stimulerar en ökning av patenttakten tre gånger så mycket 

som varje dollar gör i vanliga forsknings- och utbildningsinvesteringar (Gompers & 

Lerner, 2001, s. 75-77). 

 

En rimlig förklaring till varför riskkapital har en så positiv inverkan på patentökningar 

är att riskkapitalinvesterare i stort sett tvingar entreprenörerna att skydda sina idéer med 

patent. Investerarna kanske vet mer om hur innovationer skyddas och därför använder 

den kunskapen för att ansöka om patent. Om detta är sant däremot, betyder det då att 

riskkapitaluppbackade innovationer har en lägre kvalité än andra patent, eftersom 

riskkapitalinvesteringar ofta representerar mer marginella idéer/innovationer. För att 

titta närmare på detta, går det att titta på hur många patent som kan hänvisas till andra 

patent. Högkvalitativa patent borde vara hänvisade till i högre utsträckning av andra 

entreprenörer än de av lägre kvalité. Det har dock visat sig vara så att riskkapitalstödda 

innovationer är just mer frekvent hänvisade till av andra patentansökningar och ingår i 

mer rättsliga tvister om intrång, vilket innebär att riskkapitalstödda patent är av hög 

kvalité (Gompers & Lerner, 2001, s. 77). 

 

Att riskkapitalfinansiering kan innebära mycket lönsamma resultat är det lätt att se, det 

är svårare att veta varför. Enligt Gompers & Lerner (2001) kan en rimlig förklaring vara 

att riskkapitalinvesterares screeningprocess är mycket mer effektiv än de metoder som 

företags olika avdelningar för forskning och utveckling använder. Något som är viktigt 

för riskkapitalbolag är om affärsidén de investerar i har ett långsiktigt 

konkurrenskraftigt övertag. Detta övertag bottnar oftast i entreprenörernas intellektuella 

och innovativa förmåga. Om riskkapitalbolaget inte ser någon potential för patent eller 

någon annan form av skyddad idé, investerar de troligen inte. Som motsats kan ses hur 

större bolag ofta tittar på sina egna affärsled när de väljer olika projekt att finansiera, 

affärsidéer utanför den egna kärnmarknaden blir ofta åsidosatta. Många framgångsrika 

riskkapitalfinansierade start-up bolag är igångsatta av anställda som lämnar sina företag 

eftersom företaget väljer att till exempel inte fortsätta utveckla en ny lovande teknik 

(Gompers & Lerner, 2001, s. 78).  

 

Riskkapitalbolag bidrar också med rådgivning och liknande till entreprenörerna och det 

tillsammans med ett övervakande av verksamheten, resulterar i högkvalitativa 

innovationer. Riskkapitalbolags förståelse för marknaden kan också hjälpa 

entreprenören att fokusera sin kreativa energi på de viktiga delarna av bolaget. Sist men 

inte minst, är det den stegvisa finansieringen som ökar effektiviteten på investeringen. 

Andra större företags forsknings- och utvecklingsavdelningar delar ofta bara ut en 

klumpsumma i början av ett projekt utan att emellanåt utvärdera processen. Även om 

det sker vissa utvärderingar av en investering är det sällan finansieringen stoppas även 

fast tecken visar på att den borde göra det. Riskkapitalfinansiering skapar däremot 

starka drivkrafter till att i varje finansieringssteg visa positiva resultat (Gompers & 

Lerner, 2001, s. 78). 

 

Hur vi än ser på siffror om riskkapitalinvesteringar är det en viktig resurs för ekonomisk 

utveckling, välfärd och jobbskapande, och innovation. Riskkapitalfinansierade bolag 

växer snabbare och skapar mycket mer värde än bolag som inte är 
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riskkapitalfinansierade samtidigt som de tidigare skapar oerhört många jobbtillfällen 

samt ökar företagsvinster och kvalitén på anställda. Sist men inte minst, riskkapital har 

en kraftig effekt för innovation och driver den framåt (Gompers & Lerner, 2001, s. 83). 

 

Som Gompers & Lerner (2001) beskriver riskkapital och dess möjligheter går det 

tydligt se hur mycket samhällsförbättringar det skulle kunna bidra med genom 

satsningar mot viktiga områden såsom till exempel ny miljövänlig teknik vilket idag 

fångar ett enormt intresse på olika marknader. Att riskkapitalinvesteringar ofta ger en 

hög avkastning till aktieägare står klart, men hur mycket till exempel riskkapitalbolag 

utvärderar hur pass socialt ansvarstagande deras investeringar är, finns det mindre 

information om.  

2.1.4 Historia 

Under de två senaste decennierna har marknaden för riskkapital ökat dramatiskt runt om 

i världen och den europeiska marknaden är idag inte mycket mindre än den amerikanska 

marknaden. Den svenska marknaden för riskkapital har följt den europeiska trenden och 

är idag en av de största i Europa. När det 2005 gjordes mätningar av 

riskkapitalinvesteringar som en procentsats av BNP, var Sverige det land som 

investerade näst mest i Europa (EVCA, 2006) (Isaksson, 2006, s. 3). 

 

Marknaden för riskkapital har dock inte alltid haft en fläckfri tillväxt. Internets framfart 

och ‖dot.com‖-bubblan under år 2000 fick industrin att nå en historisk topp, och under 

perioden 1998-2000 kunde det urskiljas anmärkningsvärt många bolagsvärderingar och 

höga volymer av kapital. Många har tolkat investerarnas beteende under den här 

perioden som väldigt ologiskt, och Lamont & Thaler (2003, refererad i Isaksson, 2006) 

har till och med hävdat att investerarna var ”irrationella, bedrövligt oinformerade, 

utrustade med konstiga värderingar, eller av något annat skäl villiga att inneha 

övervärderade tillgångar‖ (Isaksson, 2006, s. 3).  

 

Den senare kollapsen av marknaden fick en stor inverkan på hela industrin och då i 

synnerhet i USA (NVCA, 2002, refererad i Isaksson, 2006). Effekten av kollapsen 

innebar inte bara en betydande minskning av riskkapitalfonder och investerade belopp, 

utan ‖dot.com‖-bubblan hade också en inverkan på investerarnas beteende (Isaksson, 

2006, s. 3). 

 

‖Dot.com‖-bubblan och den efterföljande ekonomiska recessionen markerar dock 

nyttan av forskning när det gäller investerarnas beteende på marknaden för riskkapital . 

Den amerikanska marknaden är nu dock tillbaka på samma nivåer som innan 

‖dot.com‖-bubblan, och även fast den svenska marknaden inte drabbades lika hårt som 

den amerikanska, så fick även den sig en hård smäll (Isaksson, 2006, s. 3-4).  
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2.1.5 Riskkapital på den svenska marknaden 

Den svenska marknaden för riskkapital har sina rötter ifrån 70-talet då de första 

formella riskkapitalbolagen blev etablerade, och har de senaste trettio åren gått igenom 

två större perioder med tillväxt och sammandragningar. Den första cykeln startade i 

början av 80-talet och pågick framtill 1988-89. Den andra stora cykeln varade mellan 

1993 och 2000-01, då den också nådde sin topp (Isaksson, 2006, s. 25). 

 

Slutet av 70-talet karaktäriserades av en ekonomisk nedgång och det pågick många 

diskussioner för att bryta denna negativa trend. För att hitta lösningar till detta problem 

började många att blicka mot USA efter mått som kunde främja entreprenörsklimatet 

och som Sverige skulle kunna använda sig av (Isaksson, 2006, s. 25).  

 

På det tidiga 80-talet påbörjades sedan den första cykeln för riskkapital i Sverige vilket 

var ett resultat av en mer likvid marknad för riskkapital kombinerat med ett bättre 

ekonomiskt klimat rent generellt, och även en ny gynnsam lagstiftning. En annan viktig 

faktor var att den svenska regeringen gjorde det lättare för små företag att få tillgång till 

så kallade ‖soft loans‖ (Lån med en lägre ränta än marknadsräntan) och upprättade 

även utvecklingsfonder som hjälpte till med rådgivning (Isaksson, 2006, s. 26).  

  

Under den första vågen av riskkapital startade ca 30 nya riskkapitalbolag tillsammans 

med ett antal statliga fonder (Isaksson, 2006, s. 26). 

 

I slutet av 80-talet stannade dock marknaden för riskkapital upp eftersom 

aktiemarknaden sjönk, men det berodde till exempel också på stigande räntor. Många 

investerare hade också underskattat den tid det skulle ta att bygga upp en stadig 

marknad i form av kompetens, kapital och tålamod. En annan förklaring till att 

marknaden stannade upp är att riskkapitalbolagen inte anpassade bolagsstrukturen till 

små, yngre företag, utan använde en modell som är anpassad till större företag, vilket 

senare har setts som kontraproduktivt. Uppenbarligen var det nödvändigt med en modell 

som bättre passade de omständigheter ett mindre bolag möter. Problemet med att många 

inom riskkapitalbranschen var oerfarna var dock inget som var unikt med Sverige utan 

denna effekt kunde också ses i USA (Isaksson, 2006, s. 26-27). 

 

I början av 1990 gick den svenska banksektorn igenom en djup kris vilket ledde till ett 

minskat intresse för riskkapital, som i sin tur innebar att många nystartade bolag fick 

stora problem att anskaffa externt kapital (Isaksson, 2006, s. 27). 

 

Omkring åren 1995/1996 upplevde den svenska marknaden för riskkapital en enorm 

tillväxt. Detta berodde till stor del på aktiemarknaden som återigen steg till höga nivåer, 

men också för att sparandet på den inhemska marknaden steg samt att allokeringar från 

pensionsfonder till riskkapitalbranschen ökade. En annan faktor som kan haft påverkan 

till ett ökat utbud av riskkapital är att staten vid denna tidpunkt tog en rad olika initiativ. 

Tillväxten inom riskkapitalindustrin under sent 90-tal berodde till stor del på en ökad 

efterfrågan av riskkapital som en effekt av nya idéer inom högteknologi, som i sin tur 

mötte upp det ökade utbudet av riskkapital. Lägg där till att allt mer nya flexibla 

marknader för aktiehandel i små- och medelstora företag introducerades, vilket gjorde 

att många nya riskkapitalbolag kom in på marknaden (Isaksson, 2006, s.27-28). 
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I slutet av 90-talet började marknaden visa tecken på överhettning som också var väldigt 

tydligt i Sverige där marknaden hade växt från några få statliga bolag i mitten på 90-

talet till ungefär 200 bolag som omsatte ca 120 miljarder Sek år 2000. Konkurrensen 

mellan riskkapitalbolagen på den svenska marknaden ledde till högre värderingar och 

investeringar till skillnad från tidigare, och Sverige var år 1999 det land i Europa som 

investerade mest kapital i sådd- och start-up bolag (SVCA, 2000, refererad i Isaksson, 

2006, s. 28). 

 

Den efterföljande marknadskollapsen fick en stor effekt på den svenska 

riskkapitalindustrin och många av de företag som uppkom under IT-boomen försvann, 

även fast det under samma period fanns ett inflöde av internationellt kapital i Sverige 

(SVCA, 2003, refererad i Isaksson, 2006, s. 28). 

 

Åren efter kraschen karaktäriserades av en riskundvikande marknad där det tidigare 

intresset av att investera i bolag i tidiga faser mer eller mindre hade försvunnit. Ett citat 

från en riskkapitalist under den perioden sammanfattar situationen på ett enkelt sätt: 

‖Yes we have money – but we are scared‖ (Förvärv & Fusioner, 2003, refererad i 

Isaksson, 2006, s. 28)  

 

Den Svenska riskkapitalföreningen har idag 126 medlemmar (Mars 2011). Några 

exempel på investeringar bland SVCA:s medlemmar är bland annat Spotify, Voddler 

och Barista Fare Trade Coffee (SVCA, 2011, 3:g). 

2.1.6 Privata vs. Offentliga Riskkapitalbolag 

I den svenska riskkapitalföreningen finns både privata riskkapitalbolag och 

riskkapitalbolag som helt eller delvis är finansierade av offentligt kapital. Detta ger 

upphov till vissa organisatoriska skillnader. 

 

En faktor som kan ha påverkan på riskkapitalisters beteende är deras struktur på 

organisationen. Cumming och MacIntosh (2002) diskuterade detta men testade dock 

aldrig hur offentliga riskkapitalbolag kan skilja sig åt i sitt uppförande till skillnad från 

privata riskkapitalbolag. Faktorer som kan göra att det skiljer sig åt är till exempel 

lagstadgade begränsningar. Wright och Robbie (1996, refererad i Isaksson, 2006) 

föreslog också att skillnaden i kompensationsstrukturen mellan privata och offentliga 

riskkapitalbolag också kan påverka deras beteende (Isaksson, 2006, s. 144). 

 

Ett riskkapitalbolag kan bli indelat i olika grupper baserat på källorna av det tillskjutna 

kapitalet eller på ägarstrukturen på företaget. Organisationsformen är indelad i tre olika 

kategorier; privata oberoende (private independent), koncernbundna (captive) och 

offentliga riskkapitalbolag (public). Privata oberoende riskkapitalister investerar deras 

kapital via fonder där riskkapitalisterna (Limited Partner) står för kapitalet och 

riskkapitalbolaget (General Partner) förvaltar pengarna. Oberoende riskkapitalbolag är 

den vanligaste formen både i USA och i Europa, där 76,8 % av det totala kapitalet 2004 

kom från oberoende riskkapitalister (EVCA, 2004). Denna typ av riskkapitalbolag har 

också blivit den vanligaste i Sverige (Isaksson, 2006, s. 147). 

 

Närvarandet av externa investerare kan bidra till skillnader i riskkapitalbolagets 

beteende. Investerare kan till exempel försöka att influera investeringsstrategin och 

tidsperioden för riskkapitalisten (Sahlman, 1990, refererad i Isaksson, 2006). Den 
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viktigaste effekten är förmodligen däremot att skapa ett bra rykte och meritlista för 

oberoende riskkapitalister, för att kunna attrahera investerares uppmärksamhet. 

Gompers (1995, refererad i Isaksson, 2006) hävdar att detta kan ha lett till att vissa 

riskkapitalister har gått publikt med företag även om det inte varit idealt. Scwienbacher 

(2002, refererad i Isaksson, 2006) såg i sin undersökning bland Europeiska 

riskkapitalister att det fanns en stor spridning om att en lyckad börsintroduktion skulle 

bidra till signifikanta ryktesfördelar. Oberoende riskkapitalbolag skulle kunna utöva en 

börsintroduktionsstrategi, även om förvärvsstrategin är mer väntad och rationell 

(Isaksson, 2006, s. 147). 

 

Om riskkapitalbolaget huvudsakligen är finansierat från interna källor av 

moderorganisationer så är dessa riskkapitalbolag ofta ”märkta” som koncernbundna 

riskkapitalorganisationer. Koncernbundna riskkapitalbolag är ett företag som tillhör ett 

etablerat organ som investerar sina egna resurser. Moderorganisationen är ofta ett 

finansiellt institut, som en bank eller försäkringsbolag men kan också ibland vara ett 

större icke- finansiellt företag. Den senare kallas för koncernriskkapitalorganisation och 

definitionerna varierar mellan forskare. Koncernbundna riskkapitalorganisationer 

(speciellt koncernriskkapitalbolag) kan ofta skiljas åt i deras strategiska inriktning mot 

oberoende riskkapitalbolag, som oftast har avkastningen på deras investering som deras 

huvudmål. Wright och Robbie (1996, refererad i Isaksson, 2006) visade att 

koncernbundna företag i Storbritannien skiljer sig åt i flera dimensioner från oberoende 

riskkapitalbolag (Isaksson, 2006, s. 147-148). 

 

Offentliga riskkapitalbolag är finansierade och kontrollerade av regeringsinstitutioner 

(på antingen en lokal, regional eller nationell nivå). Nivån på hur mycket regeringen är 

involverad kan variera. De huvudsakliga följderna av exit-strategier och aktiviteter är 

föreslagit att vara ett resultat från lagstadgad begränsning vilket de arbetar under. En 

forskningsstudie som gjordes av Cumming och MacIntosh (2002) jämförde exits mellan 

privata och offentliga riskkapitalbolag i Kanada och USA och visade att lagstadgade 

begränsningar i offentliga riskkapitalbolag resulterade i mer investeringar i lägre 

tillväxtföretag och därmed lägre vinst vid deras exits (Isaksson, 2006, s. 148).  

 

Med statliga (offentliga) riskkapitalbolag menas inte enbart att staten äger 

riskkapitalbolaget utan kan också definieras som ett riskkapitalbolag som har någon 

form av statligt (kommunalt, regionalt, offentligt) inflytande. Offentliga 

riskkapitalbolag styrs på ett liknande sätt som de privata oberoende riskkapitalbolagen 

och de investerar ofta tillsammans. De offentliga riskkapitalbolagen i Sverige påstår 

också att deras beslut är oberoende av statligt inflytande. Det finns inget 

riskkapitalbolag i Sverige som är direkt styrt av regeringen. Regeringen kan dock 

influera dessa riskkapitalbolag indirekt genom att till exempel sätta mål, utse VD och 

styrelse (Isaksson, 2006, s. 148-149). 

 

En anmärkningsvärd faktor som skiljer sig mellan offentliga riskkapitalbolag och 

privata riskkapitalbolag är att offentliga har högre långsiktiga mål utöver att göra vinst. 

Industrifonden, ett av de ledande offentliga riskkapitalbolagen i Sverige är ett exempel. 

Fonden är en stiftelse som inrättades av regeringen. Industrifonden skriver i sin 

årsredovisning att deras ‖..uppdrag är att främja industriell tillväxt och förnyelse 

genom att på affärsmässiga villkor finansiera små och medelstora företag‖ 

(Industrifondens årsredovisning, 2008-2009). Med olika regler och förordningar är 

fondens ram för sin verksamhet begränsad och riktad mot vissa områden. Det vill säga 
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de är alltså tvingade att verka under lagstadgade begränsningar. Operativt och taktiskt så 

agerar Industrifonden helt utan influenser från regeringen, vilket innebär att regeringen 

inte kan bestämma var och när Industrifonden ska investera. Däremot kan regeringens 

inflytande vara ganska hög i ett långsiktigt strategiskt perspektiv, eftersom regeringen 

utser styrelsen till exempel. Offentliga riskkapitalbolag är också investerare som 

förvaltar allmänhetens pengar under statliga direktiv, som till exempel 

Pensionsfonderna (Isaksson, 2006, s. 149). 

2.1.7 Investeringsfaser, Investeringsprocesser, Strategier och Exit 

Riskkapitalbolag specialiserar sig ofta att investera i specifika faser av portföljbolagens 

utveckling, antingen i tidiga eller senare faser i utvecklingen. 

 

En definition av de olika investeringsfaserna enligt EVCA (European Venture Capital 

Association): 

 

Sådd-fas; Finansiering av forskning samt fastställande och utveckling av ett koncept 

innan verksamheten når Start-up-fasen. 

 

Start-up-fas; Bolag som precis håller på att starta upp eller har haft en affärsverksamhet 

en kortare tid, men som dock inte har sålt sin produkt på marknaden. 

 

Expansions-fas; Finansiering för tillväxten och expansionen av bolaget, vilket kan börja 

ge lönsamhet. Kapitalet används främst till att finansiera produktionsökningar, 

marknads- och produktutveckling och bidra med rörelsekapital.   

 

(EVCA, 2011, 4:g). 

 

De olika faser ett nyuppstartat bolag går igenom innebär också en rad olika problem 

beroende på vilken fas bolaget befinner sig i. När ett bolag genomgår sådd-fasen till 

exempel, så har bolaget ofta relativt låga kostnader eftersom att de då utvecklar sin 

affärsidé och konstruerar en första prototyp av produkten/tjänsten. I denna fas är också 

ägarmodellen uttänkt och implementerad. Risken för en total förlust är dock stor i denna 

fas, så därför är värdering och kontrollen av bolaget viktiga faktorer för 

riskkapitalbolaget när de förhandlar om ägandeskapet i förhållande till investeringen. 

När ägarfrågan sen är uppklarad och implementerad blir effekten att bolaget genast ökar 

i värde. Riskkapitalbolagets aktieandel är dock relativt liten vid denna tidpunkt för att 

senare öka i värde, både för entreprenören och för riskkapitalbolaget (Isaksson, 2006, s. 

21). 

 

När bolaget kommer in i ‖start-up‖-fasen ökar kostnaderna dramatiskt som en följd av 

produktutveckling, marknadsundersökningar och personalrekrytering. När bolaget 

mognar når det expansionsfasen, som ibland delas in i tidig och sen expansion. 

Produktionen och säljintäkterna ökar i denna fas men bolaget visar dock inte än upp 

någon vinst. I ett senare skede börjar bolaget ofta visa upp någon form av vinst, men är 

ändå i behov av mer kapital för att vidare utveckla verksamheten i form av 

marknadsansträngningar och produktförbättringar (Isaksson, 2006, s. 21). 
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2.1.8 Investeringsstrategi 

Enligt Tyebjee & Bruno (1984, refererad i Wright & Robbie, 1997) är 

investeringsprocessen för ett riskkapitalbolag uppdelat i fem steg. Första steget handlar 

om investeringens uppkomst som beskriver hur riskkapitalbolaget blir vetande om en 

potentiell investering. I det andra steget ‖screenas‖ investeringarna vilket filtrerar bort 

vissa investeringar och lämnar de ”bästa” kvar. Sedan utvärderas potentiell risk och 

avkastning på en enskild investering. Om resultat då ser lovande ut inleds en 

förhandling med entreprenören/bolaget för att strukturera ett kontrakt gällande 

investeringsform- och belopp. När förhandlingen är klar har ofta riskapitalbolaget nära 

kontakt med entreprenören/bolaget. I den efterföljande investeringsprocessen 

kontrollerar riskkapitalbolaget och följer upp investeringen, bidrar med rådgivning till 

det nystartade bolaget och till sist kanske hjälpa till med sammanslagningar och förvärv 

(Wright & Robbie, 1997, s. 104).    

 

Steg 1 – Investeringens Uppkomst 

 

Riskkapitalbolaget möter ofta en miljö där det är svårt att hitta framtida lönsamma 

investeringar. Detta eftersom de potentiella affärerna ofta är för små för att hitta, dvs. 

ofta är entreprenören/idén i fråga för oigenkänd för att vara identifierbar. På grund av 

detta har olika mellanhänder ofta en viktig roll med att matcha riskkapital med 

nyuppkomna entreprenörer/idéer i behov av kapital. 

 

Steg 2 – Screening 

 

Riskkapitalbolag har ofta väldigt få anställda vilket leder till att de från ett stort antal 

potentiella investeringar måste gallra ut ett litet antal ur dessa att koncentrera sig på. 

Gallringen reflekterar ofta en tendens att begränsa sig till investeringar inom områden 

som personerna i fråga känner sig hemma på när det gäller teknologi, produktslag eller 

marknadsområden. 

 

Steg 3 – Utvärdering 

 

Entreprenören eller bolaget som söker sig till riskkapital har ofta väldigt liten erfarenhet 

av att driva företag. Riskkapitalbolaget måste därför förlita sig på en subjektiv 

bedömning av affärsplanen som presenteras av entreprenörerna. De väger naturligtvis in 

risk och avkastning på projektet i beslutet men formulerar sällan en uträkning på den 

förväntade avkastningen. Istället använder riskkapitalbolaget sig av några 

multidimensionella faktorer när de gör utvärderingen. Den absolut viktigaste faktorn har 

visat sig vara entreprenörens kompetens, bakgrund och målmedvetenhet för projektet. 

Detta gäller för tre olika studier utförda av Wells (1974), Poindexter (1976) och Tyebjee 

& Bruno (1984). Andra viktiga faktorer är bland annat produkt, avkastning och 

marknadspotential.  

 

Steg 4 – Strukturering av affären 

 

När riskkapitalbolaget väl bestämt sig för att investera i ett projekt blir 

överenskommelsen endast fullbordad om parterna kommer överens om ett gemensamt 

kontrakt. Från riskkapitalbolagets perspektiv bestäms priset, vilket anger hur mycket av 

bolaget entreprenören måste ge upp för kapitaltillförseln. De avtalar också om hur 
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mycket av kapitalet som får spenderas samt hur mycket lön entreprenören får plocka ut. 

Dessutom anger de på vilka grunder riskkapitalbolaget får rätten till att ta över 

ledningen eller dra sig ur projektet. Till sist kan också kontraktet ange till vilken grad 

entreprenören får tillföra mer kapital till projektet, samt hur mycket av bolaget som 

tillfaller entreprenören om uppsatta mål nås. 

 

Steg 5 – Efterföljande Investeringsprocess 

 

När kontraktet är skrivet skiftar riskkapitalbolagets roll som investerare till medarbetare 

genom möjligtvis en plats i styrelsen eller en mer informell roll som bidrar med 

kontakter i form av leverantörer och kreditgivare och hjälp in på marknaden. De flesta 

vill dock inte ständigt kontrollera den dagliga verksamheten i projektet. Däremot om det 

uppkommer kriser eller problem kommer riskkapitalbolaget att ingripa på något sätt, 

möjligtvis ersätta ledningen. Till sist så vill riskkapitalbolaget plocka ut vinsten ur 

bolaget, ofta efter ca 5-10 år. Det är här riskkapitalbolaget har en aktiv roll i att rikta in 

bolaget till att bli uppköpta eller ingå i en sammanslagning. Bruno & Cooper utförde 

1982 en studie där de följde upp 250 nystartade verksamheter på 60-talet och kom fram 

till att över hälften var registrerade på börsen, ingått sammanslagning eller blivit 

uppköpta.  

 

(Tyebjee & Bruno, 1984, refererad i Wright & Robbie, 1997, s. 104-106).   

 

Riskkapitalbolag använder sig av något annorlunda tekniker än andra investerare för att 

hantera risk och uppmuntra entreprenörerna att engagera sig fullt ut i bolaget.  Några av 

dessa tekniker: 

 

 Noggrann screen- och due dilligence process innan investeringsbeslutet tas. 

 Stegvis finansiering av projektet, dvs. tillförsel av kapital i olika steg i bolagets 

utveckling över tid. 

 Sammanslag av investeringen, dvs. att man tar in andra investerare och 

diversifierar åtagandet. 

 Kompensationskontrakt, vilket innebär att både investerare och entreprenör 

riktar in sig mot samma mål. 

 Restriktioner i kontraktet vilket försäkrar om att nya projekt inte tar skada av 

eventuella dåliga beslut av entreprenörerna. 

 En strategisk sammansättning av ledningen i bolaget. 

 

Sammantaget, ger dessa tekniker en kraftfull, smart och effektiv strategi i finansieringen 

av unga högavkastningsföretag (Gompers & Lerner, 2001, s. 43). 
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2.1.9 Exit 

När riskkapitalbolaget går ur investeringen avslutar det investeringsprocessen och detta 

kan göras på några olika sätt, som till exempel att bolaget börsintroduceras, förvärvas, 

återköps eller avskrivs (Isaksson, 2006, s. 9). 

 

En av de främsta anledningarna till att utgångarna i riskkapitalbranschen är viktiga, är 

att företagen i deras tidiga stadium av sin utveckling sällan är kapabla till att betala 

utdelning till ägarna. Företagen som är i ett senare skede använder kapital för tillväxt 

och expansion, men även dessa företag har svårigheter med utbetalningar. De flesta 

riskkapitalbolag förbjuder rentav utbetalningar i form av utdelningar via avtal. 

Riskkapitalbolagens vinst kommer istället huvudsakligen från försäljningen av deras 

tillgångar i investeringsobjektet (Isaksson, 2006, s. 59).  

 

Riskkapitalprocessen slutar oftast med ett av dessa fem scenarion (Cumming & 

MacIntosh, 2002): 

 Börsintroduktion (Initial Public Offering, IPO): När företagets aktier säljs till 

allmänheten på en etablerad aktiemarknad. 

 Förvärv: Hela företaget säljs till ett annat bolag.  

 Andrahandsförsäljning: Riskkapitalbolaget säljer sin del av företagets aktier. 

 Återköp (buyback) eller MBO: Antingen så köper entreprenören eller ledningen 

i företaget tillbaka riskkapitalbolagets aktier i företaget.  

 Rekonstruktion, likvidering eller konkurs: Om projektet misslyckas så är 

riskkapitalbolagets sista utväg att omkonstruera eller avsluta projektet. 

 

2.1.10 Översyn av portföljbolagen 

När ett belopp väl är insamlat måste riskkapitalbolagen identifiera 

investeringsmöjligheter, struktur och andra överenskommelser med entreprenörerna, 

följa upp investeringen och slutligen kunna leverera en avkastning till investerarna 

(Sahlman, 1990, refererad i Wright & Robbie, 1997, s. 33). 

   

Riskkapitalbolag letar efter hundratals investeringsmöjligheter varje år innan de 

bestämmer sig för vilken idé/entreprenör/bolag de investerar i. Hur resultatet och 

avkastningen blir i slutändan beror på personerna som är inblandade och hur mycket 

energi de lägger ner i arbetet samt deras kompetens, men också beroende på olika 

faktorer bortom deras kontroll som till exempel vilket skick ekonomin är i (Sahlman, 

1990, refererad i Wright & Robbie, 1997, s. 36). 

 

Sannolikheten att investeringen ska misslyckas är dock ganska hög enligt Venture 

Economics, 1988, som kunde fastslå att ca 34 % av investeringarna från riskkapital 

resulterade i delvis eller total förlust. Undersökningen gjordes mellan 1969-1985 på 389 

olika riskkapitalbolag (Sahlman, 1990, refererad i Wright & Robbie, 1997, s. 36). 

 

Riskkapitalbolagen och entreprenörerna har med stor sannolikhet inte samma 

information att tillgå och även om de har tillgång till samma information är chansen stor 

att de inte delar åsikter inom vissa områden som till exempel när och om ett projekt ska 

lämnas eller hur och när vinster ska fördelas. För att tackla dessa problem brukar 

riskkapitalbolagen strukturera investeringarna på sådant sätt att de kan ha hård kontroll. 
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Det viktigaste steget för bra kontroll är att planera kapitaltillförseln. Riskkapitalbolagen 

gör också i ordning en bonusplan för ledningen för att skapa de rätta drivkrafterna. Till 

sist blir de aktivt involverade i ledningen för projektet och riskkapitalbolagen bevarar 

resurser för att göra investeringen likvid (Sahlman, 1990, refererad i Wright & Robbie, 

1997, s. 36). 

 

Väldigt sällan, eller aldrig, investerar riskkapitalbolag allt kapital som ett bolag behöver 

för att nå sin affärsplan, utan istället investerar de i olika faser av bolagets utveckling 

vilket resulterar i att bolagen vet att de enbart är finansierade tills de når nästa steg i sin 

utveckling. På detta sätt skyddar sig riskkapitalbolagen och kan gå ur projekt vars 

möjligheter ser mörka ut. Rätten att kunna överge ett projekt är livsviktigt för 

riskkapitalbolag eftersom en entreprenör oerhört sällan ger upp sin affärsidé, även om 

den misslyckas, så länge andra finansierar den. Att stegvis bistå med finansiering ökar 

också drivkrafterna för entreprenörerna vilka accepterar kriterierna eftersom de ofta har 

stort självförtroende när det gäller att möta målen. Om de möter målen, kommer de 

slutligen äga mycket större del av företaget än de hade om de tagit all finansiering på en 

gång (Sahlman, 1990, refererad i Wright & Robbie, 1997, s. 36-37). 

 

Entreprenörer som väljer att finansieras med riskkapital godtar oftast lägre löner än vad 

de hade kunnat tjäna på arbetsmarknaden. Detta vägs dock upp av aktieägande i bolaget 

de startar upp. Bonussystemen som sätts upp straffar dåliga resultat av de anställda och 

blir en anställd avskedad återgår dennes aktier till bolaget. Utan påföljder finns risken 

att entreprenörer ibland ökar risknivån utan att få en liknande avkastning. Detta problem 

kan dock förminskas just med hjälp av vissa påföljder gentemot entreprenörerna 

(Sahlman, 1990, refererad i Wright & Robbie, 1997, s. 38). 

 

Riskkapitalbolagen måste vara aktivt involverade i portföljbolagen eftersom att ett 

kontrakt aldrig på förhand kan förutspå framtida konflikter. Riskkapitalisterna sitter i 

styrelsen, hjälper till att anställa och kompensera nyckelpersoner, arbetar med kunder 

och leverantörer, spelar en stor roll när det gäller kapitaltillförsel samt strukturerar upp 

”fusion och förvärv”.  Alla dessa aktiviteter görs för att öka chansen till att projektet 

lyckas och maximera avkastningen (Sahlman, 1990, refererad i Wright & Robbie, 1997, 

s. 38). 

2.1.11 Problem och Risker med Riskkapital 

Ett bolag kan bli finansierat med riskkapital eller främmande kapital (Vanligt banklån 

helt enkelt). Den största skillnaden mellan dessa är att de som står för riskkapitalet tar 

en avsevärt högre risk, men har också en högre avkastning än andra kreditorer. Ett 

undantag från denna skillnad är dock att det finns så kallade ‖soft loans‖ (Lån med en 

lägre ränta än marknadsränta) som olika statliga institutioner tillhandahåller som kan bli 

avskrivna ifall det nyuppstartade bolaget misslyckas. Däremot är det fortfarande bara 

riskkapitalinvesteringar som innebär ett aktivt ägande från kapitalgivarens sida 

(Isaksson, 2006, s. 13). 

 

För att förstå många av de utmaningar när riskkapitalprocessen studeras är det också 

viktigt att betona de skillnader som finns mellan finansiering av riskkapital och vanlig 

företagsfinansiering. Dessa olika finansieringsalternativ skiljer sig på många sätt där 

några av de viktigaste skillnaderna är graden av informationsasymmetri mellan 

utomstående investerare och entreprenören, kontraktsstrukturer, utomstående 
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investerares involveringsnivå, diversifiering för riskminimering och likviditetsbristen på 

marknaden för investeringar av riskkapital (Smith & Smith, refererad i Isaksson, 2006, 

s. 7).  

 

Ett problem som kan uppstå när det finns brist på information tillsammans med hög 

osäkerhet inom riskkapitalinvesteringar är att det kan uppstå svårigheter när 

riskkapitalbolagen värderar nya, yngre företag. De traditionella värderingsmetoderna 

där värderingarna görs genom att diskontera framtida kassaflöden eller intäkter är för 

det mesta inte något att rekommendera när den här typen av värderingar ska göras. 

Även fast dessa processer är väldigt viktiga för riskapitalbolag finns det inte speciellt 

mycket forskning inom området (Isaksson, 2006, s. 8). 

 

En stor utmaning för riskkapitalbolag är hur de ska hantera informationsasymmetrin 

som uppstår när investeringar i unga bolag görs. Riskkapitalinvesteringar i bolag med 

kort historik och/eller nya industrier skapar informationsasymmetri mellan 

riskkapitalbolaget och entreprenören i högre utsträckning än investeringar inom 

börsnoterade bolag. Entreprenören har ofta mer information att tillgå än vad 

riskkapitalbolaget har. Detta ger upphov till två problem, vilka är ‖adverse selection‖ 

och ‖moral hazard‖. Risken med ‖adverse selection‖ är att inte all information finns 

tillgänglig vilket kan leda till dåliga investeringar, och risken med ‖moral hazard‖ är 

att entreprenören agerar opportunistiskt och på ett sådant sätt som inte gynnar 

riskkapitalbolaget. ‖Agency‖-teorin och teorier om informationsasymmetri används ofta 

när det diskuteras kontraktstruktur inom riskkapital. Kontrakten mellan 

riskkapitalbolagen och entreprenörerna tar upp problemen med informationsasymmetri 

och ‖moral hazard‖ genom att allokera kassaflöden och kontrollera andra 

bestämmelserätter (Isaksson, 2006, s. 8). 

 

Problemet med informationsasymmetri gör det viktigt för riskkapitalbolag att kunna 

kontrollera deras investeringar, speciellt på start-up nivå. Under riskkapitalbolagens 

gallringsprocess försöker de hitta nystartade bolag där de förhandlar om kontrakt som 

minimerar potentiella ‖agency costs‖. En viktig del med att riskkapitalfinansiering är 

att stegvis dela ut kapital, eftersom riskkapitalbolaget då håller ett bra grepp om 

entreprenören/bolaget så att den inte tar dåligt avvägda beslut och på så sätt riskerar 

potentiellt stora förluster (Gompers, 1995, refererad i Wright & Robbie, 1997, s. 285). 

 

Riskkapitalbolag menar ofta att den kunskap de tillför till entreprenörer/nystartade bolag 

är lika viktig som kapitalet de bidrar med. Många entreprenörer menar dock att 

riskkapitalbolagen inte tillför speciellt mycket mer än kapital. Gompers (1995) menar på 

att om övervakningen som görs av riskkapitalbolaget är värdefull för entreprenören, kan 

slutsatser också dras om struktureringen av stegvis kapitaltillförsel. Han menar vidare 

att om övervakningen och informationsinsamlingen är viktiga faktorer, borde 

riskkapitalbolag investera i bolag där informationsasymmetri troligen kommer att bli ett 

problem. Värdet av en viss översikt från riskkapitalbolagets sida, kommer att vara större 

för dessa bolag. Bolag där det finns stora tillväxtmöjligheter och hög R&D intensitet 

behöver troligtvis noggrann kontrollering. Därför borde en stor del av 

riskkapitalbolagets investeringar vara riktad mot sådd/start -up- bolag och bolag med 

högteknologisk teknik (Gompers, 1995, refererad i Wright & Robbie, 1997, s. 287). 

 

En positiv relation mellan att bli aktiebolag och nivån på investeringar blir endast synlig 

om riskkapitalbolaget tar hjälp av information under investeringsprocessen. Om de 
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enbart bistår med kapital, kan det visa sig att bolaget egentligen behövt mindre 

finansiering i och med att företaget/entreprenören blivit lönsam på marknaden fortare än 

de trott. Om informationsasymmetri inte hade existerat, hade inte strukturen på 

finansieringen spelat någon roll. Då hade entreprenören utifrån sin tillgängliga 

information fått det kapital han behöver och därefter besluta om projektet är värt att 

fullfölja. Även om de har som mål att maximera aktieägarvärdet behöver detta inte 

innebära maximal avkastning för aktieägarna. Entreprenören kan nämligen ha motiv att 

fortsätta driva projekt som de vet inte är lönsamma i längden samtidigt som de kan 

investera i projekt som kanske har högt värde för dem, men inte ger någon större 

avkastning för investerarna. Om riskkapitalbolagen kostnadsfritt kunde kontrollera 

verksamheten skulle de ha en kontinuerlig övervakning och kapitaltillförsel.  För 

riskkapitalbolagen innebär det en kostnad att övervaka verksamheten och stegvis tillföra 

kapital. Övervakning av verksamheten innebär mycket rapporter och pappersarbete 

vilket är tidskrävande och därmed flyttas resurser från andra aktiviteter, dessa kostnader 

kan vara väldigt betydande. Även entreprenören förlorar tid och resurser på detta 

(Gompers, 1995, refererad i Wright & Robbie, 1997, s. 288). 

 

I nyuppstartade bolag finns två olika ‖agency-costs‖ som relaterar till varandra. En av 

dessa är att entreprenörer kan ha en tendens att investera i strategier, projekt eller 

liknande som de själva får ut väldigt mycket av, men som ger en låg avkastning till 

investerarna. Till exempel kan en entreprenör välja att investera i grön och miljövänlig 

teknik av den anledningen att det ger en bättre självbild och ett erkännande för den 

personen inom det forskningsområdet, men ger inte samma avkastning för investerarna. 

Det kan också vara så att entreprenören väljer att fortsätta ett icke lönsamt projekt 

eftersom den får många privata fördelar genom att driva ett företag (Gompers, 1995, 

refererad i Wright & Robbie, 1997, s. 289). 

 

Gompers (1995) utförde en studie på 794 olika bolag som finansierats med riskkapital 

utvalda från Venture Economics databas. Han tittade på hur finansieringen såg ut i form 

av tid till nästa kapitalinjektion, belopp och omsättningsgrad i olika utvecklingsfaser på 

bolagen. En slutsats han kunde dra var att ju längre bolaget hade nått i utveckling ju 

kortare var perioderna mellan tillförsel av kapital. Samtidigt så finns en tendens att 

investeringsbeloppen ökar ju längre bolagen når i sin utveckling. Detta beror 

förmodligen på att ju längre bolagen når, ju mer vet riskkapitalbolagen om dess 

potential och är därför villig att tillföra mer kapital i fler omgångar. I bolag som 

befinner sig i de senare faserna finns också mindre risk för ‖agency-costs‖. 

Omsättningsgraden på pengarna investerade ökar också i de senare faserna, vilket är en 

effekt av att större resurser behövs till inventarier och anställningar i takt med att 

bolaget växer (Gompers, 1995, refererad i Wright & Robbie, 1997, s. 300-301). 

 

En annan slutsats Gompers (1995) drar är att kontrollen av bolagen är en mycket viktig 

del för riskkapitalbolagen. Detta måste styras via överenskommelser i kontraktet som i 

hög grad styr eventuella ‖agency-costs‖ och informationsasymmetri för hög-risk – hög 

lönsamhets projekt. Riskkapitalbolagen är oroliga för att entreprenörerna sitter inne med 

information och vill dra egen nytta av olika projekt inte kommer att överge olönsamma 

projekt. Riskkapitalbolagen ökar sin kontrollering av bolagen/entreprenörerna i takt 

med att ‖agency-costs” stiger (Gompers, 1995, refererad i Wright & Robbie, 1997, s. 

309-310). 
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Alla riskkapitalbolag står inför en utmaning när det gäller att samla ihop kapital, och 

den uppgiften blir lättare eller svårare beroende på hur ekonomin i stort ser ut, och inom 

olika industrier. Däremot går det att fastställa att det är en markant skillnad på att samla 

kapital till helt nya fonder och till etablerade fonder (Gompers & Lerner, 2001, s. 107). 

 

Att samla ihop kapital till helt nya fonder/projekt kan visa sig vara oerhört tidsödande 

eftersom många investerare oftast är ovilliga att satsa pengar på något som ännu inte är 

prövat. Investerarna kan också känna en viss rädsla av att de olika inblandade inte 

jobbat med varandra tidigare även om de individuellt har framgångsrika resultat bakom 

sig. Nya riskkapitalgrupper står inför ett tufft dillemma, nämligen: Hur kan de samla 

ihop kapital utan några tidigare resultat att visa upp, när det är kapital de behöver för att 

kunna visa upp resultat? Det går att använda vissa strategier för att lösa den gåtan: 

(Gompers & Lerner, 2001, s. 108) 

 

Strategi 1: Bidra med mer kapital. Huvuddelägarna inom förstagångsfonderna som 

känner att de måste skapa en högre trovärdighet för att locka investerare kanske måste 

lägga in en större summa pengar själva för att hänvisa till deras egna engagemang till att 

nå lönsamhet. Problemet är bara att delägarna ofta inte har några större tillgångar kapital 

så de kan vara oförmögen att signalera investerarna på det sättet. Dessutom, kan vissa 

investerare vara mycket skeptiska till den typen av signal eftersom alltför generösa 

riskkapitalister ofta drar sig ifrån att investera i riskabla men dock lönsamma projekt 

(Gompers & Lerner, 2001, s. 108) 

 

Strategi 2: Att hitta investerare som inte enbart är intresserade av att göra en ekonomisk 

vinst utan även letar efter vissa strategiska fördelar av att investera i fonden. Till 

exempel, för att försöka stimulera den lokala ekonomiska tillväxten skulle vissa 

investerare bidra med kapital till ett projekt som syftar till att öka lokal tillväxt. Ett 

annat exempel är att investerare inom en viss industri som inte haft tillgång till mycket 

riskkapital skulle kunna bidra med kapital eftersom det skulle kunna specialisera delar 

av industrin på ett lönsamt sätt. Investerare inom dessa områden är därför villiga att 

acceptera en lägre ekonomisk avkastning i utbyte mot de icke-ekonomiska fördelarna. 

Det finns också belägg för att investerare med bakgrund inom till exempel hedgefonder 

och investmentbanker är mer villiga att investera i helt nya projekt än institutionella 

investerare, eftersom att de inte har en lika stor rädsla för risk och är mer toleranta till 

spridningar på avkastning som det ofta innebär med helt nya projekt (Gompers & 

Lerner, 2001, s. 108-109). 

 

Strategi 3: Etablera ett samarbete med en redan existerande institution såsom en 

investmentbank eller ett annat riskkapitalbolag. I många av dessa fall så kommer 

ägandet att delas på bägge parter och den etablerade partnern kan bidra med att styra 

fonden och ha rätt till att bedöma och besluta om investeringsbeslut. Det finns dock 

också ett problem med detta för även om den strategiska partnern tillför trovärdighet, 

finns också kostnader inblandade som till exempel att den strategiska partnern blockerar 

investeringar som skulle kunna konkurrera med dess andra långsiktiga klienter. Många 

riskkapitalgrupper som gjort detta har däremot kunnat visa väldigt bra resultat och 

kunnat besluta om att de inte längre behöver de institutionella investerarna och gradvist 

avvecklat det samarbetet, vilket å sin sida kan bli en långdragen och dyr process 

(Gompers & Lerner, 2001, s. 109). 
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Strategi 4: Rekrytera en ledande investerare som får bistå med en betydlig del av 

kapitalet (ofta mellan 20 % - 50 % av hela kapitalbeloppet). Problemet med detta är att 

det kommer innebära högre kostnader för huvuddelägarna i form av högre betalningar 

till den ledande investeraren. Huvuddelägarna kan också komma att behöva avstå en 

viss kontroll av fonden till förmån för investeraren (Gompers & Lerner, 2001, s. 109-

110). 

 

Etablerade fonder har mycket lättare att samla ihop kapital eftersom problemen med att 

kunna bistå med tillräcklig information, som gäller med förstagångsfonder, försvinner 

nästan helt här. De kan oftast samla kapital genom några enkla samtal till tidigare 

delägare/investerare men samtidigt finns också här några frågor som kräver svar: Hur 

mycket pengar behöver de samla ihop? Ifrån vilken typ av investerare kan kapital tas 

emot? Vem/Vilka borde ingå som huvuddelägare? (Gompers & Lerner, 2001, s. 110-

111). 

 

På senare år (från 2001) har många framgångsrika riskkapitalgrupper/bolag insett att det 

är möjligt att samla ihop kapitalmängder som inte ens var tänkbart bara några år 

tidigare. Många huvuddelägare hade tidigare bestämt en begränsning av hur mycket 

kapital som kunde distribueras och mängden hölls oftast hemligt. Över tid har också 

många riskapitalorganisationer gått från att nästan enbart söka kapital hos 

pensionsfonder och andra institutioner till att själva också bidra med väsentligt mycket 

mer kapital än den tidigare nivån på 1 % vilket har lett till att mycket mer värde skapats 

i investeringarna (Gompers & Lerner, 2001, s. 110-111). 

 

Många riskkapitalgrupper/bolag har velat växa genom att anställa mer personal men det 

är inte så lätt att snabbt få ett bolag att växa genom att rekrytera fler partners och 

medarbetare. Växlingsprocessen mellan delägare i organisationen kan också vara ett 

problem, ibland har äldre delägare lämnat organisationen för tidigt och därmed lämnat 

ett vakuum av ledarskap efter sig (Gompers & Lerner, 2001, s. 111). 

 

2.2 Delkapitel 2 – ESG/SRI/CSR 

2.2.1 Definition – Ansvarsfullt Investerande 

Rättvisefrågor, socialt ansvar och andra frågor som rör företagets roll i samhället får 

idag en allt större betydelse på de olika finansmarknaderna. Det finns idag också ett 

mycket större utrymme för anställda att uttrycka sig om dessa frågor internt inom 

företaget (Sjöström, 2010, s. 7). 

 

Eftersom det finns ett antal olika begrepp om ansvarsfullt investerande som till stor del 

går in i varandra väljer vi här att ge en kortare definition av de begrepp vi använt oss av: 

 

SRI 

 

Sjöström (2010) definierar SRI (Socially Responsible Investment) på följande sätt: ”SRI 

Innebär att investerare utöver rent finansiella kriterier även använder kriterier för etik, 

miljö och/eller socialt ansvar när de avgör vilka bolag som ska ingå i 

förvaltningsportföljen. SRI kan också innebära att investerare försöker påverka bolag i 
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någon fråga som har med nämnda områden att göra, exempelvis att förbättra sitt 

miljöarbete.” (Sjöström, 2010, s. 12). 

ESG 
 

Uttrycket ESG står enligt Borglund, De Geer & Hallvarsson (2009, s. 19) för ‖ett 

perspektiv som betonar ägarstyrningens roll i samband med frågor om miljö och etik‖, 

och är något som bolag förväntas ha nuförtiden samt att framgångar också måste 

påvisas inom området i resultatredovisningen.  

 

CSR 

 

Beskrivningen av CSR från Europeiska Kommissionen är följande: ”CSR avser idén om 

att företag frivilligt ska integrera socialt och miljömässigt ansvarstagande i sin 

verksamhet och i samarbetet med intressenter.‖ (Europeiska Kommissionen, 2011). 

Frågan är inte idag om företag ska ta någon form av socialt ansvar utan hur företagen 

ska gå tillväga för att ta ett socialt ansvar. För att också kunna ta med miljöansvar i 

begreppet skulle det endast kunna kallas CR – Corporate Responsibility, helt enkelt 

(Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009, s. 13).  

 

Hållbar Utveckling 

 

Definitionen av hållbar utveckling från FN lyder: ”En utveckling som tillfredställer 

dagens behov utan att äventyra kommande generations möjligheter att tillfredställa sina 

behov.” (FN 1987). Sjöström (2010) menar att idag pratas det om att hållbar utveckling 

ska stå på tre ben, den ska vara ekonomisk, miljömässigt- och socialt hållbar (Sjöström, 

2010, s. 18-19).  

2.2.2 Framväxten av ansvarsfullt investerande 

Sedan slutet av 1990-talet har SRI-frågor tagit en ny vändning från att bolag avstått att 

investera i specifika bolag och branscher, till att nu aktivt välja att investera i bolag som 

är bra på miljöfrågor och socialt ansvar. Detta har också bidragit till att det nu i större 

utsträckning finns särskilda avdelningar som är specialiserade på SRI-analys. Den 

senaste tiden har det också kommit specifika hållbarhetsindex som visar hur bra 

företagen är på miljö och socialt ansvar. Institutionella ägare har också i allt högre grad 

börjat engagera sig i hållbarhetsarbete i deras portföljbolag genom att till exempel träffa 

bolagsrepresentanter för att diskutera mål och resultat inom området. AP-fonderna, som 

ett exempel, fick 2001 i uppdrag av regeringen att ”ta hänsyn till miljö och etik” i sin 

placeringsverksamhet (Finansdepartementet, 2000), och idag beaktar de flesta AP-

fonder de internationella konventionerna för att bedöma om företag följer och håller 

måttet gällande kraven på fondernas krav på miljö och etik. Att tillägga är att de tre 

organisationerna Cancerfonden, En Rökfri Generation och Läkare mot Tobak har 

argumenterat för det olämpliga i att AP-fonderna investerar i tobaksbranschen. Några 

exempel på kraven som bolagen skall leva upp till är bland annat FN:s allmänna 

förklaring om mänskliga rättigheter, FN:s konvention om barns rättigheter, 

Konventionen om biologisk mångfald och OECD:s konvention mot mutor och 

korruption. Genom att arbeta med den här typen av frågor ställer de sig bakom den 

svenska statens värdegrund. Numer arbetar även alla AP-fonder med ägardialoger för att 

kunna påverka företagens CSR-arbete eftersom de anser att det finns brister och 

utrymme till förbättringar (Sjöström, 2010, s. 36-38). 
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SRI-området har växt från att ha varit en bransch som några få specialintresserade 

aktieägare investerat i, till att ha utvecklats kraftigt när det gäller metoder och 

inriktningar, och en växande mängd investerare som till exempel pensionsfonder och 

andra kända fondbolag använder nu dessa. Investerat kapital i fonder med någon form 

av SRI-anknytning ökar samt antalet investeringar. Jämfört med Europa och USA så är 

den svenska marknaden för SRI förhållandevis stor, och två tredjedelar av 

institutionskapitalet i Sverige har någon form av hållbarhetskriterier eller etiska 

principer vid investeringar enligt Swesif (Swesif 2008). Europas motsvarande siffra är 

18 procent (Eurosif 2008). Investeringarna omfattar allt från svenska och utländska 

aktier, ränteinvesteringar, hedgefonder och onoterade aktier (Swesif, 2008, refererad i 

Sjöström, 2010, s. 42-43). I Sverige och Europa växer antalet fonder och investerat 

kapital med någon metod för SRI-frågor, och intresset för dessa investeringar ökar även 

i USA där investerat kapital har växt sedan flera år (SIF 2007, refererad i Sjöström, 

2010, s. 45). 

2.2.3 Förändrad syn på ansvarsfullt investerande 

Genom senaste årens utveckling av CSR som en managementidé har svenska företag 

ändrat sin syn på intressentrelationer, detta genom att försöka balansera ägarnas krav 

med inflytande från de anställda, lokalsamhälle och företagets kunder. På grund av 

globalisering och ökat inflytande från aktiemarknaden har aktieägare som intressenter 

fått ett högre inflytande på senare tid. Under 1990-talet till exempel, ökade det 

utländska ägandet av svenska börsnoterade företag från ca 2-3 % till ca 30 %. 

Aktieägarna har därför fått ett stort inflytande sen den senare delen 1990-talet och 

genom internationella finansmarknader har Sverige mött en mer amerikansk 

aktieägarfokuserad syn på företag (Shareholder value), där ägarna anses viktigare än 

andra intressenter. När utländska institutionella investerare ökade sitt aktieägande i 

svenska bolag behövde de visa att de prioriterade shareholder value för att konkurrera 

om deras pengar. Detta ledde också till olika incitaments program där ledningens 

ersättning var kopplad till ägarnas avkastning, som i sin tur ledde till ökade 

vinstutdelningar och neddragning av anställda. Kraven från finansmarknaden blev 

problematiska och chefen vid Stockholmsbörsen skrev år 2004 som kritik mot 

shareholder value trenden: ”Denna utveckling har nu gått så lång att den blivit 

problematisk. Svansen har börjat vifta på hunden i stället för tvärtom.” (Borglund, De 

Geer & Hallvarsson, 2009, s. 38, 41, 46-47). 

 

Runt år 2000 fick shareholder value-begreppet ett dåligt rykte i och med att vikten av 

långsiktighet började efterfrågas som finansmarknadens kortsiktiga inflytande inte 

riktigt kunde leva upp till. Andra intressenters viktiga roller, andra än ägarnas, och det 

finansiella värdeskapande betonades vilket innebar att begreppet CSR växte fram. 

Drivkrafterna för att CSR växte fram var bland annat alla företagsskandaler i början av 

2000-talet som skadade konceptet ”shareholder value”. En annan drivkraft var de 

fallande aktiekurserna inom många kända större företag. Många småsparare förlorade 

sina pengar och därmed också förtroende för aktiemarknaden och aktieanalytiker 

(Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009, s. 49-50). 

 

Investerarna har också haft en stor inverkan på utvecklingen av CSR. Framväxten av 

ansvarsfulla och etiska investeringar har haft en stor påverkan på företagen att vilja 

arbeta med CSR eftersom andelen investerare med etiska investeringskriterier har vuxit 
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stort. European Sustainable and Investment Forum och Social Investment Forum 

uppskattar att av allt kapital som är förvaltat i USA och Europa, placeras ca 10-15 % 

med någon form av etiska kriterier. Några av världens största investmentbanker tog år 

2006 tillsammans med FN fram ett antal principer som hjälper investerare i hur de ska 

arbeta med socialt ansvar, miljöansvar och ägarstyrningsansvar i investeringsprocessen. 

Det är alltså svårt som företag att inte arbeta med CSR/ESG överhuvudtaget och 

begreppen anses också vara finansiellt värdeskapande så det finns egentligen inga 

motsättningar på området (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009, s. 56-58). 

2.2.4 Ansvarstagandet i siffror 

Många av de största företagen, både svenska och internationella, har börjat arbeta med 

CSR som ett resultat av förändringar i synen på intressentrelationer. CSR anses vara en 

del av vinstmaximeringen på lång sikt. Enligt Borglund, De Geer & Hallvarsson (2009, 

s. 97) har 97 % av Europas 150 största företag information på sina hemsidor om hur de 

arbetar med CSR/SRI/ESG, och bland Sveriges 100 största har ca 75 % sådan 

information på sina hemsidor.  

2.2.5 Privata vs. Offentliga 

Det finns skillnader mellan institutionella investerare och privata investerare, där en 

institutionell investerare är en organisation som förvaltar kapital åt andra som till 

exempel pensionsfonder, försäkringsbolag och fondbolag. Det institutionella ägandet är 

också mycket större än det privata (Sjöström, 2010, s. 12). År 2008 uppgick det totala 

kapitalet som omfattar SRI-kriterier i Sverige till 2400 miljarder SEK och endast 165 

miljarder av detta utgjordes av privat ägande. Av SRI-kapitalet i Europa utgörs 94 % av 

institutionella ägare (Swesif, 2008, Eurosif, 2008, refererad i Sjöström, 2010, s. 14-15). 

2.2.6 Tidigare forskning 

Det finns som vi tidigare beskrivit lite forskning när det gäller hur riskkapitalbolag 

arbetar med ESG-frågor men det finns dock viss forskning som tar upp ämnet 

ansvarsfullt investerande i mer generella termer, vilket vi ändå tycker är värt att påpeka.  

 

Ansvarsfullt tänkande inom aktiebolag 

 

Forskare som är skeptiska till att aktieägare skulle kunna påverka företag i CSR-frågor 

utför sina undersökningar genom att titta på aktieägarmotioner. Det är skriftliga förslag 

som kan framföras av ägare till bolagsstämmor som alla aktieägare får rösta om. Detta 

förekommer mest i USA. När det gäller motioner som handlar om miljö och socialt 

ansvar så menar vissa forskare att dessa ofta får låga röstetal, ofta mindre än tio procent. 

Detta indikerar att SRI-inriktade investerare saknar makt att påverka (Haigh & 

Hazelton, 2004, refererad i Sjöström, 2010). Motionerna har litet inflytande menar vissa 

forskare, eftersom om röstetalet skulle bli högt så är inte företagen juridiskt bundna till 

att följa dem (Engle, 2006, refererad i Sjöström, 2010, s. 24). 

 

Det finns också andra forskare som är väldigt optimistiska om möjligheterna för 

aktieägarna att påverka företagen gällande CSR-frågor. En omfattande studie som 

gjordes av den amerikanske forskaren Hoffman visade på att aktieägarna hade möjlighet 

att påverka ett företags miljötänkande även fast det var tidskrävande och kräver en del 
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förhandlande. Hoffman menar också på att företagens respons på aktieägarnas försök att 

påverka beror på tre saker: 

 ‖Aktieägarens inflytande och makt. Man kan till exempel tänka sig att stora 

eller välkända ägare har mer makt än små ägare.‖ 

 ‖Företagskulturen och i vilken utsträckning aktieägarens krav är i linje med 

den. Det vill säga är företagens personal mottaglig för temat för 

påverkansförsöket? Kanske pågår redan en rad interna projekt som syftar till att 

värna exempelvis miljön?‖. 

 ‖Det politiska sammanhang i vilket aktieägaraktivismen sker. Exempelvis om ny 

lagstiftning är på gång att formuleras inom området.‖ 

Processen är dock ofta både komplex och interaktiv och det kan ta flera år innan den 

visar något som helst resultat. 

 

(Sjöström, 2010, s. 25-26). 

 

Ökad transparens och yttre påverkan 

 

Enligt Sjöström (2010) så är en av den tydligaste effekten på ägardialoger en ökad 

transparens om CSR på hemsidan och i de årliga rapporterna. Enligt Sjöström (2010) så 

finns det en tendens bland svenska bolag, enligt många ägare, att riktlinjerna för CSR 

”sitter i väggarna” och bolagen vill inte bli för byråkratiska genom att dokumentera sina 

målsättningar och sitt arbete. Mer omfattande, specifik och relevant rapportering på 

CSR-frågor efterfrågas av investerare eftersom relevant data blir svår att samla in på ett 

effektivt sätt (Sjöström, 2010, s. 53). 

 

Sjöström (2010) drar två viktiga slutsatser från sin studie: 

 ‖Företagsrepresentanter uppfattar ökad och förbättrad CSR-rapportering som 

den enskilt största direkta påverkan som investerare haft på deras arbete.‖ 

 ‖Samtidigt kan ägarnas indirekta påverkan ha stor betydelse. Denna påverkan 

består dels i att de kan förstärka ett allmänt omvärldstryck på företagens CSR-

arbete, och dels i att ägarnas intresse kan stärka legitimiteten för de CSR 

ansvariga och deras arbete internt i bolagen, exempelvis gentemot ledning och 

styrelse‖  

 

(Sjöström, 2010, s. 56).  

 

ESG = Lönsamhet? 

 

Enligt Kinder (2005, refererad i Manescu, 2010) var ansvarsfulla investeringar till en 

början inriktad mot personliga värderingar, så kallade värde-baserade investeringar, 

genom att till exempel screena bort företag som verkar inom kontroversiella branscher 

(tobak, vapen och alkohol mm.). Manescu menar att den exakta definitionen av ESG är 

flyktig, men innehåller generellt sett investeringskriterier influerade av värde-baserade 

bedömningar och icke-finansiell information. I Manescu’s & Starica’s studie (2010) 

försöker de koppla samman olika CSR-betyg på företag med företagslönsamhet och en 

av slutsatserna som kunde dras var att några få förklarande CSR-variabler syntes ha en 

sammankoppling med företagets lönsamhet i avkastning på tillgångarna mätt. Lägre än 

normalt bolagsstyrningsbetyg till exempel, kunde kopplas samman till lägre än normala 
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avkastningsnivåer. Samma gällde det när ett företag bland annat hade högre än normala 

bolagsstyrningsbetyg och betyg på uppföranderegler som kunde associeras med högre 

än normala avkastningsnivåer. I analysen använde Manescu & Starica (2010) sig av ett 

tio-dimensionellt dataset som täckte alla tre aspekter av ESG, som försågs av SAM 

(Sustainable Asset Management Group) som specialiserar sig på hållbara investeringar. 

De flesta av dessa variabler tycktes dock inte kunna förklara lönsamhet. Den största 

överraskningen var att miljömässiga faktorer inte verkade ha någon effekt (positiv eller 

negativ) på företagets prestationer, i motsats till många andra studier (King & Lenox, 

2001; Konar & Cohen, 2001, refererad i Manescu & Starica, 2010, s. 9, 12, 25, 43). 

 

Viktiga faktorer för trovärdighet 

 

Tre forskare vid namn Mayer, Davies & Schoorman arbetade under en tid med en 

sydafrikansk förtroendekommission som hade tillsatts efter apartheidregimen med syfte 

att återigen öka förtroendet. De kom fram till fyra olika faktorer som kunde förbättra 

trovärdigheten inom en organisation vilka var kompetens, öppenhet, integritet och 

välvilja. Att företag ökar sin trovärdighet genom en hög nivå av kompetens är förstås 

ganska logiskt, men numer ska företag även kunna redovisa hur dess verksamhet 

påverkar miljön och hur företaget hanterar detta, samt att företaget även ska kunna visa i 

vilken omfattning det har haft en påverkan på människorna involverade i företaget, både 

negativa och positiva. Redovisningen hänger också ihop med öppenhet, eftersom ju 

öppnare företaget är mot allmänheten ju högre trovärdighet skapas. Ofta finns det en hel 

del information om olika förhållanden rörande miljöpåverkan som företaget kanske 

fortfarande inte har tagit reda på fullt ut och därmed inte kan redovisa sådana 

förhållanden. Global Reporting Initiative föreslår en standardisering av ESG-

rapporteringar vilket svenska statsägda bolag försöker leda vägen för. Integritet handlar 

om att ha principer och följa dem, att inte ta genvägar (dvs. att inte vara mutbar) och 

vara för lättpåverkad. Det säger sig ju självt att detta skapar, eller raderar, trovärdighet 

och kunder kommer såklart inte lita på ett företag som visat sig tagit emot mutor till 

exempel. Att kunna lita på marknaden och aktörerna inom den minskar 

transaktionskostnader och ökar effektiviteten. Välvilja är en viktig faktor för företaget 

eftersom det är upp till dem att skapa en win-win situation där kunden är blir nöjd samt 

att företaget är lönsamt. Att kunna visa på långsiktighet är viktigt för företaget. Allt 

arbete med dessa faktorer kräver uthållighet och konsekvens och det som byggts upp 

kan också snabbt raseras genom något enda felsteg (Borglund, De Geer, Hallvarsson, 

2009, s. 18-22). 

 

Vidare forskning nödvändig 

 

Enligt Sjöström (2010) så är SRI-området fortfarande ett relativt nytt forskningsområde, 

inte minst då det gäller att påverka bolagens CSR-arbete. Sjöström (2010) menar också 

på att studier överlag som är nya, främst syftar till att beskriva fenomenet. Forskningen 

som finns inom CSR-området är också nästan uteslutande från den amerikanska 

marknaden (Sjöström, 2010, s. 26). Det märks att intresset kring SRI växer allt mer 

både inom finansmarknaden och av forskare inom ämnet. En sökning på artiklar inom 

ämnet i databasen Business Source Premier på termen Socially Responsible Investment 

genererar sedan 1980 487 träffar, där mer än hälften av dem är publicerade de senaste 

fem åren (Sjöström, 2010, s. 28). 
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2.2.7 Varför ESG? 

Det finns olika anledningar till varför företag väljer att ägna sig åt dessa frågor och 

exempel på detta kan vara att det ger en bättre långsiktig avkastning, 

produktdifferentiering av produktutbudet, marknadsefterfrågan eller att ”det ligger rätt i 

tiden”. Det kan också naturligtvis vara så att företaget vill bidra till en hållbar 

utveckling, eller en kombination av olika faktorer (Sjöström, 2010, s. 15). 

 

Många organisationer, företag och myndigheter har förespråkat att ansvar i 

investerandet är nödvändigt för ett företags långsiktiga överlevnad där allt fler 

intressenter sätter ”press” på företagen att de också ser till sina miljömässiga och sociala 

aspekter i sin verksamhet (Sjöström, 2010, s. 17).  

 

Ett område som har fått mycket uppmärksamhet på senare tid är hur företag hanterar sin 

klimatpåverkan inom organisationen. Företag som arbetar med ansvarsfullt investerande 

har en strategisk fördel menar CSR-förespråkare, och att det är inte bara en etikfråga. 

Enligt dessa förespråkare kan detta bidra till konkurrensfördelar, effektivisering av 

produktion samt bidra till innovation och produktutveckling. De menar också på att 

företag som inte tar hänsyn till CSR-frågor kan riskera sitt rykte genom att konsumenter 

inte tycker att företaget lever upp till deras förväntningar gällande ansvarstagande 

(Sjöström, 2010, s 18).  

 

Vissa forskare menar att genom att implementera ett grönare tankesätt inom 

organisationen kan kostnader minskas genom att bli ekologiskt mer effektiv, fånga nya 

marknadsmöjligheter och därmed få ett förstastegsövertag, samt att förbättra företagets 

image. Det finns dock andra som menar att ”win-win” situationen egentligen inte 

existerar eftersom att vägarna för att uppnå ekonomiska och miljömässiga mål skiljer 

sig från varandra och olika åtgärder krävs för att uppnå dem. Många företag ser också 

miljöfrågor som ett besvär och förknippar det med ökade kostnader och ökade 

regleringar (Berchicci, 2009, s. 61-62). 

 

Olika forskare har tittat närmare på varför företag väljer att integrera miljöfrågor och 

har kommit fram till tre huvudsakliga drivkrafter för företagets ansvar över miljöfrågor, 

två institutionella och en ekonomisk. Först av allt så har lagstiftningen haft en stor 

inverkan på företag i och med att beslutsfattare vill försöka stimulera företagen att ta 

ansvar gentemot miljöfrågor. Företag vill i så god mån som möjligt följa lagar och 

restriktioner för att undvika avgifter, böter, juridiska kostnader och utomstående press 

från marknaden och andra sociala grupper. Genom att agera proaktivt och tidigt införa 

miljörelaterade frågor kan regleringar förutspås och förbättra konkurrenskraften. Den 

andra drivkraften för företag att tillämpa en ansvarsfull miljölinje är det sociala trycket i 

form av kunder, lokalbefolkning och olika miljögrupper som uppmuntrar företagen att 

ta deras miljöansvar på allvar. Det här är två institutionella krafter som ökar företagens 

vilja att implementera miljöfrågor i verksamheten. Den tredje, ekonomiska, drivkraften 

motiveras av att genom att införa eko-effektiva tillvägagångssätt i verksamheten kan 

operativa kostnader minskas i form av avfallsreducering, energisparande och 

återanvändning av material. Det anses också vara en komparativ fördel att implementera 

gröna strategier eftersom gröna kunder lockas och företaget bygger samtidigt ett rykte 

som skapar värde (Berchicci, 2009, s. 62-63). 
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Nordea, en av Sveriges största banker säger så här angående varför de ägnar sig åt SRI: 

‖Vår övertygelse är att företag som tar aktivt ansvar för till exempel arbetsmiljö och 

mänskliga rättigheter får en bättre utveckling på sikt.‖ (Nordea 2010, refererad i 

Sjöström, 2010, s. 40). Det finns många delade meningar angående avkastningen på 

investeringar inom SRI och mer traditionella investeringar, där vissa menar att arbete 

med SRI-frågor ger bättre avkastning och vice versa. Det totala antalet 

svenskregistrerade SRI-fonder enligt en studie som gjordes av Folksam har haft en 

genomsnittligt högre avkastning jämfört med den genomsnittliga avkastningen för 

samtliga fonder på marknaden. Tidsperioden för denna studie var mellan 31 december 

1996 till 31 december 2006 och resultaten var desamma både för hela tidsperioden och 

kortare tidsintervaller (Lundberg & Westholm 2006, refererad i Sjöström, 2010, s. 41). 

 

Private equity- bolag har på slutet sett ökade möjligheter med att bli mer aktiv inom 

förnybar energi och Cleantech marknader, vilka differentierar portföljbolag, balanserar 

risk och skapar nya affärsmöjligheter. Ett exempel på hur integration av ESG kan öka 

lönsamheten i bolag kan hittas i Doughty Hanson (PE-bolag) som arbetar med ett fullt 

spektrum av ESG-frågor som sträcker sig från miljöeffektivitet till långsiktig 

affärsledning. Deras aktiviteter inom Balta Group ledde till att de sparade mellan 400-

570 000 Euro per år och anläggning samt minskade energiförbrukningen med 12 % per 

år och anläggning, allt på grund av att de förespråkar energieffektivitet i deras 

investeringar. De lyckades dessutom bland annat att integrera en standard av bra 

ledningsutövande som resulterade i bättre bolagsstyrning och riskhantering (Walker & 

Kolade, 2010, s. 4). 

2.2.8 Ecodesign och Gröna produkter 

På senare år (2009) har utvecklingen av nya produkter blivit allt mer viktig bolag för att 

det ska vara möjligt att framgångsrikt konkurrera på marknaden, inte bara för att skapa 

sig ett övertag på marknaden utan också för att anpassa och förnya bolaget i sig på en 

föränderlig marknad (Berchicci, 2009, s. 2). 

 

Under de senaste årtiondena har kunskapen om människors påverkan på miljön ökat 

dramatiskt vilket har lett till nya policys, nya forskningsprogram och nya verktyg för att 

minska påverkan på miljön från olika företag. Efter alla uppdagade miljöproblem har 

industrierna blivit grönare och infört nya teknologier och ledningssystem för att 

minimera miljöpåverkan. Olika forskare har undersökt hur och till vilken grad olika 

industrier behandlar ansvarsfull miljöhantering och ett återkommande exempel är de 

ledande kemiska företagen som har beslutat om ett antal olika regler under namnet 

”Responsible Care Program”. Å andra sidan har det visat sig att företag utanför 

programmet förbättrade sin miljöhantering snabbare än de inom programmet. Nya 

industrier är även de också benägna att arbeta med miljöfrågor och sociala frågor. Russo 

(2003, refererad i Berchicci, 2009) definierar hållbar industri som ” en samling 

organisationer med ett engagemang mot ekonomiska och miljömässigt hållbara mål, 

som kan existera och blomstra, och samtidigt låta andra enheter göra detsamma”. Ett 

exempel på en sådan typ av industri är den snabbväxande vindkraftsindustrin där den 

institutionella miljön och det naturliga kapitalet har haft en positiv influens över hållbar 

industri (Berchicci, 2009, s. 60-61). 
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Ambitionen att utveckla nya produkter och tjänster med potentiella fördelar för miljön 

kolliderar ofta med att dessa produkter inte erbjuder samma värde för kunderna. Elbilen 

är ett bra exempel på miljövänlig teknik som många grupper satsat väldigt hårt på men 

som marknaden däremot nästan avkastat (Berchicci, 2009, s. 1). Isaak (2002, refererad i 

Berchicci, 2009) beskriver en grön entreprenör som en entreprenör som vill att dess 

bolag ska vara miljömässigt ansvarsfullt och ”göra en social markering, inte bara tjäna 

pengar”. Titeln medför en tuff utmaning eftersom den måste matcha miljöproblem och 

lösningar på dessa med efterfrågan på marknaden (Berchicci, 2009, s. 1). 

 

Berchicci (2009, s. 6) definierar ett företags miljöambition som en speciell intention att 

designa, utveckla nya produkter och tjänster som har en mycket lindigare påverkan på 

miljön än produkterna de har som mål att ersätta. Berchicci (2009) har i en 

forskningsstudie ställt upp frågeställningen: ”Hur påverkar miljöambitioner managers 

och produktutvecklares beslut i innovationsprocessen?” Studien som är utförd utifrån en 

kvalitativ studie, visar att miljöambitionen påverkar innovationsprocessen på flera olika 

sätt. Det är till exempel en anledning till att företag inleder nya produktutvecklingar och 

det har även en påverkan när det gäller att sätta upp mål, resursmobilisering och när 

verksamhetens prestation utvärderas. Miljöambitioner kan också förstärka managers 

uppfattning om vad som är möjligt att utföra och därmed leder dem att ta något mer 

risker. Eftersom det finns en stor osäkerhet när det gäller att utveckla den här typen av 

nya produkter och hur de kommer att lyckas på marknaden är de väldigt 

svåranalyserade när utvärderingar ska göras om potentiella vinster. När den osäkerheten 

finns, blir det ofta en mer personlig utvärdering av produkten i fråga som styrs av 

individuella uppfattningar om vad som är bra att satsa på. Data som är oförenlig med 

den personliga uppfattningen blir ofta ignorerad och motsatsen kan ses som en 

förstärkning av den personliga uppfattningen. Därmed, kan miljöambitioner verka som 

en förstärkande faktor att ”göra det rätta” och resultera i psykologiska belöningar 

(Berchicci, 2009, s. 170). 

 

Under en produkts livscykel påverkar den miljön från dess utvinningsprocess, 

produktionsfas och till slut användandet av produkten av kunden. De som designar 

produkten är därmed länken mellan kunden och produkten och spelar en viktig roll att 

uppfylla miljömässiga krav i produkten. Eftersom oron för ekologiska effekter på grund 

av avfall och uttömningen av resurser blir allt värre har de som designar produkter 

utvecklat en ny filosofi som kallas ecodesign som innebär att genom en systematisk 

process integrera miljötänk och därmed utveckla miljömedvetna produkter. Detta 

genom att minimera råmaterialet, använda miljövänligare material, minska 

energianvändningen och förbättra möjligheterna att återanvända produkten. Många 

personer inom området såsom forskare och styrelser har insett att det inte enbart är för 

miljöns skull som många nya teknologier och miljövänliga produkter tagits fram utan 

det är också en drivande kraft för att skapa nya affärsmöjligheter genom nya produkter 

och tjänster (Berchicci, 2009, .s. 63-64). 

 

Vad är då en grön produkt? Begreppet är ganska svårdefinierat och är vida diskuterat 

och det kan till exempel göras en distinktion mellan produkter som är systematisk 

speciellt designade för att minska miljöpåverkan (ecodesignade) och produkter som 

genom teknologiska genombrott automatisk har minskat påverkan på miljön genom 

digitalisering och energieffektiviserande, som till exempel mobiltelefoner som under 

åren har blivit mer energieffektiva och inte längre drivs av lika miljöfarliga batterier. 

Många forskare tror också att konsumenter är villiga att betala vissa avgifter för 
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användandet av miljövänliga produkter när kunderna har indikerat att de bryr sig om 

miljön och söker sådana typer av produkter men faktum är att konsumenters attityd mot 

miljön nödvändigtvis inte återspeglar deras köpbeteende. Ett exempel är Shell som år 

2000 lanserade ett drivmedel som skulle vara mer miljövänligt än existerande drivmedel 

och Shell antog att konsumenter skulle vara villiga att betala mer för detta drivmedel, 

men som i själva verket misslyckades totalt. När de sedan introducerade ytterligare ett 

drivmedel som var ännu mer miljövänligt, marknadsförde de det som ett 

prestandahöjande drivmedel utan att nämna miljöaspekterna av det, vilket ledde till att 

det slutade i succé (Berchicci, 2009, s. 67). 

 

Frågan är då hur pass framgångsrika gröna produkter blir på marknaden. Det finns 

förmodligen inget bra svar på detta, men ett exempel på en framgångsrik produkt är 

bland annat energisparlampan. Antalet gröna produkter på den amerikanska marknaden 

steg från 1,1 % 1986 till 13,4 % 1991 men sjönk till 10 % till 1997. Men det finns då å 

andra sidan oklarheter om vad som verkligen är gröna produkter. Nya miljövänliga 

produkter behöver inte alltid leda till nya affärsmöjligheter eller nya möjligheter på 

marknaden och många gröna projekt hamnar ofta på nichemarknader eller på ett 

prototypstadium, eller att företaget inte lyckats introducera någon produkt 

överhuvudtaget och därmed avslutar projektet innan prototypen når marknaden. Antalet 

gröna produkter på marknaden är relativt liten men verktygen för att utveckla dem har 

däremot ökat kraftigt de senaste åren (Berchicci, 2009, s. 69).    

2.2.9 Investeringsmetoder för ansvarstagande 

Det finns olika metoder att investera kapital i enlighet med SRI och tre av dessa är 

enligt Sjöström (2010) särskilt vanliga på svenska marknaden: 

 

 Uteslutning 

 Positivt urval 

 Aktivt ägande 

Den enklaste metoden är uteslutningsmetoden, vilket innebär att branscher väljs bort 

som investeraren inte tycker står eller arbetar för ansvarsfullt företagande. Oftast 

handlar det om tobak, alkohol, vapen, spel och pornografi som gallras bort bland 

investeringsalternativen. Det handlar inte så mycket om att investeraren försöker 

påverka bolagen, utan det handlar mer om att ta hänsyn till sina egna värderingar. Ett 

exempel är att låta bli att investera sina pengar i exempelvis företag som är involverade 

med alkohol och tobak, för att det bidrar till hälso- eller samhällsproblem. Bland etiska 

fonder som finns på marknaden idag är denna metod vanlig (Sjöström, 2010, s. 32). 

Positivt urval är en annan metod som också kan kombineras med uteslutningsmetoden. 

Denna metod innebär att investeraren går igenom ett antal bolag och väljer ut företagen 

som bedöms som mest intressant, från ett hållbarhetsperspektiv men även ur ett 

finansiellt perspektiv. Det kan gå till så att bolag väljs ut som anses vara bäst ur ett 

CSR-perspektiv i varje bransch. Denna variant av positivt urval brukar kallas bäst i 

klassen. Investerarnas process går till som så att investerarna gör en finansiell analys för 

att göra ett första urval. Sedan lägger de till en analys utifrån ett CSR-perspektiv, för att 

se vilka bolag som klarar alla kriterier. Ibland, men dock väldigt sällan så börjar 

processen ur ett CSR-perspektiv för att sedan gå till det finansiella perspektivet 

(Sjöström, 2010, s. 32). 
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Aktivt ägande är den tredje metoden och den kan kombineras med båda de ovanstående 

metoderna. De vanligaste är att detta sker genom ägardialoger, men kan också ske på 

andra sätt. Ägardialogerna fungerar på så sätt att investerare träffar representanter från 

bolag i enskilda möten för att diskutera bolagens miljöarbete och sociala ansvar. Detta 

kan också ske på bolagsstämmorna där investerare ger uttryck för sina åsikter, vilket 

dock är ovanligt i Sverige när det gäller CSR-frågor där dialogformen föredras. Ett 

annat sätt att utföra denna metod är att investerarna ställer kritiska frågor till företaget 

då de presenterar sin verksamhet. Syftet med denna metod är inte bara att samla 

information om bolaget utan också försöka påverka deras hållbarhetsarbete till det 

bättre. Om ett företag inte tar till sig investerarnas idéer och försök till påverkan, så kan 

det sluta med att investerarna säljer sina innehav i bolaget (Sjöström, 2010, s. 32-33). 

 

Utöver dessa tre metoder så finns det också olika fondvarianter, vilka är ideella fonder 

och miljöteknikfonder som kan kategoriseras som versioner av SRI. Ideella fonder 

skänker en del av sin avkastning till välgörande ändamål och vissa väljer också att 

använda sig av uteslutningsmetoden. Miljöteknikfonder investerar i företag som 

försöker förbättra miljön (Sjöström, 2010, s. 33). 

 

Att arbeta med CSR innebär att ta ansvar för organisationens intressenter såsom till 

exempel anställda, kunder, leverantörer och lokalsamhällen. Några exempel på vad som 

skulle kunna röra detta är bl.a. förbättrade arbetsvillkor, sänkta utsläpp och ökad 

mångfald och jämställdhet. CSR är också en del av ägarstyrningen och ska alltså också 

omfattas av ledning och styrelse. Det är också viktigt att företagets CSR-aktiviteter 

grundas i företagets historia och upplevs som genuint av allmänheten (Borglund, De 

Geer & Hallvarsson, 2009, s. 63). 

 

Det förväntas åtminstone av stora företag idag att de har en viss CSR-medvetenhet och 

de samlade förväntningarna kring företaget inkluderar bl.a. produktivitet, att företagen 

skapar arbetstillfällen, levererar avkastning och samtidigt tänka på miljön och sociala 

aspekter (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009, s. 14). De ställer sig också frågan: 

”Vilket börsnoterat företag av idag redovisar inte på sin hemsida ett samarbete med 

någon välgörenhetsorganisation, här eller i fjärran land?” (Borglund, De Geer & 

Hallvarsson, 2009, s. 17). 

 

Vi däremot, ställer oss hellre frågan: ”I vilken utsträckning redovisar svenska 

riskkapitalbolag på sin hemsida samarbeten med välgörenhetsorganisationer, här eller i 

fjärran land?”. Något vi återkommer till i vår analys som en del av vår 

problemformulering. 
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2.2.10 Intressentmodellen – Modell för ansvarstagande 

Som teoretisk modell bakom begreppet om CSR finns en modell som kallas 

intressentmodellen, vilken används för att kartlägga och hantera intressentrelationer, 

även kallad stakeholder management. Intressentmodellen handlar om att vårda 

relationerna till företagets viktigaste intressenter som ägare, anställda, kunder, 

lokalsamhälle och miljö. Erik Rehnman (Forskare vid Handelshögskolan i Stockholm 

och drev konsultföretaget SIAR) var den som tidigt började fundera kring 

intressentmodellen och han definierar intressenter som ”grupper som är beroende av 

företaget och vilka företaget samtidigt är beroende av”. Han menade att varje intressent, 

genom att agera tillsammans med de andra intressenterna, försöker uppnå en vinst som i 

sin tur är hotad om någon av intressenterna upplever sig få för lite vinst.  

Företagsledningens roll blir då att se till att en balans råder mellan de olika 

intressenterna så att företaget kan överleva, som är företagsledningens primära mål. 

Detta innebär också att företagets huvudmål inte behöver vara att vinstmaximera utan 

att överleva och om möjligt, expandera och öka tillväxt. Men enligt Borglund, De Geer 

& Hallvarsson (2009) anser dock de flesta idag att aktieägarna är den viktigaste 

intressenten av alla och att företagsledningar bör arbeta för ägarna framför övriga 

intressenter, även om det är bra att vårda övriga relationer också (Borglund, De Geer & 

Hallvarsson, 2009, s. 64-66). 

 

Edward Freeman som är amerikansk organisationsforskare har fått stort genomslag med 

sin formulering av Stakeholder management – hur intressentrelationer hanteras. Hans 

Stakeholder Theory från 1984 i boken Strategic management – A Stakeholder approach 

utgör idag en av de viktigaste referenserna till begreppet om CSR. Enligt Freeman bör 

företagen ”frivilligt agera för att tillfredsställa behoven hos de viktigaste 

intressenterna”, vilket ”skapar goda relationer och konkurrensfördelar på lång sikt”. 

Företagen kan till exempel hjälpa lojala medarbetare att behålla sitt jobb, och skapa 

goda relationer med leverantörer som varar länge. Trycket från lokalsamhällen är också 

stort eftersom det förväntar sig att företaget försöker minska miljöutsläpp, men även 

stödjer samhället vid en eventuell neddragning på personal. Företaget bör behandla 

intressenterna värdigt eftersom att det är en grund för etiska principer. Alla företag bör 

också själva identifiera deras egna CSR-frågor och själv avgöra vilket ansvar de har för 

dessa (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009, s. 67-68, 71). 
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Figur 2. Intressentmodellen (SEB, 2011)  

2.2.11 Yttre påverkan på bolagens ansvar 

FN lanserade och instiftade 2006 det som kallas för Principles for Responsible 

Investment (PRI). PRI bygger på sex principer som investerare kan skriva under och på 

så sätt visa sin ambition till CSR-frågor. Det är ca 900 (UN, Principles for Responsible 

Investment Maj, 2011, 1:b) kapitalägare, kapitalförvaltare och andra finansrelaterade 

organisationer som har skrivit under för dessa principer. Exempel på svenska 

investerare som har skrivit under är alla AP-fonder (utom AP6), ett par försäkringsbolag 

och några av Sveriges storbanker (Sjöström, 2010, s. 23). 

 

PRI bygger på dessa sex principer;  

 

1. Verksamheten ska integrera ESG-frågor i deras investeringsanalys och 

beslutsprocesser. 

2. Verksamheten ska vara aktiva ägare och integrera ESG-frågor i deras 

ägandepolicys och ägarutövande. 

3. Verksamheten ska på ett lämpligt sätt redovisa all ESG-verksamhet i alla 

enheter den investerar i. 

4. Verksamheten ska välkomna och implementera Principerna inom 

investeringsindustrin. 

5. Verksamheter ska arbeta tillsammans för att förbättra effektiviteten av 

Principernas implementering. 

6. Alla verksamheter ska rapportera om deras aktiviteter och utveckling gällande 

implementeringen av Principerna.   

 (UN, Principles for Responsible Investment, 2011, 1:c). 
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Två av de viktigaste faktorerna som driver företag att integrera ESG-frågor i 

verksamheten är investerarkrav och regleringar. I en tid då private equity-bolag ökar sin 

transparens så vill också investerarna se resultat på att ledningen tar hänsyn till ESG-

frågor i deras investeringsanalyser och ägarutövande. Uppkomsten av FN:s Principles 

of Responsible Investment har också uppmuntrat investerare att försäkra sig om att 

ESG-frågor tas på allvar, det ger också bolagen tillgång till en större kvot av 

investerarkapital att integrera ESG-frågor. Regleringar och andra policys runt ESG ökar 

mer och mer på både industrimarknaden och andra marknader. I Storbritannien till 

exempel, är private equity-bolagen ansvariga för alla koldioxidutsläpp som företagen de 

har operativ och finansiell kontroll över släpper ut. Nya regelverk av det här slaget 

uppmuntrar ny teknologisk utveckling på området och stimulerar affärsmöjligheter och 

investeringar (Walker & Kolade, 2010, s. 5). 

 

FN:s Global Compact har även satt upp 10 olika principer över frågor som ska vara 

grundläggande för företag att följa när det gäller CSR. Dessa följer nedan: 

 

Global Compact’s 10 principer 

 Mänskliga rättigheter 

Princip 1. Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella 

mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka; och 

Princip 2. försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktigt i brott mot 

mänskliga rättigheter.  

 Arbetsvillkor  

Princip 3. Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten 

till kollektiva förhandlingar; 

Princip 4. avskaffa alla former av tvångsarbete; 

Princip 5. avskaffa barnarbete; och 

Princip 6. inte diskriminera vid anställning och yrkesutövning.  

 Miljö 

Princip 7. Företag ombeds att stödja förebyggande åtgärder för att motverka 

miljöproblem; 

Princip 8. ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och 

Princip 9. uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.  

 Korruption  

Princip 10. Arbeta mot alla former av korruption, inklusive utpressning och 

bestickning. 

(Regeringen, 2010, 2:b).  
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Det här är de principer som företagen måste uppfylla för att få vara med i Global 

Compact. Företaget måste arbeta med dem i sitt dagliga arbete för att de ska bli en del 

av företagskulturen och företagen måste också i sina årsrapporter redogöra för på 

vilket/vilka sätt de arbetar för Global Comapct’s principer (Regeringen, 2010, 2:c). 

Den definition som FN använder för företagens principer av ansvarsfulla investeringar 

är ESG – Environmental, Social & Governance. Det är också finansmarknadens 

analysmodell runt företagsansvar som rör just miljöfrågor, socialt ansvar och en sund 

bolagsstyrning (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009, s. 74-75). 

2.2.12 Kritik mot CSR 

Begreppet CSR har också mött kritik på flera håll där vissa menar att det bara skulle 

vara ett pr-trick utan innehåll, men också att det strider mot företagets åtagande mot 

aktieägarna. Det finns också en viss skepsis mot att företag, som säger sig arbeta med 

CSR-frågor, verkligen ägnar sig åt fundamentala frågor och inte istället enbart fokuserar 

på mindre betydelsefulla aktiviteter. Ett exempel på detta, som kallas ‖Greenwashing‖ 

från Sjöström (2010) följer: ”en hotellkedja som kallar sig själv miljövänlig för att 

gästerna kan välja att avstå från att lakan och handdukar tvättas varje dag, samtidigt 

som hotellet inte gör mycket för att spara vatten och energi där der verkligen märks, till 

exempel gällande transporter, belysning och i restaurangverksamheten” (Greenwashing 

Index 2010, refererad i Sjöström, 2010, s. 20). 

Det finns även annan kritik mot CSR, eftersom det går att anse att det ger en högre 

avkastning till samhället om aktieägarnas avkastning sätts i största fokus och att vara 

alltför givmilda mot intressenter riskerar att göra företagen ineffektiva och 

felfokuserade. Jan Tullberg som är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm inom 

företagsetik är enligt Borglund, De Geer & Hallvarsson (2009) kritisk mot CSR och 

varnar för att det finns en risk för att företagen följer det för att det förväntas av dem och 

inte för att det är något som gör företaget bättre. Han får också stöd av ekonomen David 

Henderson som enligt Borglund, De Geer & Hallvarsson (2009) menar att CSR ger 

företagen högre kostnader och mindre lönsamhet och att begrepp som CSR/ESG ökar 

regleringar i ekonomin vilket leder till en lägre tillväxt och försämrar konkurrens och 

välfärd. En annan ekonom, Milton Friedman, menar enligt Borglund, De Geer & 

Hallvarsson (2009) att de bästa ett företag kan bidra till allmänheten med är att försöka 

maximera vinsten. Ett annat argument han använder är att det enda ansvar företaget har 

är att vara effektivt, och därmed kunna skapa mer resurser till ett bättre samhälle. Han 

menar vidare att till exempel för företag att hålla lönerna nere eller minska föroreningar 

mer än vad som behövs är fel eftersom företagsledningens uppgift är att skapa värde för 

ägarna och verka enligt deras önskemål, ”annars blir företagsledaren en 

samhällsföreträdare som agerar politiker och det kan man bara bli genom demokratiska 

val.” Allt som allt kan det argumenteras för att det är politiker som ska ta socialt ansvar, 

inte företag (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009, s. 76-77). 
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2.3 Delkapitel 3 – Riskkapital & ESG 

2.3.1 Angreppssätt för ansvarsfullt investerande 

Ofta är klassifikationen om hur olika bolags inställning till ESG ser ut ganska komplex, 

men enligt Novethic (2009) finns det tre större angreppssätt som går att urskilja.  

 

1. Tematisk ESG-inställning  

 

Detta innebär att riskkapitalbolaget väljer investeringsobjekt vars produkter eller 

tjänster erbjuder hållbara lösningar på miljö eller sociala problem. Oftast är det 

klimatfrågor och energieffektivitet, som kan beskrivas som Cleantech, det handlar 

om, men även demografi och hälsovård. Detta är också det mest spridda synsättet, 

särskilt inom Cleantech sektorn, men behöver dock inte leva upp till alla ESG krav. 

Detta eftersom oftast är riskkapitalbolaget bara engagerad i miljöproblem och inte 

sociala frågor och dessutom ofta bortser från själva ESG-utövandet, som till 

exempel relationer till intressenter, omgivning och lokalsamhälle. Alltså, bolaget 

tittar enbart på produkten/tjänsten. Detta synsätt ökar ofta ESG-medvetandet hos 

ledningen men blir sällan systematiskt implementerat.  

 

(Novethic, 2009) 

 

2. ESG-screening 

 

Att investeringsbeslut är påverkade av en analys av ett bolags ESG-utövande är 

fortfarande ganska sällsynt, i alla fall om det syftar till en strukturerad och 

systematisk analys. Detta på grund av två anledningar: 

 

 Onoterade bolag genomgår generellt sett inte en screeningprocess, som ofta 

är fallet med noterade bolag. 

 Eftersom investeringarna sker under en längre tidsperiod med stort ägande 

eller majoritetsägande, lutar ofta private equity-bolag hellre åt ett arbetssätt 

som syftar till att förbättra ESG-utövandet i bolaget under tid, istället för en 

initial selektionsprocess av bolag som då visar det bästa ESG-utövandet. 

 

Detta angreppssätt används ofta inom olika styrelser bland private equity-bolag 

och deras huvuduppgift är att minska risker associerade med icke-finansiella 

faktorer som inte tas med i den finansiella due-dilligence processen. För att 

implementera detta arbetssätt sätter bolaget upp specialgrupper och integrerar 

icke-finansiella forskarteam tillsammans med private equity-bolagets ledning. 

Teamet lägger sedan ut en strategi och identifierar portföljbolagets huvudsakliga 

risker. Detta görs oftast genom dialoger men kan också ske genom 

frågeformulär som skickas till portföljbolagen. Vissa private equity managers 

listar branscher som är exkluderade från deras investeringsstrategi, såsom vapen, 

djurförsök, etc., för att endera locka investerare som är känsliga för den typen av 

frågor eller på grund av den lokala kulturen. 

 

(Novethic, 2009) 
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3. Samhällsprojekt 

 

Bolagen fokuserar på sociala aspekter och/eller på ekonomiskt återhämtande av en 

region. Detta angreppssätt inkluderar ett väldigt specifikt ESG-element: Relationen 

mellan bolag och det civila samhället, mer specifik, lokalsamhället. Detta är mest 

associerat med riskkapital och tillväxtkapital och fokuserar på sociala fördelar. De 

som använder det argumenterar för att attrahera institutionella investerare.  

 

(Novethic, 2009) 

2.3.2 Strategier för lyckad ESG-implementering  

En klar och tydlig definierbar strategi hjälper oftast till när det kommer till 

beslutsfattande om ESG och det hjälper också till att samla in kapital från utomstående 

investerare. När planeringen för strategierna mot ansvarsfullt investerande ska göras bör 

följande faktorer has i åtanke: 

 

Ambition – Ett bolag bör ha en uttalad ambition som guide för att sedan kunna planera 

sina handlingar för att nå sitt mål när det gäller ansvarsfulla investeringar, och varje 

bolag borde sedan välja sin egen väg baserat på sin ambitionsnivå. Integrationen av 

ansvarsfulla investeringar borde också sammanstråla med bolagets generella affärsidé 

och riskhantering (Walker & Kolade, 2010, s. 5). 

 

Anpassning mot intressenter – Ett bolag som är intresserad av att utveckla sin 

investeringsstrategi mot ett ESG-ansvar bör inte bara matcha detta mot sina egna 

värderingar och principer utan också mot deras nyckelintressenter, speciellt investerare 

och sina portföljbolag. Till exempel så vill vissa investerare avstå från alla investeringar 

inom vissa områden, som till exempel alkohol, tobak och vapenindustrier (Walker & 

Kolade, 2010, s. 5). 

 

Ledarskap – Att identifiera ett bolags framtida ambitioner krävs det ett tydligt 

engagemang av styrelse och ledning, vilket är avgörande för ett framgångsrikt 

ansvarsfullt investerande (Walker & Kolade, 2010, s. 6). 

 

Definiera en policy – När bolaget har etablerat en bred strategi bör de också ha en mer 

specifik ESG-policy och fundera ut om de vill att den ska gälla enbart investeringar eller 

hela bolaget i sig (Walker & Kolade, 2010, s. 6). 

 

Definiera ett ramverk för styrelsen – När bolaget ska implementera en ansvarsfull 

investeringsstrategi behöver de en effektiv styrelse för att bland annat se till vem som 

ansvarar för vad i ESG-frågor inom investeringscykeln (Walker & Kolade, 2010, s. 6). 

 

Rapportering – Eftersom att private equity branschen blir mer och mer transparent, och 

förväntas vara det, bör bolag ha i åtanke vilken typ av information och i vilken mängd 

den ska kommuniceras till intressenter. Ett annat beslut att ta är frågan om i vilket 

format informationen ska kommuniceras, till exempel i årsrapporter eller på hemsidor 

etc. (Walker & Kolade, 2010, s. 6). 

 

Eftersom riskkapitalbolaget är en betydande aktieägare och samtidigt hanterar 

investerares kapital, har de ett ansvar att se till att uppmuntra företagen de investerar i 
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att ta till sig och fullfölja ett ansvarsfullt verksamhetsutövande. De har också ett 

finansiellt intresse i detta eftersom att ett överseende av ESG-frågorna under själva 

investeringsperioden kan till hög grad öka lönsamheten och värdet på företaget när de 

senare går ur. För att minska risk och maximera potential så måste riskkapitalbolaget 

följa upp trender i kundernas och investerarnas preferenser, vara uppdaterad på nya 

regelverk, teknologi och andra utomstående faktorer. Är bolaget medveten om dessa 

saker har det också lättare att se till att deras portföljbolag engagerar sig i ESG-frågor 

för att skapa och behålla värde (Walker & Kolade, 2010, s. 11-12). 

2.3.3 Positiva framtidsutsikter 

I början såg finansiella bolag ESG från endast ett perspektiv, vilket var att minimera 

risken för dåligt rykte. Idag däremot inses det mer och mer hur det kan minimera även 

finansiella och operativa risker samtidigt som det ger en möjlighet till nya investeringar 

och affärsidéer. Investerare blir också alltmer medvetna om miljö och sociala problem 

och undviker gärna investeringar som kan vara skadande gentemot deras rykte. Den 

senaste ekonomiska krisen har lett till en djup brist på tillit mot den finansiella 

marknaden från allmänheten och andra intressenters sida, och att återfå den tilliten har 

blivit en hög prioritet där ansvarsfulla investeringar är ett steg mot att visa var bolaget 

står. Traditionellt sett har privatägda bolag inte haft samma granskning mot sig som 

listade bolag men regelverk och affärsrisker- och möjligheter har utvecklats mycket de 

senaste åren och numera integrerar även privatägda bolag ESG i deras verksamhet 

(Walker & Kolade, 2010, s. 4). 

Fler och fler ledningar inom bolag har börjat rikta in sig ESG-frågor på grund av dess 

potential att påverka lönsamheten och öka värdet på bolaget. Dessutom är det fler och 

fler private equity- och riskkapitalbolag som använder ESG-hänsyn i deras 

investeringsstrategier. Målet är att minska risker och försöka få ett strategiskt övertag 

genom att hantera ESG-frågor (Walker & Kolade, 2010, s. 3). 

Private equity- och riskkapitalbolag investerar i bolag från en rad olika sektorer och har 

väldigt många människor anställda, vilket gör det så viktigt att just dessa fördjupar sitt 

engagemang mot ansvarsfulla investeringar enligt Walker & Kolade (2010, s. 3).  
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3. Sammanfattning & Hypotesgenerering 
 
Vi har nu presenterat tankar och teorier kring riskkapital och ansvarsfullt företagande 

och investerande. Behovet av ansvarsfulla investeringar ur miljö- och sociala 

hänseenden är uppenbart. Att riskkapitalinvesteringar och riskkapitalbolag har en stor 

potential att påverka detta är också tydligt i och med stora omsättningsbelopp och 

screening processer som gör det möjligt att välja att investera ansvarsfullt. Den stora 

frågan är om riskkapitalbolagen verkligen agerar ansvarsfullt, i teorin och i praktiken. 

Det finns privata och offentliga riskkapitalbolag där olika direktiv styr hur bolagen i 

fråga bör hantera sin verksamhet. Riskkapitalbolag som förvaltar kapital åt offentliga 

investerare har fler regler och direktiv att följa och de bör därför också arbeta mer med 

ESG-frågor än vad till exempel privata riskkapitalbolag gör. Som vi tog upp i vårt 

teorikapitel var detta också något som Cumming & MacIntosh (2002) diskuterade, där 

de menade att offentliga riskkapitalbolag ofta har mer lagstadgade begränsningar att ta 

hänsyn till. Isaksson (2006) menar på att offentliga riskkapitalbolag ofta har större 

långsiktiga mål utöver de finansiella, och Jansson & Biel (2011) kom i sin studie fram 

till att de flesta bolag ser lönsamhet med ansvarsfullt investerande över längre period. 

Resonemanget blir därför mycket tydligt. Vi väljer att ställa upp följande hypotes:  

 

Hypotes 1: Riskkapitalbolag som förvaltar kapital åt offentliga investerare (Offentliga 

riskkapitalbolag) integrerar i högre utsträckning ESG-frågor i sin verksamhet än privata 

riskkapitalbolag. 

 

Vissa riskkapitalbolag inriktar sina investeringar mer mot senare faser i ett bolags 

utveckling (Buyout), och vissa inriktar sina investeringar mot tidigare faser, såsom 

såddfas och start-up fas (Venture Capital, VC). Buyout-bolagen investerar ofta större 

summor och bör ställa högre krav på bolagen de investerar i eftersom att de har kommit 

mycket längre i utvecklingen. Detta bör ha en effekt på hur ESG-frågor hanteras och av 

den anledningen ställer vi upp följande hypoteser: 

 

Hypotes 2a: Buyout-bolag integrerar i högre utsträckning ESG-frågor i sin verksamhet 

än VC-bolag.  

 

Alternativt, 

 

Hypotes 2b: Riskkapitalbolag som placerar sina investeringar i ett bolags senare skeden 

integrerar i högre utsträckning ESG-frågor i sin verksamhet än riskkapitalbolag som 

placerar sina investeringar i ett bolags tidigare skeden. 

 

Hypotes 3: Stora riskkapitalbolag (I förvaltat kapital räknat) arbetar mer med ESG-

frågor än små riskkapitalbolag.  

 

Som vi visat på i teorikapitlet har gröna produkter och miljövänlig teknik blivit allt 

vanligare med tiden samt att arbeta med miljö- och sociala frågor ofta kan öka 

lönsamheten hos företag. Cleantech-sektorn är ett exempel på detta. Riskkapitalbolag 

redovisar som regel ofta vilka branscher de väljer att placera sina investeringar i och 

många av dem påvisar att de investerar inom Cleantech. Det är rimligt att tro att dessa 

riskkapitalbolag rent generellt sett ställer högre krav på sina portföljbolag och har en 

tydlig uppfattning när det gäller ansvarsfulla investeringar. Av den orsaken formulerar 

vi nästa hypotes: 
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Hypotes 4: Riskkapitalbolag som investerar i Cleantech arbetar i högre utsträckning 

med miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfrågor än riskkapitalbolag som inte investerar i 

Cleantech. 

 

Olika Riskkapitalbolag arbetar och investerar inom olika marknader men också inom 

olika områden geografiskt sett. Riskkapitalbolag som väljer att investera regionalt har 

ofta offentliga investerare bakom sig vars mål är att främja företagande på regional nivå. 

Det skulle därför kunna tänkas att dessa bolag aktivt arbetar med ESG-frågor. Samtidigt 

har internationella investerare ofta fler direktiv och regler att följa, av såväl svensk stat 

som av internationella regleringar. Många större riskkapitalbolag som investerar på den 

internationella marknaden har ofta skrivit under direktiv såsom FN:s Global Compact 

och Principles for Responsible Investments. Av denna anledning ställer vi upp hypotes 

nr. 5: 

 

Hypotes 5: Riskkapitalbolag som placerar sina investeringar på den internationella 

marknaden arbetar mer med ESG-frågor i sin verksamhet än riskkapitalbolag som 

investerar på regional eller nationell nivå. 
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4. Metod 

4.1 Vetenskapliga utgångspunkter 

I detta kapitel ger vi en förklaring till vilka vetenskapliga utgångspunkter vi utgått ifrån 

när det gäller att forma och utföra undersökningen. Här beskrivs också vilka 

vetenskapliga synsätt vi utgått ifrån och hur de påverkar vår undersökning. Vi tycker 

också det är viktigt att lyfta fram fördelar såväl som nackdelar med vårt 

tillvägagångssätt och av den anledningen beskriver vi också detta i kapitlet.  

 

Vi har valt att utgå från en kvantitativ innehållsanalys, eftersom vi har samlat numerisk 

data, och relationen mellan vår teori och forskning är av ett deduktivt slag. Vi har utgått 

från teoretiska utgångspunkter, det vill säga ett deduktivt synsätt på relationen mellan 

teori och forskning (Bryman, 2011, s. 151). Deduktiv teori innebär att utifrån forskarens 

kunskaper inom ett område och de teoretiska övervägandena för detta område, härleder 

forskaren en eller flera hypoteser som ska underkastas en empirisk granskning (Bryman, 

2011, s. 26). 

 

Vi har även använt oss av ett positivistiskt synsätt. Bryman (2011, s. 30) beskriver 

positivism på följande sätt: ”Positivism står för en kunskapsteoretisk ståndpunkt som 

förespråkar en användning av naturvetenskapliga metoder vid studiet av den sociala 

verkligheten och alla dess aspekter”. Vi har använts oss av ett deduktivt slag av 

positivism vilket innebär att hypoteserna ska genereras från teorin och att hypoteserna 

ska kunna prövas på ett sådant sätt att det går att ta ställning till lagmässiga förklaringar 

(Bryman, 2011, s. 30).  

 

Bryman (2011, s. 281) definierar innehållsanalys på följande sätt: 

 

”Innehållsanalys utgör en forskningsteknik som rör en objektiv, systematisk och 

kvantitativ beskrivning av det konkreta eller manifesta innehållet i kommunikationen‖ – 

Berelson (1952, s 18, refererad i Bryman, 2011, s. 281).  

 

Vi har alltså valt innehållsanalys som forskningsmetod, eftersom syftet var att avkoda 

riskkapitalbolagens hemsidor utifrån ett antal olika faktorer. Ofta vid en innehållsanalys 

vill forskaren avkoda texten inom vissa ämnesområden. Det finns två olika delar 

gällande kodningen vid en innehållsanalys, vilka är kodningsmanualen och att forma 

kodningsschemats utseende (Bryman, 2011, s. 290-291).  

 

För att utforma ett kodningsschema vid en innehållsanalys så finns det ett flertal punkter 

att ha i åtanke. Dessa är diskreta (åtskilda) dimensioner, ömsesidigt uteslutande 

kategorier, heltäckande kategorier, tydliga instruktioner och tydlighet när det gäller 

analysenheter. Diskreta dimensioner innebär att det inte ska finna någon överlappning 

mellan dimensioner, teoretiskt eller empiriskt. Ömsesidigt uteslutande kategorier går ut 

på att faktorerna inte går in i varandra, vilket kan medföra att de som avkodar blir 

osäkra på hur kodningen ska gå till. Alla tänkbara kategorier ska finnas tillgängliga för 

kodarna inom varje dimension och det är vad heltäckande kategorier omfattar. 

Tydlighet när de gäller analysenheter innebär i korta drag att vara klar över skillnaden 

mellan medieinslag (artikel eller en notis) och det tema som kodas (Bryman, 2011, s. 
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294). Vi tycker att vårt kodningsschema är uppbyggt på ett sätt att det innehåller dessa 

faktorer. 

 

I vår studie har kodningsschemat varit indelat i olika faktorer som Miljö, Sociala och 

Bolagsstyrning, där riskkapitalbolagen har kunnat få poäng mellan 0-3. Sedan har vi 

också inkluderat Transparens och Kön som faktorer där bolagen kunnat få antingen 0 

eller 1 poäng, samt Negativ Screening där poängen satts till 0 eller 2. Slutligen har vi 

räknat ihop varje företags totala ESG poäng. Vi har utfört kodningen utifrån 

riskkapitalbolagens hemsidor och sedan infört deras respektive poäng i Excel 

(Kodningsschemat). Kodningsschemat har vi byggt upp via en kodningsmanual genom 

att följa ”alla konstens regler” i uppbygganden av ett kodningsschema vid en 

innehållsanalys. Vi har följt kodningsmanualens instruktioner för att avkoda 

riskkapitalbolagens hemsidor i enlighet med dess syfte (Bryman, 2011, s. 292).  

 

I kodningsmanualen finns tydliga instruktioner om hur vi ska avkoda och sätta poäng på 

varje riskkapitalbolag för varje faktor. För att avkoda till exempel Miljö på en hemsida, 

har vi haft tydliga instruktioner om vad som ger 1,2 och 3 poäng, och vilka sökord vi 

har använt oss av för att kunna hitta och sätta poäng. Vi har utformat den som Bryman 

(2011, s. 292) beskriver: ”kodningsmanualen innefattar alla dimensioner som ska 

användas i kodningsprocessen, instruktioner till kodarna och de kategorier som skapats 

för respektive dimension‖. Mycket tid är nerlagd på kodningsmanualen för att vi skulle 

ha klara och tydliga instruktioner att följa, vilket är viktigt för 

interbedömarreliabiliteten (Bryman, 2011, s. 292).   

 

Enligt Neundorf (2001, s. 1) så är denna teknik (Innehållsanalys) förmodligen den 

teknik som växer snabbast i kvantitativ forskning. Detta eftersom förmågan att kunna 

analysera datatextinnehåll med hjälp av analysprogram tillsammans med en ökning av 

databaser och onlinearkiv exploderat (Neuendorf, 2001, s 1).  

 

Fördelar med innehållsanalys 

 

Användningen av innehållsanalys som metod har en rad fördelar. En fördel med 

innehållsanalys är att det är lätt att beskriva hur urvalet har gjorts och uppbyggnaden av 

kodningsschemat. Detta leder till att replikeringar och uppföljningsstudier är enkla att 

göra (Bryman, 2011, s. 296). 

 

Med hjälp av innehållsanalys är det också relativt lätt att göra en longitudinell analys 

som innebär möjligheter att spåra förändringar över tid. Den är också Icke-reaktiv, 

vilket innebär att det som studeras inte påverkas av forskarens närvaro och 

innehållsanalysen beskrivs ofta som detta. Det finns dock argument att detta 

resonemang inte stämmer in helt och hållet på innehållsanalysen (Bryman, 2011, s. 

296). 

 

Innehållsanalys som forskningsmetod är väldigt flexibelt och kan tillämpas på många 

olika studier. Det förknippas först och främst med analyser av massmedierna men är 

mycket bredare än så. Denna metod kan också bidra med information från sociala 

grupper som är svåra att få direkt kontakt med (Bryman, 2011, s. 296). 
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Nackdelar med innehållsanalys 
 

Som med alla andra forskningsmetoder så finns det begränsningar och nackdelar med 

innehållsanalysen. Hur bra innehållsanalysen är beror på källan den bygger på, så det 

gäller att källan är bra för att innehållsanalysen också ska bli det. Forskaren kan bedöma 

källan (dokumentet) utifrån tre olika kriterier: 1) Autencitet, vilket innebär: ”Är källan 

verkligen vad den utger sig för att vara?”, 2) Trovärdighet, att källan inte är förfalskad 

eller förvrängd på något sätt, 3) Representativt, om källorna som studeras är 

representativt för alla andra relevanta källor. Om inte vissa dokument finns kvar eller är 

otillgängliga kan generaliserbarheten ifrågasättas (Bryman, 2011, s. 296-297). 

 

Att utforma en kodningsmanual som inte innebär en viss tolkning av forskarna är i 

princip omöjligt. Det kan ifrågasättas om de som har utformat källan, och forskarna som 

kodar materialet har en gemensam tolkningsgrund. Innehållsanalysen har också fått 

kritik för att mätningen i en innehållsanalys kan resultera i att det ”viktiga” blir det som 

mäts och inte det som är av teoretisk vikt (Bryman, 2011, s. 297). 

 

Hypotestest 

 

I allmänhet anses den vetenskapliga metoden vara hypotetisk – deduktiv. Alltså, från 

teori till en eller flera hypoteser, antingen sannolika uttalanden eller påståenden om 

variablernas relationer. Varje hypotes testat deduktivt. Mätningar görs för varje variabel 

och relationer mellan variablerna undersöks statistiskt för att se om det förväntade 

förhållandet är sant. Om hypotesen är sann så ger den ytterligare stöd till teorin. Om 

hypotesen inte är sann, så kan teorin ifrågasättas till en viss del. Om teorin inte är 

tillräckligt ”stark” så går det att använda sig av frågeställningar om variablers relation 

(Neuendorf, 2001, s. 13). Vi har i vår sammanfattning av vårt teorikapitel genererat 

hypoteser utifrån vår teori och utifrån logiska, rimliga antaganden.  
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4.2 Praktisk Metod 

Detta kapitel redovisar fullt ut hur den praktiska undersökningen gått till, från början 

till slut, och vilka metoder vi använt oss av i utförandet av den. Vi har också valt att i 

detta kapitel framhäva vissa teoretiskt viktiga begrepp för vår undersökning och kopplat 

dessa till olika delar av det praktiska utförandet, vilket bidrar till en bättre bild av 

styrkorna i undersökningen. 

 

Innan vi redovisar vår datainsamlingsprocess presenterar vi nedan några viktiga 

teoretiska begrepp som är av vikt till just vår undersökning och kommer bidra till ökad 

förståelse för hela processen. 

 

Urval för undersökningen 

 

Den här processen syftar till att skapa ett urval för en innehållsanalys, dvs. vilka källor 

forskaren väljer att ta med i sin studie (Bryman, 2011, s 285). I vår studie så har vi 

begränsat urvalet till riskkapitalbolag på den svenska marknaden som är medlemmar i 

den svenska riskkapitalföreningen (SVCA). Urvalet består av de riskkapitalbolag som 

var medlemmar i SVCA 2010-12-21, och vid den tidpunkten hade SVCA 125 

medlemmar. 

 

Tabell 1 visar vårt urval i antal och i procent. ‖VC‖ står för riskkapitalbolag som 

investerar i tidiga faser och ‖Buyout‖ företräder riskkapitalbolag som investerar i senare 

faser. Kategorin ‖Ej (Information saknas)‖ representerar helt enkelt bolag där vi inte 

hittat någon information. Bortfallen kommenteras längre ner i texten. 
 

Tabell 1. Antal riskkapitalbolag 

 

 

Generaliseringsnivå av undersökningen 

 

Generalisering är något som forskare ofta är intresserade av i kvantitativa 

undersökningar för att kunna generalisera resultatet till andra grupper och situationer 

som varit aktuell i den specifika undersökningen. Forskare vill alltså kunna generalisera 

sitt resultat, till exempel har studien gjorts på ett antal personer vill observatörerna 

också kunna generalisera resultatet till personer som inte har medverkat i studien Det 

handlar om att få ett representativt urval (Bryman, 2011, s. 168). Vi anser att vi har ett 

väldigt bra och representativt urval som är representativt för hela populationen, dvs. vi 

gör en totalundersökning som inkluderar hela populationen. Vi kommer därför kunna 

konstatera att OM det finns skillnader i vår hypotesprövning, även om de är små, går det 

med säkerhet att fastställa de skillnaderna.  

VC 75 st.  (60 %) 

Buyout 45 st. (36 %) 

Ej 2 st. (2 %) 

Bortfall 3 st. (2 %) 

Totalt 125 st. (100 %) 
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4.2.1 Datainsamling 

För vår datainsamling har vi utgått från en lista på alla registrerade medlemmar på 

SVCA. Listan är hämtad 2010-12-21 och vid den tidpunkten fanns det 125 medlemmar 

registrerade på SVCA:s hemsida (SVCA, 2010, 3:h). Listan har använts i tidigare 

forskning som föremål för totalundersökningar, vilket ger den hög reliabilitet och hög 

generaliseringsnivå. Detta innebär också att den är verifierad av tidigare forskare vilket 

ger extra tyngd till dess trovärdighet och är en av denna uppsats stora styrkor. Alla 

bolag blev sedan klassificerad utifrån VC eller Buyout, dvs. tidig investeringsfas eller 

sen investeringsfas För varje registrerad medlem finns det på SVCA:s hemsida ett antal 

nyckeltal som ger en kortare förklaring av riskkapitalbolaget. Dessa nyckeltal är bland 

annat förvaltat kapital, investerat kapital, investeringsbelopp, antal befintliga 

investeringar mm. Några av dessa nyckeltal kommer att fungera som oberoende 

variabler i vår senare analys. Det går även att se vilka branscher bolaget investerar i, 

vilka investeringsfaser de föredrar och vilket geografiskt fokus de investerar i. Även 

dessa kommer räknas till oberoende variabler.  

 

I ett Excel-ark med länkar till alla medlemmars detaljsidor på SVCA:s hemsida förde vi 

sedan in alla dessa oberoende variabler, bolag för bolag, för att sedan kunna använda 

dem i analysen. På detaljsidorna finns också länkar till riskkapitalbolagens egna 

hemsidor vilka vi också la in i Excel-arket för den senare avkodningen. För att lättare 

kunna göra avkodningen laddade vi hem alla riskkapitalbolags hemsidor som pdf-filer, 

för att kunna använda sökord som relaterar till ESG. Omvandlingen av hemsidorna till 

pdf-filer skedde 2011-04-05 för samtliga riskkapitalbolag. Nerladdningen av 

hemsidorna till pdf-filer begränsades till 3 nivåer och stoppades efter ca 8 minuter eller 

om de överskred ca 100 sidor. Vissa av bolagen är delar av koncerner eller institutioner 

och vissa har i sig väldigt stora organisationer, vilket innebär att deras hemsidor blir 

oerhört omfattande. Vi får då med en stor mängd information som inte är relevant för 

vår studie, och där av anledningen till att stoppa nedladdningen efter en viss tid/mängd. 

Information som däremot var av betydelse som kom med, då vi gjorde om hemsidorna 

till PDF- filer var årsredovisningar, pressreleaser och andra dokument från bolaget.  

 

När all pdf-insamling var klar var det bara att börja med själva avkodningen av 

hemsidorna. Detta gjordes både som webscreening och i pdf-filerna. Avkodningen 

gjordes gemensamt på alla riskkapitalbolag där den ena gick igenom pdf-filerna och 

använde alla sökord samtidigt som den andre gick igenom riskkapitalbolagens hemsidor 

på webben. Alternativet hade varit att efter ha kodat ett antal bolag gemensamt sedan 

dela upp resterande bolag och avkodat de självständigt för att spara tid. Vi valde att göra 

avkodningen gemensamt på alla bolag för att minska tolkningsrisker och för att öka 

interbedömarreliabiliteten.  

 

I vårt Excel-ark har vi också lagt in kategorierna för ESG-kodningen för varje bolag, 

dvs. Miljö, Sociala, Bolagsstyrning, Kön, Transparens och Negativ Screening. 

Samtidigt som vi gick igenom och avkodade bolag för bolag och la in poängen för 

respektive bolag i Excel-arket, la vi dessutom in alla poäng på alla bolag i ett word-

dokument. I word-dokumentet kunde vi också lägga in exempel direkt tagna från 

hemsidorna, för att kunna återge under vilka kriterier ett visst bolag har tilldelats en viss 

poäng. Det är också en hjälp för att kunna gå tillbaka till vissa bolag där vi inte varit 100 

% säkra vilken poäng vi ska sätta, eller kanske inte sätta.  
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När avkodningen var klar och alla fält för oberoende variabler och ESG-kategorier var 

ifyllda behövde vi justera de lite för att kunna göra en analys i statistikprogrammet 

SPSS. Detta handlade om att till exempel ändra förvaltat kapital-summorna till ”större” 

och ”mindre” bolag genom att räkna ut medianen på alla bolag och där ”mindre” bolag 

blir tillskrivet en nolla och ”större” bolag blir tillskrivet en etta. VC-bolag blir tillskrivet 

en nolla och Buyout-bolag blir tillskrivet en etta osv. Som hjälp till databearbetningen i 

SPSS har vi använt oss av boken SPSS Survival Manual som återfinns i referenslistan. 

Fullständiga SPSS-instruktioner hittas i Appendix 2.  

4.2.2 Bortfall 

De bortfall som blivit i vår studie är för det första att fyra av riskkapitalbolagen från 

listan som var hämtad 2010-12-21 inte är med i vår dataanalys. Tre av dem är inte 

längre medlemmar i den svenska riskkapitalföreningen och faller därmed bort från vår 

analys, och en av dem har ingen hemsida och därmed faller även det bolaget bort från 

vår analys. Vi har också partiella bortfall på vissa bolag på särskilda oberoende 

variabler som till exempel att ett bolag inte har redovisat förvaltat kapital, varken på 

SVCA:s detaljsida eller på deras egen hemsida. Det innebär för analysen att just dessa 

variabler på vissa ställen får räknas som ”(tom)”. En annan typ av data som får räknas 

som bortfall är det data som inte tagits med när vi avbrutit nedladdningen av 

hemsidorna till pdf-filer. Exakt vad det har för inverkan på avkodningen och analysen är 

svår att säga, eftersom vi inte exakt vet vilken data som inte tagits med i pdf-filen. 

Däremot tror vi att den påverkan är marginell eftersom vi även sökt igenom deras 

fullständiga hemsidor på webben.        

4.2.3 Kodning 

Utgångspunkten för vår studie var att analysera svenska riskkapitalbolag som är 

medlemmar i den svenska riskkapitalföreningen, SVCA, för att bedöma hur dessa 

implementerar ESG-frågor i sin verksamhet. För att göra detta har vi valt att genom en 

kodningsmanual leta igenom och analysera alla medlemmars hemsidor efter 

ställningstaganden, olika arbetssätt och andra faktorer som kan kopplas till ESG-hänsyn 

i verksamheten. Kodningsmanualen är uppbyggd så att undersökningen ska uppnå så 

höga replikeringsmöjligheter som möjligt. Nedan beskrivs begreppet: 

 

Replikeringsgrad av undersökningen 

 

Inom forskning vill utövaren minimera risken att skevheter och värderingar påverkar 

studien. Om detta skulle ske och med bristande objektivitet skulle studier kunna bli 

allvarligt ifrågasatta. För att kontrollera så att detta inte existerar så replikerar eller 

upprepar forskare varandras experiment. Om replikering inte är möjlig, kan man 

ifrågasätta resultatens validitet (Bryman, 2011, s. 169). För att undvika detta så har vi 

varit väldigt tydliga när det gäller tillvägagångssätt, så att experimentet vi har utfört är 

replikerbart. Vår kodningsmanual skulle alltså kunna placeras i två andra personers 

händer och de skulle då kunna utföra samma undersökning. 
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Kodningsmanualen är uppbyggd på ett poängsystem där varje riskkapitalbolag blir 

rankad efter enskilda faktorer i varje kategori. Kategorierna är: 

 

 Miljö (0-3 p) 

 Sociala (0-3 p) 

 Bolagsstyrning (0-3 p) 

 Kön (0-1 p) 

 Transparens (0-1 p) 

 Negativ Screening (0 eller 2 p) 

 Totalt (0-13  p) 

 

Inom varje kategori kan riskkapitalbolagen bli poängsatt efter olika poängkriterier. 

Inom kategorierna Miljö, Sociala och Bolagsstyrning kan poängen för bolaget variera 

mellan 0-3 p beroende på vilka bedömningskriterier bolaget möter. För kategorierna 

Kön och Transparens kan bolagen bli poängsatta med 0-1 p beroende på hur de möter 

kriterierna för detta, och för kategorin Negativ Screening kan bolaget bli tilldelat 0 eller 

2 p beroende på hur bolaget möter kriterierna för den kategorin.  

 

Bedömningskriterier för de olika kategorierna: 

 

Miljö (0-3 p) 

 

Bolaget blir tilldelat 0 p om, ämnet inte på något sätt är berört på deras hemsida.  

 

Bolaget blir tilldelat 1 p om, bolaget nämner ämnet, dvs. att bolaget till exempel skriver 

på sin hemsida ‖Vi investerar i miljövänlig teknik‖. Bara att på sin hemsida ha redovisat 

Cleantech som en investeringsbransch, ger inga poäng. Ett verkligt exempel på ett bolag 

som blivit tilldelat 1 p är Mannerheim Invest AB som på sin hemsida skriver: ‖ 

Energieffektivistering tillhör framtiden – både ur en miljömässig och ekonomisk aspekt 

– och Mannerheim Invest vill vara en aktiv aktör i denna utveckling.‖. Sjätte AP-

Fonden är ett annat exempel som blivit tilldelad 1 p, som på sin hemsida skriver att de 

ska: ‖arbeta för långsiktigt hållbara lösningar affärsmässigt, miljömässigt och 

finansiellt‖.  

 

Bolaget blir tilldelat 2 p om, bolaget inkluderar ämnet i dess selektionsprocess, som till 

exempel att på sin hemsida påpeka: ‖Vi vill investera i grön, energivänlig teknik samt 

verksamheter som delar vår gröna vision‖. Exempel på detta från vår kodning är FSN 

Capital Partners AB som skriver:‖ We will not invest in companies or participate in 

business relations that endanger us in participating in serious unethical actions such 

as: Severe environmental damages‖. Permira Advisor KB har blivit tilldelad 2 p, då de 

redogör att:‖...As such, consideration of the social and environmental impact of our 

funds’ activity is embedded into our day-to-day operations, the funds’ investment 

process and the way we think about the governance of the funds’ portfolio companies.‖. 

 

Bolaget blir tilldelat 3 p om, bolaget på sin hemsida redogör för en bredare ESG-hänsyn 

som indikerar på ett intresse för ämnet utöver affärsmässiga, som till exempel att 

bolaget stödjer miljöorganisationer. Bolaget ges dock bara 3 p om det också kvalificerar 

sig för 2 p, dvs. även inkluderar ämnet i selektionsprocessen, annars blir bolaget 

tilldelat 1 p. Exempel från undersökningen på bolag som kvalificerat sig för 3 p är 
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Initium AB som förklarar att: ‖ Vi skall på förhand analysera miljöpåverkan av alla 

nya verksamheter. Vi skall utbilda, informera och stimulera vår personal till 

engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet.‖. Ett bolag blir även tilldelat 3 p 

om det har speciella riktlinjer för miljöarbete i en särskild Miljöpolicy, vilket 

Karolinska Development AB är ett exempel på. 

 

Sociala (0-3 p) 

 

Bolaget blir tilldelat 0 p om, ämnet inte på något sätt är berört på deras hemsida. 

 

Bolaget blir tilldelat 1 p om, bolaget på sin hemsida nämner ämnet, som till exempel att 

det skriver ‖Vi har en skyldighet att ta socialt ansvar‖, eller ‖Vi anser att god etik ska 

genomsyra verksamheten‖. Bolag som blivit tilldelad 1 p är bland annat Sjätte AP-

Fonden som ska: ‖arbeta med god etik i såväl det interna arbetet som i de företag och 

fonder Sjätte AP-fonden är engagerad i.‖. Vi har till exempel även tilldelat Förvaltning 

AB Metallica 1 p eftersom de har investerat i CellaVision för att ‖bidra till en 

förbättrad vårdkvalitet och mer kostnadseffektiv sjukvård‖.  

Bolaget blir tilldelat 2 p om, ämnet är inkluderat i bolagets selektionsprocess och/eller i 

dess relation med intressenter. Att bolaget redogör för att det till exempel respekterar 

mångfald bland anställda eller inte tolererar diskriminering är kvalifikationer för 2 p. 

Exempel från vår undersökning på dessa kriterier är bland annat Fouriertransform AB 

som på sin hemsida skriver: ‖I den mån portföljbolagen har internationella 

affärsrelationer, till exempel med underleverantörer, förväntar Fouriertransform sig att 

dessa sker i enlighet med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och de tio 

principerna i FN:s Global Compact.‖. Riverside Europé Partners har även de blivit 

tilldelad 2 p för att de skriver: ‖We value health, safety and social responsibility and 

will invest accordingly.‖. 

Bolaget blir tilldelat 3 p om, bolaget visar sitt stöd för bredare social hänsyn, som till 

exempel att bolaget skänker pengar till välgörenhet eller på annat sätt visar en 

grundläggande mycket bred hänsyn till sociala frågor. Även här, precis som under 

Miljö, gäller det att även ha inkluderat sociala frågor i selektionsprocessen och alltså 

blivit tilldelad 2 p om bolaget ska kunna nå upp till 3 p. SLU Holding AB har blivit 

tilldelad 3 p för sitt omfattande arbete med u-landsinriktad verksamhet och 

uppbyggnadsprogram i fattiga länder. Första Entreprenörsfonden AB däremot, blev 

tilldelad 1 p även fast en del av deras avkastning gick till välgörande ändamål eftersom 

att de inte kvalificerade sig för 2 p. Bolagen har även blivit tilldelad 3 p om de redogör 

för att de följer en särskild policy angående socialt ansvar, som till exempel FN:s Global 

Compact. 

Bolagsstyrning (0-3 p) 

Bolaget blir tilldelat 0 p om, ämnet inte på något sätt är berört på bolagets hemsida. 

Bolaget blir tilldelat 1 p om, bolaget nämner ämnet som till exempel: ‖Vi anser att bra 

bolagsstyrning bidrar till en bättre verksamhet‖. Ett bolag som blivit tilldelad 1 p är 

Litorina eftersom de menar på följande: ‖Vi anser att ett starkt ledningsteam är den 

enskilt viktigaste faktorn för ett företags framgång‖ och ‖En professionell styrelse är en 

annan viktig faktor för ett företags framgång‖. 
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Ett bolag blir tilldelat 2 p om, bolaget inkluderar ämnet i deras selektionsprocess och i 

arbetet med deras intressenter. Från vår undersökning fick bland annat Riverside 

Partners AB 2 p för: ‖We will comply with the letter and spirit of the agreements into 

which we enter as well as the laws and rules that govern us.‖. Även Initium AB blev 

tilldelad 2 p för att de anser att ‖Hög kvalitet och god arbetsmiljö skall vara en 

personlig målsättning för alla medarbetare. Allt arbete skall kunna utföras under säkra 

förhållanden och arbetsmiljön får inte påverka medarbetarnas hälsa negativt.‖ 

 

Ett bolag blir tilldelat 3 p om, bolaget anger att de följer en generell praxis eller policy. 

Exempel från vår undersökning på bolag som fått 3 p är Bridgepoint Capital AB som 

anger:‖In accordance with the Walker Guidelines for Disclosure and Transparency in 

Private Equity, Bridgepoint publishes an annual review and provides regularly updates 

via this website about its investee companies and Bridgepoint itself.‖, och Axcel 

Management AB för ―Axcel complies with DVCA’s guidelines‖. Skillnaden här jämfört 

med tidigare kategorier är att riskkapitalbolagen inte behöver ha kvalificerat sig för 2 p 

för att kunna bli tilldelad 3 p. 

 

Kön (0-1 p) 

 

Bolaget blir tilldelat 0 p om, bolaget inte har någon som helst könsfördelning i 

investeringsteamet eller ledningen. 

 

Bolaget blir tilldelat 1 p om, bolaget har någon som helst könsfördelning i 

investeringsteamet eller ledningen.  

 

Detta innebär: Fler än noll kvinnor och män i investeringsteamet eller ledningen = 1 p,  

Noll kvinnor eller noll män i investeringsteamet eller ledningen = 0 p 

 

Detta blir naturligtvis sällan en bedömningsfråga och där av inga specifika exempel. 

Värt att nämna är att av de 121 kodade riskkapitalbolagen var det ett (Theja Fond 1 AB) 

bolag där investeringsteamet/ledningen enbart bestod av kvinnor. 

 

Transparens (0-1 p) 

 

Bolaget blir tilldelat 0 p om, bolaget på sin hemsida inte ger en förklaring av personerna 

i ledningen/styrelsen utöver deras namn. 

 

Bolaget blir tilldelat 1 p om, bolaget på sin hemsida ger en förklaring av personerna i 

ledningen/styrelsen utöver deras namn. 

 

Även här blir det sällan frågan om bedömningar men däremot har vi inte gett några 

poäng till bolag som, utöver namn skrivit ut telefonnummer till exempel. Det vi har letat 

efter här är att bolagen ska ha presenterat titel, utbildning, roll i bolaget osv. för 

personerna i ledningen/styrelsen. 

 

Negativ Screening (0 eller 2) 

 

Bolaget blir tilldelat 0 p om, bolaget inte på något sätt nämner att de undviker vissa 

investeringar. 

http://www.bridgepoint.eu/about-us/news-views/annual-review
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Bolaget blir tilldelat 2 p om, bolaget på sin hemsida nämner att de inte investerar i vissa 

industrier, branscher eller produkter. Till exempel, ‖Vi avstår från investeringar inom 

tobaksindustrin på grund av dess skadliga effekt på folkhälsan‖. Andra AP-Fonden 

skriver på deras hemsida att de 2008 uteslöt 9 företag som marknadsförde 

klusterbomber, vilket gav dem 2 p. Ett annat exempel från vår undersökning är Apax 

Partners AB som fastställer: ‖The Apax Funds do not invest in companies involved in 

firearms, pornography or that derive significant revenues from the production or sale of 

tobacco.‖, vilket naturligtvis också gav 2 p. 

 

Validiteten i undersökningen 

 

Validitet handlar om att det måttet man mäter verkligen är vad som är avsett att mäta 

(Bryman, 2011, s. 274), och frågan som ofta ställs gällande validitet är: ”Mäter vi 

verkligen det vi vill mäta?” (Neuendorf, 2001, s. 12). Det finns olika validitetsmått som 

till exempel innehållsvaliditet och konstruktiv validitet. Innehållsvaliditet handlar om i 

vilken utsträckning mätningen reflekterar hela området som anses mäta. Konstruktiv 

validitet handlar om i vilken utsträckning ett mått är relaterat till andra mått på ett sätt 

som överensstämmer med hypoteser härledda från teorin (Neuendorf, 2001, s. 116-117). 

Med hjälp av ett antal olika sökord som berör ämnet inom varje kategori kan vi uppnå 

en hög validitet eftersom, till exempel, om vi vill mäta ”Miljö‖ har vi utformat olika 

sökord som enbart berör ämnet ”Miljö‖. När vi avser att mäta ‖Miljö‖ mäter vi 

‖Miljö‖.  

 

När det gäller huruvida riskkapitalbolagen faktiskt arbetar med vad de förmedlar på sina 

hemsidor är vi naturligtvis medvetna om risken att så kanske inte är fallet. Det vi 

däremot vet, är att det är väldigt svårt om kanske omöjligt att få en djupare inblick i hur 

riskkapitalbolagen arbetar och hur deras investeringsprocess ser ut. Riskkapitalbolag 

brukar vara väldigt försiktiga med att lämna ut information om deras verksamhet. Med 

tanke på den tid och de resurser vi haft tillgängliga skulle det därför vara helt omöjligt 

att djupare gå in i varje företag för att kontrollera hur de arbetar/investerar. Alternativet 

är då att utgå ifrån riskkapitalbolagens hemsidor och göra ett antagande om att det som 

förmedlas där stämmer överens med verkligheten. På det här sättet kan vi inkludera alla 

riskkapitalbolag som är medlemmar i den svenska riskkapitalföreningen och får på så 

sätt en totalundersökning där alla bolag bedöms efter exakt samma kriterier. Det är 

också exakt det här som gjorts i liknande undersökningar i andra länder vilket ger bra 

möjligheter för att jämföra skillnader länder emellan, och det ger också en stark validitet 

till att det vi undersöker ger ett trovärdigt resultat. Varför den här typen av 

undersökningar används är ju just för att få med så många riskkapitalbolag som möjligt 

för att ge ett stabilt underlag om hur det ser ut i olika länder och av den enkla 

anledningen att det är väldigt svårt att få ut information om riskkapitalbolagens 

investeringsprocess. Trots risken med att det som förmedlas på hemsidorna möjligtvis 

inte stämmer överens exakt med verkligheten så ser vi alltså inga som helst problem 

med att göra undersökningen på det här sättet, eftersom alla riskkapitalbolag i 

undersökningen har bedömts precis på samma kriterier.  

 

Fullständig kodningsmanual hittas i Appendix 1. 
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4.2.4 Förklaring av val av kategorier och poängsystem 

Eftersom vi skulle försöka mäta hur svenska riskkapitalbolag integrerar/implementerar 

ESG-frågor i sin verksamhet är det ganska naturligt och logiskt att kategorierna Miljö, 

Sociala och Bolagsstyrning finns med i kodningsmanualen. Att sedan poängsätta 

bolagen 0-3 p i dessa kategorier ger en mer rättvisande bild av hur riskkapitalbolaget 

verkligen arbetar med dessa frågor, istället för att avkoda hemsidorna binärt, dvs. att 

konstatera det ena eller det andra – Arbetar de med det, Arbetar de inte med det. Det 

senare alternativet skulle dock innebära färre tolkningssituationer. Varför bolagen inte 

behövde uppnå kriterierna för 2 p för att bli tillskrivna 3 p på kategorin Bolagsstyrning 

handlar helt enkelt om att i de fall där bolagen redovisar att de följer en generell praxis, 

kommer en sådan praxis också att innehålla kriterierna för 1 och 2 p. 

 

Kategorierna Kön och Transparens är medtagna av den anledningen att för de mindre 

bolagen som fokuserar på investeringar i tidiga faser av ett bolags utveckling är 

bolagsstyrning sällan en central fråga, och vikten av att följa nationella eller 

internationella riktlinjer och praxis blir därför ganska obetydlig. Detta för att det ofta är 

ett litet antal anställda och bolagen det investeras i har sällan någon större organisation. 

Könsfördelning och god transparens är dock två faktorer som ingår i en sund 

bolagsstyrning och kan därför bidra till en mer rättvisande bild av bolag i alla storlekar. 

Dessa kategorier är poängsatta 0-1, ungefär ‖Ja‖ eller ‖Nej‖. En bredare poängskala på 

dessa kategorier skulle bli överflödig och dessutom inte bidra med speciellt mycket till 

vår studie. Vi antar att dessa kategorier inte kommer att förklara några avgörande 

skillnader i vår studie. 

Att många bolag beskriver vilka branscher de är intresserade att investera i kan kännas 

självklart. Att företag beskriver vilka branscher de vill undvika att investera i är däremot 

inte lika självskrivet. Av den anledningen är Negativ screening en intressant kategori att 

ha med i avkodningen. Att öppet förklara ett ställningstagande att undvika moraliskt 

tveksamma investeringar får ändå anses som en relativt tung faktor i ESG-hanteringen. 

Poängskalan på negativ screening, 0 eller 2, är satt på grund av att det på förhand inte 

förväntades vara särskilt många bolag som skulle redovisa sådan information på deras 

hemsida, och därför skulle det väga något tyngre i den totala poängen ifall det faktiskt 

var redovisat hos något bolag. Som vi gett exempel på tidigare så förekommer det ju 

faktiskt, och faktum är att hela 18 av 121 avkodade riskkapitalbolag har blivit tilldelade 

2 p på negativ screening, vilket får ses som en hög siffra.  

4.2.5 Brister, tolkningar och undersökningens gråzoner 

Vi är väl införstådda med att genom att avkoda hemsidorna utifrån olika 

bedömningskriterier och på poängskalan 0-3, innebär en del tolkningar från vår sida. Vi 

kommer här också in på ett par viktiga teoretiska begrepp, nämligen: 

 

Reliabiliteten i undersökningen  

 

Detta innebär att kodningen ska göras på ett konsekvent sätt och vara likartad mellan 

olika forskare, men också att forskare ska vara konsekvent över tid (Bryman, 2011, s. 

296). Reliabilitet definieras som i vilken utsträckning mätningsprocessen kommer få 

samma resultat vid upprepade försök. I innehållsanalyser så är reliabilitet avgörande. 

Utan en accepterad nivå av reliabilitet så är en innehållsanalys oduglig (Neuendorf, 

2001, s. 12). Inter-bedömarreliabilitet innebär i vilken utsträckning två eller flera 
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observatörer är överens om kodningen och om observationsschemat (Bryman, 2011, s. 

273). Vi har med hjälp av tydliga kodningsinstruktioner arbetat för att uppnå en hög 

inter-bedömarreliabilitet och till den högsta grad försökt undvika alla former av 

subjektiva tolkningar. Målet då vi utformade kodningsschemat och kodningsmanualen 

var att om någon annan observatör skulle använda sig av samma dataset skulle uppnå 

samma resultat. Vi anser också att vi har lyckats uppnå en god intra-bedömarreliabilitet 

eftersom vi har avkodat hemsidor vid olika tidpunkter och kommit fram till samma 

resultat (Bryman, 2011, s. 273).  

 

Systematiken i undersökningen 

 

Systematik innebär att forskaren är konsekvent i sitt agerande av att samla och analysera 

informationen för att skevheten och felkällan ska minimeras (Bryman, 2011, s. 282). 

Hanterar forskaren dessa två faktorer på ett bra sätt så kommer förhoppningsvis olika 

forskare att uppnå samma resultat. Med tanke på att vi har avkodat 121 

riskkapitalbolags hemsidor är det alltså fullt möjligt, om inte helt säkert, att två andra 

personer inte skulle fått exakt samma resultat som oss. Vi anser ändå att vi hanterat 

detta på ett bra sätt med hjälp av den tydliga kodningsmanualen och varit konsekventa 

längs hela kodningsprocessen Vid vissa tillfällen har vi dock stött på en gråzon där vi 

tillsammans helt enkelt diskuterat oss fram till vilken poäng vi ska ge bolaget. Ett 

exempel på detta: 

 

Coeli Private Equity Management AB skriver på sin hemsida: ―Vi har i år valt att som 

julklapp skänka pengar till barnhemmet ABC Nepal‖. 

Bolaget kvalificerar sig inte för 3 p eftersom de inte uppnår kriterierna för 2 p. Men ger 

det 0 eller 1 p? Vissa kanske skulle tolkat detta som något som väldigt många företag 

gör och därmed inte faller in inom ramen för kodningsmanualen, eftersom det inte går 

att uttyda om detta är någonting bolaget gör regelbundet eller om det är en 

engångsföreteelse. Vi diskuterade detta och kom fram till att i och med att de skänker 

en, dock okänd, summa pengar till välgörenhet, nämner ämnet och rent generellt visar 

någon form av socialt ansvar kvalificerar de sig för 1 p. 

 

Ett annat exempel: 

 

Volati AB:s hemsida är till största delen uppbyggd av intervjuer med grundarna. På 

frågan ‖Undviker ni vissa branscher av etiska skäl?‖ svarar en av grundarna ‖…Vi vill 

inte äga företag som har varit involverade i skandaler, mutor eller miljöförstöring‖. Att 

svaret är en direkt följd av en ledande fråga är det nog inte många som tvivlar på. 

Däremot skulle det vara möjligt att anse att detta inte ger Volati AB 2 p för negativ 

screening, eftersom det inte går att säga säkert om de verkligen hade påvisat detta på 

deras hemsida om de utan inblandning skulle beskrivit sitt arbetssätt eller filosofi. 

Gråzonen här ligger också var poängen bör placeras (Om poäng delas ut), negativ 

screening eller sociala? Vi valde här att sätta 2 p på negativ screening av den, kanske 

enkla anledningen: Det går på deras hemsida läsa att Volati AB undviker att investera i 

vissa företag av etiska skäl. 

 

Fler exempel än dessa två finns naturligtvis på gråzoner där vi fått göra tolkningar och 

bedömningar.  

 



 

 
55 

Eftersom undersökningen är utförd efter riskkapitalbolagens hemsidor och vi inte har 

gjort några kvalitativa undersökningar som skulle kunna visa på bolagens egentliga 

uppförande, finns det en risk att bolagen skriver väldigt mycket som de egentligen inte 

lever upp till. Mycket snack och lite verkstad, helt enkelt. Om ett riskkapitalbolag 

skriver på sin hemsida att de arbetar mycket aktivt med att förminska resurs- och 

energiförbrukning är detta väldigt svårt att verkligen bevisa utan någon form av 

kvalitativa undersökningar.  

 

Ur teoretisk synpunkt lägger vi nedan fram några generella begrepp som visar hur de 

har inkluderats och framhävts i vår undersökning: 

 

Objektivitet  

 

Objektivitet innebär att forskaren ska förstå hur den ska hantera insamlingen av 

materialet den ska studera utan att påverka dess innebörd, det vill säga att forskarens 

personliga värderingar i så liten utsträckning som möjligt påverkar resultatet (Bryman, 

2011, s. 282). När det gäller objektiviteten anser vi att den är mycket hög för denna 

studie, mycket på grund av att vi hade en liten teoretisk förförståelse inför studien. Det 

är svårt att skapa sig personliga värderingar om något du vet lite om.  

 

Kausalitet  

 

Kausalitet är en viktig faktor i kvantitativ forskning. I kvantitativ forskning används 

ofta ”oberoende” och ”beroende” variabler vilket hänvisar till att ena variabeln står för 

orsak och den andra verkan. När man använder dessa typer av variabler i experiment så 

är det den oberoende variabeln som manipuleras (Bryman, 2011, s. 168). I vår 

undersökning har vi insamlat viss data som fungerar som oberoende variabler i 

förhållande till riskapitalbolagens ESG-poäng. Några av dessa oberoende variabler är 

Förvaltat kapital, Investeringsfas, Geografiskt fokus osv. 

 

Virtuella dokument/Internet som föremål för analys 

 

Eftersom vi har utfört en studie baserat från internet (virtuella dokument) så gäller det 

att ha kriterierna - Autenticitet, Trovärdighet och Representativitet i åtanke. 

Autenticiteten innebär att vem som helst kan skapa en webbsida. Gällande 

trovärdigheten så gäller det att vara medveten om att det kan finnas vissa skevheter 

(Bryman, 2011, s.500). Det gäller också att uppmärksamma att webbsajter förändras 

och uppdateras kontinuerligt, så om vi skulle göra om vår studie, så skulle resultatet 

kunna se annorlunda ut på grund av att något eller några riskkapitalbolag har uppdaterat 

deras hemsidor (Bryman, 2011, s.584). Använda webbsajter som material för en 

innehållsanalys medför både möjligheter och begränsningar (Bryman, 2011, s.585).  
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5. Analys 
 

I vårt analyskapitel kommer vi att redovisa våra forskningsresultat av undersökningen i 

form av tabeller, återkopplingar och vidare analyser. Vi inleder med beskrivande 

statistik av undersökning för att ge läsaren en övergripande bild av resultaten och visar 

sen tydliga resultat av våra hypoteser som i slutet sammanfattas med en kortare 

diskussion.  

 

Som en inledning på detta kapitel väljer vi att redovisa beskrivande statistik som ger en 

övergripande bild av undersökningens resultat. 

 

I Tabell 2 kan vi se hur fördelningen slagit ut på bolagens totala ESG-poäng. Vi kan 

därmed konstatera att nästan 2/3 (76 st.) av riskkapitalbolagen har fått en ”Låg ESG-

poäng”, mellan 0-3 p, vilket vi anser är förvånande många. Att 20 % hamnar på en 

”Hög ESG-poäng” är väl helt i sin ordning, men vi kan tycka att det borde vara fler 

bolag som hamnar på ”Medel ESG-poäng”. Rent generellt sett kan vi se att 

riskkapitalbolagen tar en ganska svag hänsyn till ESG-faktorer i sin verksamhet. 

 

Tabell 2. Fördelning av ESG- poäng 

 

Tabell 3 går in lite djupare på de olika faktorerna i vår undersökning och visar på hur 

medelvärdet slagit ut för varje faktor, för samtliga riskkapitalbolag tillsammans. 

Medelvärdet för alla riskkapitalbolag tillsammans för den totala ESG-poängen blev 4,31 

av maximalt 13. Här kan vi också tydligt se att av de faktorer som är poängsatta 0-3 p, 

sticker Bolagsstyrning ut mest med sitt relativt höga medelvärde på 1,03. Detta beror 

förmodligen på att många riskkapitalbolag anger att de följer en viss praxis eller 

speciella riktlinjer som vi då valde att poängsätta som 3 p. Manescu & Starica (2010) 

kom i sin studie om CSR-verksamhet kopplat till företagslönsamhet fram till just att 

högre än normala bolagsstyrningspoäng och uppföranderegler ledde till högre än 

normala avkastningsnivåer. Detta är något som skulle kunna spegla de svenska 

riskkapitalbolagens verklighet, just att de inser hur viktigt det är med en bra 

bolagsstyrning ur såväl etiska som finansiella perspektiv. Det är ett förhållandevis lågt 

medelvärde på kategorin Miljö som, i dessa tider, vi anser bör vara högre. Kategorierna 

Kön och Transparens ligger ganska nära 1 som också är max för dessa kategorier, och 

ger en ännu bättre bild av Bolagsstyrningsfrågorna för riskkapitalbolagen. Vi kan också 

se att standardavvikelsen är lägst på dessa kategorier vilket är naturligt. I övrigt ligger 

standardavvikelserna på en ganska lika nivå. Sammanfattningsvis ur denna tabell kan vi 

konstatera att det är generellt sett ganska låga poäng vi redovisar. Detta är dock bara en 

övergripande bild av undersökningen och även om det är viktigt att visa det samlade 

resultatet med beskrivande statistik, så ligger det intressanta i att se var det finns 

skillnader, mellan vilka grupper och hur de skillnaderna ser ut. 

 

 

Fördelning på ESG- poäng Fördelning 

Låg ESG poäng (0-3) 63 % 

Medel ESG poäng (4-8) 17 % 

Hög ESG poäng (9-13) 20 % 

Totalt 100 % 



 

 
57 

 

Tabell 3. Övergripande tabell över ESG- faktorer och statistiska variabler 

 

 

För att gå lite djupare in i vår analys och mer ingående beskriva vilka skillnader och 

samband som går att uttydas, och fastställas, ur vår undersökning, redovisar och 

analyserar vi nedan resultaten från våra tidigare utarbetade hypoteser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktorer Antal Minimum Maximum Medelvärde Std. 

avvikelse 

 Statistik Statistik Statistik Statistik Medelfel Statistik 

Miljö 121 0 3 ,65 ,102 1,123 

Sociala 121 0 3 ,76 ,106 1,162 

Bolagsstyrning 121 0 3 1,03 ,126 1,390 

Transparens 121 0 1 ,81 ,036 ,394 

Kön 121 0 1 ,76 ,039 ,429 

Screening 121 0 2 ,30 ,065 ,715 

ESG 121 0 13 4,31 ,364 4,000 

Antal 121      
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Hypotes 1: Offentliga riskkapitalbolag integrerar i högre utsträckning ESG-frågor i sin 

verksamhet än privata riskkapitalbolag. 

 

Denna första hypotes grundades i det faktum att riskkapitalbolag som förvaltar kapital 

åt offentliga investerare har fler lagar och direktiv från staten att följa, än 

riskkapitalbolag som inte gör det. Det totala kapitalet som omfattar SRI-kriterier 

uppgick år 2008 till 2400 miljarder SEK där endast 165 miljarder utgjordes av privat 

ägande (Swesif, 2008, refererad i Sjöström, 2010). Av dessa anledningar bör Offentliga 

bolag arbeta med ESG-faktorer i större utsträckning än vad Privata bolag gör. Däremot 

har privatägda bolag, som traditionellt sett inte haft samma granskning mot sig, på 

senare år börjat integrera ESG-frågor även dem genom regelverk och en ny syn på 

affärsutveckling (Walker & Kolade, 2010). I Tabell 4 ser vi utfallet för de två olika 

ägarformerna. Offentliga bolag har ett medelvärde på 4,57 av den totala ESG-poängen 

och Privata bolag har ett medelvärde på 4,26. Inte så stor skillnad med andra ord. Med 

konfidensintervallet 95 % kan vi dock se att skillnaden är statistiskt signifikant eftersom 

vi får ett signifikansvärde på 0,016, som är mindre än 0.05. Här är det dock väldigt 

viktigt att påpeka att eftersom vi gjort en totalundersökning med hela populationen med 

undantag av några få bortfall, kan vi fastställa att om än liten, finns det en skillnad 

mellan grupperna. Offentliga riskkapitalbolag integrerar faktiskt i högre utsträckning 

ESG-frågor i sin verksamhet än Privata riskkapitalbolag. Skillnaden mellan grupperna 

är mycket lägre än vad vi hade förväntat oss men som vi kan se är fördelningen mellan 

grupperna väldigt ojämn, och med en jämnare fördelning skulle resultaten kunna skilja 

sig mer än vad de gör nu. För att göra en annan jämförelse, så har ca 10 % (2 st.) av de 

Offentliga bolagen maximal ESG-poäng (13 p.). Motsvarande siffra for de Privata 

bolagen är 4 % (4 st.). För att sammanfatta resultaten från Hypotes 1 så kan vi 

konstatera att vi inte fick den skillnad vi trodde att vi skulle få mellan grupperna, men 

att vi ändå kan fastslå att det finns en skillnad och därmed bekräftas vår hypotes om 

Offentliga och Privata riskkapitalbolag. 

 

Tabell 4. Test av Hypotes 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESG Ägare Antal Medelvärde Std.avvikelse T-värde Sig. 

ESG (0-13) Offentliga 21 4,57 4,925 

0,323 ,016 
Privata 100 4,26 3,805 
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Hypotes 2a: Buyout-bolag integrerar i högre utsträckning ESG-frågor i sin verksamhet 

än VC-bolag. 

 

Denna hypotes utformade vi eftersom vi ansåg det rimligt att Buyout bolag tar en högre 

ESG-hänsyn än VC bolag, eftersom Buyout bolagen investerar i senare skeden och då 

ofta större summor. Detta tillsammans med att portföljbolagens organisationer är mer 

utvecklad vid senare skeden bör leda till en större ESG-hänsyn i verksamheten än vad 

VC bolag har som ofta investerar i helt nyuppstartade bolag. Som Isaksson (2006) också 

beskriver så ökar kostnaderna dramatiskt bara i ‖start-up fasen‖ som en följd av 

organisationsexpansion. Buyout bolag kan därför ställa högre krav på portföljbolagen 

när det gäller dessa frågor. Vi presenterar i Tabell 5 resultaten för Hypotes 2a. I tabellen 

kan vi se en uppenbar skillnad på ESG-poäng mellan Buyout och VC bolag. Buyout 

bolagen får ett medelvärde för ESG på 6.09, som för övrigt får ses som väldigt högt 

med tanke på tidigare resultat, medans VC bolagen blir tillskrivna ett medelvärde på 

3,31. Vi kan också här se att fördelningen mellan grupperna är mycket jämnare än vid 

föregående hypotes, vilket kan ha bidragit till en större skillnad mellan dessa grupper. 

Skillnaden är också som vi kan se statistiskt signifikant. I denna analys föll några fler 

bolag bort ur analysen eftersom det inte gick att klassificera dem som endera Buyout 

eller VC. Klart är i alla fall att det finns en mycket tydlig skillnad mellan 

riskkapitalbolag som investerar i senare faser och riskkapitalbolag som investerar i 

tidiga faser när det gäller ESG-implementation i sin verksamhet. Med en övertygande 

säkerhet kan vi bekräfta Hypotes 2a – Buyout bolag integrerar i högre utsträckning 

ESG-frågor i sin verksamhet än VC bolag. 

 

 

 

 

Tabell 5. Test av Hypotes 2a 

 

 

För att få en bättre bild av hur skillnaderna ser ut mellan bolag som investerar i tidiga 

faser och bolag som investerar i senare faser valde vi också att klassificera bolagens 

investeringsfokus mot faser i Early, Mix och Later. Alltså,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESG Inv. Typ Antal Medelvärde Std. avvikelse T-värde Sig. 

ESG (0-13) Buyout 45 6,09 4,274 
3,874 ,004 

VC 74 3,31 3,472 
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Hypotes 2b: Riskkapitalbolag som placerar sina investeringar i ett bolags senare 

skeden (Later) integrerar i högre utsträckning ESG-frågor i sin verksamhet än 

riskkapitalbolag som placerar sina investeringar i ett bolags tidigare skeden (Early). 

 

Eftersom vissa bolag är svåra att klassificera som endera Later eller Early har vi lagt till 

ytterligare en kategori för denna analys vilken är Mix, som får representera de bolag 

som varken investerar specifikt i Later eller i Early. Med en väldigt jämn fördelning kan 

vi i Tabell 6 se att vårt tidigare resonemang om investeringar i sena och tidiga faser 

styrks. Early och Mix grupperna ligger på ungefär samma ESG-medelvärde med 3,67 

respektive 3,52 men riskkapitalbolagen som investerar i senare faser sticker ut med ett 

högre medelvärde på 5,43. Vi har även gjort ett så kallat ANOVA test för att titta på 

signifikansnivån för resultaten mellan dessa grupper och vi fick en signifikansnivå på 

0,049, vilket är under 0,05 och därmed statistiskt signifikant. Något som är lite 

anmärkningsvärt med detta resultat är dock att gruppen Mix fick ett lägre medelvärde än 

gruppen Early, med tanke på våra antaganden borde Early haft lägst medelvärde. 

Däremot kan vi se att skillnaden är minimal och därmed konstatera att de grupperna 

hamnade på ett liknande medelvärde. Vi har även nedan valt att visa hur skillnaderna 

ser ut med hjälp av ett linjediagram, 

och här blir också skillnaderna 

uppenbara, se Fig. 3. Återigen kan 

vi alltså fastslå att vår hypotes är 

bekräftad – Riskkapitalbolag som 

investerar i senare faser integrerar i 

högre utsträckning ESG-frågor i sin 

verksamhet än riskkapitalbolag som 

investerar i tidiga faser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6. Test av Hypotes 2b 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsfas Antal Medelvärde Std. avvikelse Std. fel 

Early 43 3,67 3,753 0,572 

Mix 31 3,52 4,057 0,729 

Later 47 5,43 4,009 0,585 

Totalt 121 4,31 4,000 0,364 

Figur 3. Linjediagram för Hypotes 2b 
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För denna analys har vi även gjort ett Post-Hoc test, för att se hur skillnaderna ser ut 

mellan de olika grupperna i förhållande till varandra. Detta test redovisas nedan i Tabell 

7. 

 

Vi kan alltså här se hur till exempel Early förhåller sig till övriga grupper och se 

medelvärdesskillnaden mellan dem. Gruppen Early har till exempel 1,751 lägre 

medelvärde än vad Later har, och 0,158 högre medelvärde än Mix. Det blir här också 

tydligt att se hur mycket Later sticker ut från de andra i medelvärdesskillnad.  

 

Tabell 7. Post Hoc Test 

 

Beroende variabel: ESG    

(I)                            (J) 

Investeringsfas       

Investeringsfas 

Dif. I 

Medelvärde (I-

J) 

Std. fel Sig. 

Early 
Mix ,158 ,927 ,984 

Later -1,751 ,830 ,092 

Mix 
Early - ,158 ,927 ,984 

Later -1,909 ,910 ,094 

Later 
Early 1,751 ,830 ,092 

Mix 1,909 ,910 ,094 
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Ett annat område som också går att sammankoppla med de två tidigare hypoteserna är 

hur stor riskkapitalbolagen i fråga är. Ofta är Buyout bolag som investerar i senare faser 

större bolag med mycket kapital, och VC bolag rankas ofta som mindre bolag med lite 

mindre kapital. Det går dock inte att som regel påstå att det alltid förhåller sig på det 

viset. Vi har därför kategoriserat alla riskkapitalbolag utifrån hur mycket Förvaltat 

Kapital de angett på endera deras detaljsidor eller hemsidor. Av de 121 bolagen har 104 

st. haft denna information tillgänglig. Vi har rankat Stora bolag till dem som har ett 

Förvaltat Kapital på över 500 Mkr, och således blir Små, de bolag som ligger under 500 

Mkr. Anledningen till varför vi dragit gränsen vid 500 Mkr är för att medianen för 

populationen i Förvaltat Kapital var ca 500 Mkr (499 för att vara exakt). Vi valde att 

ställa upp hypotesen: 

 

Hypotes 3: Stora riskkapitalbolag (I förvaltat kapital räknat) arbetar mer med ESG-

frågor än små riskkapitalbolag.  

 

I Tabell 8 nedan visas hur resultaten skiljer sig mellan grupperna. Stora bolag hamnar 

på ett relativt högt medelvärde för ESG, 5,46, medan Små bolag hamnar på ett ganska 

lågt medelvärde, 2,64. Fördelningen mellan grupperna är någorlunda jämn och 

skillnaderna är statistiskt signifikanta. Det skiljer alltså nästan 3 p i medelvärde mellan 

grupperna och Stora riskkapitalbolag arbetar alltså mer med ESG-frågor än Små 

riskkapitalbolag. Hypotes 3 – Bekräftad. Många av både de svenska och internationella 

större bolagen har börjat arbeta mer med CSR-frågor på grund av förändringar i synen 

på intressentrelationer, och bland Sveriges 100 största bolag har 75 % information på 

sina hemsidor om hur de arbetar med denna typ av frågor (Borglund, De Geer, 

Hallvarsson, 2009). Detta är alltså något som styrks av vår undersökning. För större 

bolag är intressentrelationer väldigt vikiga för att bland annat skapa sig 

konkurrensfördelar och detta kan alltså vara en förklaring till varför Stora bolag arbetar 

mer med ESG-frågor än Små bolag. En rimlig slutsats från resultaten av våra senaste 

hypotestester är att Stora Buyout bolag arbetar avsevärt mycket mer med ESG-frågor än 

Små VC bolag. 

 

 

 

Tabell 8. Test av Hypotes 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESG Storlek Antal Medelvärde Std. avvikelse T-värde Sig. 

ESG (0-13) Stor 59 5,46 4,203 
3,846 ,000 

Liten 45 2,64 2,893 
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Private equity bolag har på senare tid sett ökade möjligheter med att bli mer aktiv inom 

förnybar energi och Cleantech marknader (Walker & Kolade, 2010), och för det 4:e 

kvartalet 2010 redovisade Cleantech Group ett preliminärt resultat för Cleantech 

investeringar inom riskkapitalbranschen på 7,8 miljarder dollar (Cleantech Group, 

2011). Exemplet om Doughty Hanson i vårt teorikapitel visar på nyttan med dessa 

marknader för ett bolags lönsamhet. Riskkapitalbolag som investerar inom dessa 

marknader bör åtminstone integrera miljöfrågor i en högre utsträckning än bolag som 

inte gör det. Som vi resonerade kring i hypotesgenereringen tror vi också att dessa bolag 

arbetar mer med ESG-frågor rent generellt än övriga bolag, och därför utformade vi 

följande hypotes: 

 

Hypotes 4: Riskkapitalbolag som investerar i Cleantech arbetar i högre utsträckning 

med miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfrågor än riskkapitalbolag som inte investerar i 

Cleantech. 

 

Vi börjar med att i Tabell 9 redovisa hur fördelningen ser ut mellan Cleantech 

investerande bolag och Icke-Cleantech investerande bolag. Det är alltså väldigt många 

som säger sig investera i Cleantech, hela 94 st. och av dem är en stor andel VC bolag.  

 

Tabell 9. Tabell för Cleantech och Inv. Typ 

 

 

I Tabell 10 tittar vi närmare på hur alla enskilda faktorer i vår kodning påverkas av att 

bolaget investerar/inte investerar i Cleantech. Tabellen visar också den totala ESG-

poängen för de olika grupperna. Vi kan i denna tabell enkelt se att Cleantech 

investerarna når ett högre medelvärde på samtliga faktorer förutom på Transparens 

(Samma värde) och Kön (Marginell skillnad). Dessa är också de enda två faktorerna där 

resultaten inte är statistiskt signifikanta. I övrigt skiljer sig gruppernas olika 

medelvärden för varje faktor relativt markant, och medelvärdet för den totala ESG-

poängen skiljer med ungefär 1,5 p. Resultaten och de tydliga skillnaderna för varje 

faktor kan till viss del bero på den ojämna fördelningen mellan grupperna (94 st. 

Cleantech mot 27 st. Icke-Cleantech) samtidigt som många av dem större bolagen sällan 

specialiserar sin investeringsverksamhet mot enskilda branscher utan ofta investerar i 

många olika branscher, vilket gör att dessa har redovisat att de investerar/har investerat 

inom Cleantech marknaden. Som vi kunnat konstatera tidigare i vår analys, tenderar 

större bolag att implementera ESG-faktorer i sin verksamhet förhållandevis väl. 

Riskkapitalbolag som insett nyttan med miljömässigt hållbara investeringar kan 

möjligtvis också se en större nytta med övriga ESG-faktorer.  

 

 

 

 

 

 Inv. Typ  

 VC Buyout Saknas Totalt 

Ej Cleantech 15 11 1 27 

Cleantech 60 34 1 95 

Totalt 75 45 2 122 
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Tabell 10. T-test på varje ESG- faktor, mellan Cleantech och icke Cleantech 

 

 

En av tankarna med denna hypotes och analys var att Cleantech investerande 

riskkapitalbolag åtminstone bör ha ett högre medelvärde på Miljö. Vi har ovan i tabell 

10 visat att så också är fallet men vi väljer även att lägga in Tabell 11 som visar på hur 

den totala ESG-poängen skiljer sig mellan grupperna om vi tar bort kategorin Miljö 

ifrån sammanställningen. Utan Miljö poäng inkluderat i resultatet får Cleantech 

investerande bolag ca 1 p mer i medelvärde än Icke-Cleantech investerande bolag. 

Medelvärdet sjunker med ca 0,8 p respektive 0,2 p för de båda grupperna men vi kan se 

att även utan denna kategori inkluderad i resultatet står det klart att vår hypotes om att 

bolag som investerar i Cleantech i högre utsträckning integrerar ESG-frågor i sin 

verksamhet än bolag som inte investerar i Cleantech håller. Vi bekräftar därmed 

Hypotes 4 som sann.   

 

 

Tabell 11. T-test på ESG- poäng – Miljöpoäng mellan Cleantech och icke 

Cleantech 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Typ Antal Medelvärde Std. 

Avvikelse 

Sig. 

Miljö Cleantech 94 0,78 1,193 
,000 

Ej 27 0,22 0,698 

Sociala Cleantech 94 0,85 1,218 
,001 

Ej 27 0,44 0,892 

Bolagsstyrning Cleantech 94 1,14 1,411 
,013 

Ej 27 0,67 1,271 

Transparens Cleantech 94 0,81 0,396 
,884 

Ej 27 0,81 0,396 

Kön Cleantech 94 0,74 0,438 
,109 

Ej 27 0,81 0,396 

Screening Cleantech 94 0,34 0,756 
,007 

Ej 27 0,15 0.534 

ESG Cleantech 94 4,66 4,252 
,001 

Ej 27 3,11 2,694 

 Typ Antal Medelvärde Std. 

avvikelse 

Sig. 

ESG-Miljö 
Cleantech 94 3,88 3,249 

,001 
Ej 27 2,89 2,172 
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Hypotes 5: Riskkapitalbolag som placerar sina investeringar på den internationella 

marknaden arbetar mer med ESG-frågor i sin verksamhet än riskkapitalbolag som 

investerar på regional eller nationell nivå. 

 

När vi utformade denna hypotes diskuterade vi kring huruvida ett riskkapitalbolags 

geografiska investeringsfokus påverkar dess ESG implementering. Det finns två sidor 

av detta där det dels går att tänka sig att riskkapitalbolag med Regionalt fokus bör ha en 

hög ESG-poäng i och med att dessa typer av riskkapitalbolag ofta har offentliga 

investerare som de förvaltar kapital åt, som ofta ställer höga krav på organisationerna. Å 

andra sidan bör även riskkapitalbolag som investerar på den Internationella marknaden 

bli tillskrivna höga ESG-poäng eftersom de oftast måste förhålla sig till internationella 

regleringar och har även ofta skrivit under dokument för ansvarsfulla investeringar. 

Uppkomsten av sådana dokument har till exempel enligt Walker & Kolade (2010) 

uppmuntrat investerare att ta ESG-frågor 

på allvar. Vi ansåg därför att det rimligaste 

bör vara att Internationella 

riskkapitalbolag arbetar mer med ESG-

frågor än Nationella och Regionala 

riskkapitalbolag. I Tabell 12 nedan visas 

utfallet från hypotestestet och resultaten 

illustreras även i linjediagrammet här 

bredvid i Fig. 4.  

 

I vårt ANOVA test för att se 

signifikansnivån för resultaten mellan 

dessa grupper fick vi ett värde på 0.00 

vilket visar på en statistiskt signifikant 

skillnad på resultaten mellan grupperna. 

Grupperna är också relativt jämnt fördelade 

i antal. Vi kan i tabell 12 se att 

Internationella bolag har mycket högre poäng än de övriga och de har fått det hittills 

högsta medelvärdet för ESG. Vi kan alltså redan här säga att vår hypotes om att 

Internationella bolag integrerar i högre utsträckning ESG-faktorer i sin verksamhet än 

de som investerar på Regional eller Nationell nivå är sann. Det är alltså rimligt att anta 

att det verkligen ligger något i ovan nämnda resonemang om internationella regleringar 

och framarbetade dokument för ansvarsfulla investeringar, såsom Principles of 

Responsible Investment och FN:s Global Compact.  

 

Tabell 12. Test av Hypotes 5 

 

 

Geografiskt Antal Medelvärde Std. avvikelse Std. fel 

Internationellt 31 6,58 4,856 0,872 

Nationellt 56 3,98 3,519 0,470 

Regionalt 34 2,79 2,952 0,506 

Totalt 121 4,31 4,000 0,364 

Figur 4. Linjediagram för Hypotes 5 
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Vi har även för denna hypotes valt att göra ett Post Hoc test, så att vi även här tydligare 

kan vissa skillnaderna för grupperna i förhållande till varandra. Detta visas i Tabell 13. 

Här kan vi se att Internationella bolag ligger på en mycket högre nivå än de övriga två. 

Men även om vi kunnat fastställa vår hypotes som sann, är det ändå något som inte 

riktigt stämmer. Regionala bolag har mer än 1 p lägre medelvärde än Nationella bolag. 

Att Regionala skulle ha lägst poäng var inget vi räknade med, som vi också beskrivit 

tidigare. Det är faktiskt ganska förvånande siffror vi ser utöver de Internationella 

bolagens resultat. Det hade, på förhand, varit mer logiskt om Regionala bolag fått de 

Nationella bolagens poäng och vice versa.  

 

Tabell 13. Post Hoc Test 

 

Vilka förklaringar finns då för detta resultat? Som vi sett tidigare sett så verkar det som 

att större bolag som även investerar i senare faser, arbetar mer med ESG-frågor än 

genomsnittet. Vi måste därför försöka jämföra Regionala och Nationella bolag på ett 

ytterligare sätt. Vi väljer därför att se hur stora bolagen i de olika grupperna är, i 

anseende i förvaltat kapital. I Tabell 14 kan vi se sammanställningen på utfallet.  

 

Resultatet är inte riktigt statistiskt signifikanta, men eftersom detta är en 

totalundersökning så är inte detta något som är speciellt väsentligt eftersom vi tittar på 

hela populationen. Kan vi uttyda en skillnad, finns det en skillnad. Resultaten i 

kolumnen Medelvärde är förvaltat kapital i miljoner kr räknat. Fördelningen mellan 

grupperna är ganska ojämn, men skillnaden är så tydlig att vi med säkerhet kan 

konstatera att Nationella bolag är i snitt avsevärt mycket större än Regionala bolag. 

Detta förklarar till stor del varför Regionala bolag fick en relativt låg ESG-poäng i 

jämförelse med de övriga två grupperna. Större riskkapitalbolag verkar helt klart också 

ha en större möjlighet att integrera ESG-frågor i sin verksamhet än mindre 

riskkapitalbolag.  

 

Tabell 14. Tabell 14. Nationella Vs. Regionala - Förvaltat Kapital 

 

  

Beroende variabel: ESG    

          (I)                            (J) 

   Geografiskt              Geografiskt 

Dif. I 

Medelvärde (I-

J) 

Std. fel Sig. 

Internationellt 
Nationellt 2,599* ,844 ,007 

Regionalt 3,787* ,936 ,000 

Nationellt 
Internationellt -2,599* ,844 ,007 

Regionalt 1,188 ,819 ,319 

Regionalt 
Internationellt -3,787’ ,936 ,000 

Nationellt -1,188 ,819 ,319 

 Geografisk Antal Medelvärde Std. 

Avvikelse 

T-värde Sig. 

Kapital 
Nationella 50 12172,38 55034,918 

1,126 ,053 
Regionala 28 427,25 965,967 
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För att sammanfatta analysen kan vi börja med att konstatera att vi efter tester i 

statistikprogrammet SPSS med vår insamlade data, kunde bekräfta alla våra hypoteser. 

Hypoteserna utarbetades utifrån teori tillsammans med rimliga antaganden och stämde 

väldigt bra. Vi kan med dessa resultat fastställa att Stora bolag, Buyout bolag och bolag 

som investerar i Senare faser arbetar mer med ESG-frågor i sin verksamhet än Små 

bolag, VC bolag och bolag som investerar i Tidigare faser. Vi kan också med dessa 

resultat visa att Cleantech investerare implementerar mer ESG-frågor i sin verksamhet 

än de som inte investerar i Cleantech. Vi kan även med hjälp av det starka dataset vi 

använt oss av bekräfta att Offentliga bolag, om än med liten marginal, arbetar mer med 

ESG-frågor än Privata bolag.  

 
Risken finns att verkligheten inte speglar vad riskkapitalbolagen säger att de gör på 

hemsidan. Vi anser inte att detta är något problem för studien i sig eftersom det vi haft 

avsikt att mäta har vi verkligen mätt, som vi tidigare nämnt. Däremot om detta 

förekommer så har bolagen fått för höga ESG-poäng i vår studie. Inte på så sätt att 

kodningen är fel gjord, utan att de nämner något på hemsidan som inte stämmer 

överrens med verkligheten. Faktorerna som vi har undersökt handlar bland annat om 

moraliskt tänkande/investeringar, och skulle bolag påstå att de arbetar med till exempel 

Cleantech och inte gör det i verkligheten så är det verkligen ett exempel på omoral. 

 

Det som också talar för att bolagen inte speglar en annan bild av verkligheten än den 

som ges på hemsidan är att ESG-poängen överlag var förvånansvärt låga. Så i vår studie 

är det ett ganska smalt urval som skulle kunna utöva detta problem d.v.s. de bolagen 

med hög ESG-poäng. 

 

Problemet är att ofta är det svårt att generalisera om bolagen helt eller delvis avstår från 

oetiska marknader då vissa har skrivit att de har investerat i exempelvis alkohol och 

vissa bolag att de tar avstånd från specifika branscher. Samtidigt, bara för att de nämner 

att de tar avstånd eller investerar i någon/några av dessa, så går det aldrig vara säker på 

att de helt tar avstånd från alla oetiska branscher. Vissa har däremot väldigt klara 

riktlinjer medans andra är mer diffusa inom ämnet.  

 
De företag med statliga direktiv bakom sig samt företagen som har undertecknat olika 

dokument som visar på att bolagen investerar med ”god” moral, är nog relativt pålitligt 

anser vi. För om så inte var fallet skulle det nog snabbt hamna i hetluften om det skulle 

komma fram att dessa företag bryter mot avtalen eller till exempel att statliga bolag 

investerar på ett omoraliskt sätt. Större bolag och kanske statliga företag har nog större 

risk/chans att bli granskade än till exempel ett litet riskkapitalbolag. Kraven på statliga 

bolag och förväntningarna gällande moraliskt tänkande inom statliga bolag är nog 

hårdare jämfört med privatägda. 

 

Riskkapitalbolag har varit ett väldigt aktuellt ämne de senaste dagarna i media. Då vissa 

har blivit anklagade för att de investerar i vård med ett enda syfte; att tjäna pengar och 

på ett omoraliskt sätt enligt media genom att minska kvalitén på vården för att kunna 

generera högre vinster. Om detta är sanningen så är det verkligen omoraliskt och 

förhoppningsvis är detta problem inte utbrett inom branschen och inom flera industrier. 
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6. Slutsatser och rekommendationer 
 
Vi inledde detta arbete med målet att studera svenska riskkapitalbolag och hur dessa 

implementerar ESG-faktorer i sin verksamhet, vilket var just vår problemformulering. 

Genom teoretiska fakta om riskkapital och ansvarsfullt investerande genererade vi 

hypoteser som vi tillämpade i en praktisk metod vilket till sist utmynnade i 

forskningsresultat och analyser. Resultaten vi tidigare presenterat från vår studie kan 

kanske tyckas vara något enkla framställda, men vi får verkligen inte glömma att de är 

extremt tydliga. Vi har med hjälp av enkla tabeller och det faktum att vi utfört en 

totalundersökning kunnat bekräfta alla våra hypoteser och visat på i vilken utsträckning 

svenska riskkapitalbolag implementerar ESG-frågor i sin verksamhet och visat tydliga 

skillnader mellan olika typer av riskkapitalbolag.  

 

Vi har till exempel kunnat visa att Offentliga riskkapitalbolag i högre utsträckning 

implementerar ESG-faktorer i sin verksamhet än Privata riskkapitalbolag. En orsak till 

detta kan vara att offentliga bolag har mer regler att följa och även mer press från 

utomstående att göra hållbara investeringar. Ett förslag för att privata riskkapitalbolag 

också ska ta mer hänsyn till detta kan vara även att de får mer regler att följa eller till 

exempelvis att staten subventionerar vissa investeringsområden. Vi tror också att 

offentliga bolag blir mer uppmärksammade i media och det kan vara en anledning till att 

undvika snedsteg på ett annat sätt. Inom privata riskkapitalbolag kan det kanske bli 

lättare att girighet går före moral. Detta kanske också gör att de statliga bolagen är 

noggrannare att redovisa på deras hemsidor var de investerar och inte investerar. 

Sannolikheten att statliga bolag/fonder utger sig för att investera inom till exempel 

Cleantech och i verkligheten inte gör detta, anser vi är väldigt låg.  

 

Vi har även kunnat visa att riskkapitalbolag som investerar i ett portföljbolags senare 

skeden i högre utsträckning implementerar ESG-faktorer i sin verksamhet än 

riskkapitalbolag som investerar i tidigare skeden. Att bolag som investerar i senare faser 

tar mer hänsyn till ESG-frågor kan bero på att, som vi tidigare nämnt, de ställer högre 

krav på sina portföljbolag eftersom de hunnit längre i utvecklingen. Riskkapitalbolag 

som investerar i tidiga faser bör däremot också kunna ställa högre krav på 

portföljbolagen, frågan är om det är så lätt att ställa sådana krav på nyuppstartade bolag 

och entreprenörer. De skulle däremot kunna ställa upp riktlinjer och ställa högre och 

högre krav ju längre investeringsprocessen fortgår. 

 

Cleantech investerare arbetar generellt sett mer med dessa frågor än riskkapitalbolag 

som inte investerar i Cleantech. Vilket är ganska väntat och skillnaden består till stor del 

av att miljöfaktorn avviker från icke-cleantech investerare. Här finns givetvis risken att 

vissa av dessa företag kanske vill ge sken av att de är mer Cleantech involverade och 

har ett större ansvarstagande i deras verksamhet än vad som sker i verkligheten. Som vi 

nämnde tidigare så är vi trots allt skeptiska till att bolag skulle vara så omoraliska och 

utsätta sig för den stora risken och negativa exponering som skulle bli om bolaget blev 

ertappade och ställda mot väggen.  

 

Riskkapitalbolag som investerar på den Internationella marknaden stack ut med en 

högre ESG-hänsyn än Nationella och Regionala riskkapitalbolag. Internationella bolag 

har väldigt mycket lagar och regler att följa och därför är det helt rimligt att de har fått 

den högsta ESG-poängen. Regionala bolag bör däremot kunna ha en högre poäng 

eftersom vi tycker det känns rimligt att de bör ta stor hänsyn till det regionala området 
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och där borde också hållbara investeringar spela en stor roll för att främja miljö och 

innovationer inom området. Eftersom vi även gjorde ett test för att jämföra storleken på 

Regionala och Nationella kan vi se att storleken verkar ha en större betydelse på ESG-

resultatet. 

 

Vi anser att våra forskningsresultat rent generellt har visat en bild av ett ganska lågt 

ESG-engagemang hos de svenska riskkapitalbolagen, även om vissa typer av dem har 

stuckit ut med ganska höga ESG-poäng. Den potentialen och möjligheten som finns för 

riskkapitalbolag att integrera frågor om hållbar utveckling och etiskt företagande verkar 

alltså inte riktigt ha tagits tillvaro på, än. Resultatet som vi kom fram till gällande ESG-

poängen, var för oss förvånansvärt lågt eftersom etik, ansvarstagande, hållbar 

utveckling och speciellt miljö är ett ständigt aktuellt ämne i dagens samhälle med till 

exempel miljöutsläpp och miljökatastrofer runt om i världen. Eftersom riskkapitalbolag 

har en stor inverkan på bland annat innovationer och bolag, så borde ämnena som vi har 

berört i denna studie ha större fokus på den här marknaden. Svårigheterna med 

riskkapitalbolag kan vara att många av dessa bolag, har en väldigt hemlighetsfull 

verksamhet vilket kan medföra problem för möjligheterna till att påverka dessa bolag.  

 

De begränsningar som finns med våra resultat är bland annat att det skulle vara möjligt 

att jämföra ännu fler variabler med varandra och kanske till och med fler typer av 

riskkapitalbolag med varandra. Bolagens ESG-poäng och således våra resultat är även 

grundade på kvantitativa data. Kompletteringar med kvalitativa data skulle möjligtvis 

göra resultaten annorlunda och endera styrka eller motsäga våra slutsatser.  

 

I Tabell 15 på nästa sida sammanfattar vi våra forskningsresultat för att ge en klar och 

tydlig bild över vår studie.  
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Tabell 15. Sammanfattning av studiens resultat 

Hypotes 1: Offentliga riskkapitalbolag 

integrerar i högre utsträckning ESG-

frågor i sin verksamhet än privata 

riskkapitalbolag 

 

Hypotesen bekräftades, statistiskt 

signifikant. Vi trodde dock att skillnaden 

skulle bli ännu större än vad resultatet 

visade sig att bli då Offentliga fick 4,57 

och Privata 4,26 ESG-poäng.  

Hypotes 2a: Buyout-bolag integrerar i 

högre utsträckning ESG-frågor i sin 

verksamhet än VC-bolag: 

 

Hypotesen är bekräftad och statistiskt 

signifikant. Buyout-bolag fick 6.09 och 

VC-bolag 3,31 i ESG-poäng. Buyout- 

bolag integrerar i högre utsträckning 

ESG-frågor i sin verksamhet än VC- 

bolag. 

Hypotes 2b: Riskkapitalbolag som 

placerar sina investeringar i ett bolags 

senare skeden (Later) integrerar i högre 

utsträckning ESG-frågor i sin verksamhet 

än riskkapitalbolag som placerar sina 

investeringar i ett bolags tidigare skeden 

(Early). 

 

Återigen kan vi alltså fastslå att vår 

hypotes är bekräftad och statistiskt 

signifikant – Riskkapitalbolag som 

investerar i senare faser integrerar i högre 

utsträckning ESG-frågor i sin verksamhet 

än riskkapitalbolag som investerar i tidiga 

faser. Medelvärdena i ESG-poängen för 

respektive grupp blev Early -3,67, Mix -

3,52, Later - 5,43 och totalt för alla bolag 

4,31.  

Hypotes 3: Stora riskkapitalbolag (I 

förvaltat kapital räknat) arbetar mer med 

ESG-frågor än små riskkapitalbolag.  

 

Hypotes 3 är även den bekräftad och 

statistiskt signifikant. Stora 

riskkapitalbolag arbetar alltså mer med 

ESG-frågor än Små riskkapitalbolag. 

Medelvärdet på ESG-poängen var 5,46 

respektive 2,64. 

Hypotes 4: Riskkapitalbolag som 

investerar i Cleantech arbetar i högre 

utsträckning med miljö-, sociala- och 

bolagsstyrningsfrågor än riskkapitalbolag 

som inte investerar i Cleantech. 

 

Bolag som investerar i Cleantech 

integrerar ESG-frågor mer i sin 

verksamhet än bolag som inte investerar i 

Cleantech. Vi bekräftar därmed Hypotes 

4 som sann och statistiskt signifikant. 

Medelvärdet för bolag som investerar i 

Cleantech blev 4,66 och bolag med icke 

Cleantech investeringar fick 3,11 i ESG-

poäng. 

Hypotes 5: Riskkapitalbolag som 

placerar sina investeringar på den 

internationella marknaden arbetar mer 

med ESG-frågor i sin verksamhet än 

riskkapitalbolag som investerar på 

regional eller nationell nivå. 

 

Även gällande denna hypotes kunde vi se 

i resultatet att vår hypotes stämde överens 

med utfallet och var som de tidigare 

hypoteser statistiskt signifikant. Att 

Regionala fick lägst poäng var inget vi 

räknade med, som vi också beskrev i 

analysen. Medelvärdet gällande ESG-

poängen blev för respektive grupp, 

Internationella 6,58, Nationella 3,98 och 

Regionala 2,79.  
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6.1 Teoretiska, Praktiska och Metodologiska bidrag 

Vi kan i alla fall säkert säga att ett av målen vi hade med vårt syfte, att ta reda på om det 

finns några skillnader mellan olika typer riskkapitalbolag har nåtts med tanke på våra 

tydliga resultat i vårt analyskapitel, och vi anser också att vi har bidragit med analyser 

och statistik inom det för tillfället tunna forskningsområdet, vilket också var ett av våra 

mål med uppsatsen. I och med att ämnesområdet är relativt nytt och forskningen inom 

detta specifika område ganska obefintlig, har denna studie förhoppningsvis lagt en 

grund för hur det ser ut i svenska riskkapitalbolag när det gäller frågor om hållbar 

utveckling och etiskt företagande. Vi har också genom befintlig teori kopplat ihop en 

del av våra forskningsresultat för att kunna styrka den teorin. Studien har även bidragit 

till alternativa forskningsmetoder som kan vara till kompletterande hjälp för andra typer 

av undersökningar. Vi har i och med vår kodningsmanual och det sätt vi byggt upp vår 

forskningsmetod bidragit till bra exempel om hur en innehållsanalys utförs och hur den 

analyseras. Vi kan till sist konstatera att vår studie bidragit till att visa upp en klar och 

tydlig bild av hur ESG-frågor tas till hänsyn av svenska riskkapitalbolag.  
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6.2 Rekommendationer för vidare forskning 

När vi började med denna studie insåg vi att omfattningen av tidigare forskning inom 

detta specifika ämne var väldigt begränsad. Ämnet blir dock mer och mer aktuellt med 

tanke på den ökade medvetenheten om miljötänkande och framförallt större bolag har 

tagit detta till sig. Frågan som går att ställa sig är då av vilken anledning de tar till sig 

dessa frågor, om det är av en genuin hänsyn till hållbar utveckling och etiskt 

ansvarsfulla investeringar eller om det är av ekonomiska anledningar för ett bra rykte. I 

slutändan kanske det viktigaste är att de trots allt arbetar med dessa frågor.  

 

För den fortsatta forskningen tycker vi att det skulle vara väldigt intressant att se en, i 

princip, exakt likadan undersökning om ett eller två år med samma 

kodningsinstruktioner och samma dataunderlag för att se hur resultaten har ändrat sig. 

Det bör vara så att i och med att dessa frågor blir alltmer relevanta för företag och 

efterfrågan på dessa punkter ökar, borde också bolagens genomsnittliga ESG-poäng öka 

med tiden och ju längre fram undersökningen utförs. Det skulle även vara intressant att 

utföra samma undersökning på andra typer av bolag än riskkapitalbolag för att se om 

det föreligger några skillnader mellan olika branscher och hur dessa frågor hanteras där. 

Ett exempel skulle kunna vara att titta på enbart tunga industrier som också har ett stort 

ansvar i denna fråga eller titta på ett antal bolag som är registrerade på OMX 

Stockholm. Vidare forskning skulle alltså kunna bygga på samma principer och metoder 

fast med skilda fokus och infallsvinklar.  

 

Denna typ av studie skulle också kunna göras på riskkapitalbolag i andra länder med 

andra förutsättningar än de svenska riskkapitalbolagen och även komplettera dessa med 

kvalitativa data som till exempel intervjuer. Med intervjuer kan det dock vara svårt att 

få riktigt exakt användbar data, eftersom riskkapitalbolag ofta är ganska försiktiga med 

att lämna ut information om hur verksamheten fungerar, men det skulle också kunna 

tänkas att resultaten blir annorlunda genom att använda sig av flera olika 

undersökningsmetoder.  

 

Det hade även varit intressant att se en studie som fokuserar på förhållandet mellan 

riskkapitalbolagens hemsidor, vad de utger sig för att göra och vad de faktiskt gör i 

verkligheten. Genom att analysera och studera svenska riskkapitalbolagens 

årsredovisningar och se om det finns några oskiljaktigheter mellan dem och 

hemsidorna. Till exempel kanske riskkapitalbolaget säger att de investerar med etiska 

och moraliska riktlinjer men i årsredovisningen visar det sig att bolaget har investerat i 

tobaksindustrin. I den studien skulle forskaren också kunna dela upp riskkapitalbolagen 

enligt vår uppsats för att sedan kunna jämföra exempelvis små, stora, nationella o.s.v. 

om det är någon grupp som är bättre eller sämre.   

 

Vi tycker att detta ämne är och har varit intressant och mycket lärorikt på många sätt. Vi 

tror att detta ämne också kommer att växa starkt inom de närmaste åren och hoppas att 

denna studie bidragit till något positivt för den vidare forskningen. Det viktigaste av allt 

är dock att den vidare forskningen fortsätter, eftersom ämnet kommer i framtiden vara 

en extremt viktig del i olika bolags verksamheter för att utvecklas och möta efterfrågan 

på ansvarsfullt företagande.  
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Appendix 1 - Kodningsmanual 
 

Variabler för ansvarsfulla och hållbara investeringar 
Miljö, Sociala, Bolagsstyrning och Involvering. 

 

Miljö 

Faktorer angående investeringar inom miljön t.ex. genom att minska koldioxidutsläpp 

och andra miljöfarliga utsläpp som har en påverkan på klimatet. 

 

Nyckelord: Avfall, Föroreningar, Effektiv resursanvändning, Energianvändning, 

Kontroverser, Produktpåverkan, Ledningssystem, Energi- och miljöteknik, Cleantech, 

Miljö, Sustainability 

 

Kodning: 

0 = Ingen information är angiven om ämnet, 

1 = Ämnet är omnämnt. (t.ex. vi investerar i miljövänlig teknologi). Bara ”Cleantech” 

utan att förklara angelägenheten ger inga poäng. 

2 = Ämnet är inkluderat i bolagets selektionsprocess. ”Vi investerar i entreprenörer och 

verksamheter som delar denna (gröna) vision och använder teknologi som ett verktyg 

för att hantera dessa utmaningar”. 

3 = 1+2+ bredare ESG support (t.ex. indikation på intresse för ämnet förutom 

affärsmässiga), t.ex. att riskkapitalbolaget stödjer miljöorganisationer. 

 

Notering på miljökodning: En 3:a ges bara om den också är inkluderad i 

selektionsprocessen, om miljömissiga angelägenheter inte är inkluderat i 

investeringsbesluten kommer företaget att få betyget ett (1).     

 

Sociala 

Faktorer som handlar om hur investeringar påverkar samhället. 

 

Sociala nyckelord: Barnarbete, Produktionskedja, Kunder, Mångfald, 

Samhällsrelationer, Arbetsvillkor, Produktionssäkerhet, Marknadsföring, Mänskliga 

rättigheter, Lika möjligheter, Diskriminering, Jämlikhet, Jämställdhet, Ansvar, 

Samhälle, Etik, Hälsa och välbefinnande  

 

Kodning: 

0 = Ingen information är angiven om ämnet, 

1 = Ämnet är omnämnt, t.ex. ” Vi har en plikt att hjälpa människor som behöver hjälp i 

samhället”. 

2 = Ämnet är inkluderat i bolagets selektionsprocess eller i dess relation med andra 

intressenter, t.ex. ” förpliktigad att igenkänna och respektera den mångfald av alla 

anställda, arbetssökande, kunder och andra människor som vi gör affärer med” 

3 = 1+2+ bredare support, t.ex. ” vår filantropiska filosofi är att göra monetära 

donationer som kommer bidra till en meningsfull insats till samhället.”  

 

Notering på social kodning: En 3:a ges bara om den också är inkluderad i 

selektionsprocessen, om sociala angelägenheter inte är inkluderade i 

investeringsbesluten kommer företaget få betyget ett (1).  
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Bolagsstyrning 

Faktorer som handlar om hur bolaget styrs, till exempel som ersättning till ledande 

befattningshavare och transparens. Relationer mellan investerare – riskkapitalbolag – 

portföljbolag. 

 

Bolagsstyrningens nyckelord: Kompensationer, Fullmaktsfrågor, Offentlig policy, 

Politiskt ansvar, Transparens, CSR rapportering, Oberoende styrelse, Fördelning av 

styrelse, Bolagsstyrning, Governance, Code of Conduct, Riktlinjer 

 

Kodning: 

0 = Ingen information är angiven om ämnet, 

1 = Ämnet är omnämnt, t.ex. ”Vi tror att bra bolagsstyrning bidrar till bättre 

prestationer”. 

2 = Ämnet är inkluderat i relationer med andra intressenter, t.ex. ”arbete med våra 

portföljbolag för att säkerställa att de håller en hög etisk standard i deras relationer med 

anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter” 

3 = Anger att bolaget följer en ”generell praxis”, t.ex. ”Vårt aktiva engagemang är 

konsekvent med UK Stewardship Code´s principer.” 

 

Två extra områden för denna analys - Transparens och Kön: 

 

Transparens: Ägarna är förklarade (mer än bara med namn), Ja = 1, Nej = 0 

Kön: Könsfördelningen av ledningen (ägarna), Ja = 1, Nej = 0 

 

Notering på bolagsstyrningens kodning: Vi använder transparens och könsfördelning 

bland investerarna som en praxis för bra bolagsstyrning. 

 

Negativ Screening 

Faktorer: Gäller faktorer som indikerar på att riskkapitalbolagen undviker 

investeringar i bolag som är involverade med kontroversiella (icke ansvarstagande) 

företag eller industrier.  

 

Negativ Screening nyckelord: Vapen, Kärnkraft, Alkohol, Tobak, Religion, 

Djurskydd, Spel, Länder med konflikter. 

 

Kodning: 

0 = Ingen information är angiven om ämnet, 

2 = Ämnet är inkluderat i vår selektionsprocess (”vi investerar inte i X”) 

 

Varje ESG-faktor är poängsatt från 0 till 3 baserat på kodningsinstruktionerna, förutom 

Negativ Screening som är kodat binärt (0/2) 2:a ges om bolaget påpekar att de inte 

investerar i ”moraliskt tvivelaktiga” bolag. Transparens och Kön poängsätts 0-1. 

 

Därför kommer den totala ESG poängen variera från 0 till 13 (M: 0-3, S: 0-3, B: 0-

3, T: 0-1, K: 0-1, NS: 0-2) 

  

Miljömässiga Sociala Bolagsstyrning Transp. Kön Neg. 

Screening 

Tot. 

ESG 

0-3 0-3 0-3 0-1 0-1 0-2 0-13 

 



2(2) 

 

 



1(1) 

 

Appendix 2 – SPSS Instruktioner 
 
Geografiskt Fokus 

Internationellt = 1 

Nationellt = 2 

Regionalt = 3 

 

Cleantech 

Cleantech = 1 

Ej Cleantech = 0  

 

Branscher  (Branschpreferens) 

Antal 1 eller 2  = 0 

Fler än 2 = 1 

 

Typ av bolag 

Offentliga = 1 

Privata = 0 

 

Investeringsinriktning 

Buyout = 1 

VC = 0 

 

Investeringsfas  

Early = 1  

Mix = 2 

Later = 3 

 

Kapital – Förvaltat kapital 

 

Screening - Negativ Screening 

 

ESG - Total ESG-poäng 

 

Storlek ( I förvaltat kapital, Stor = >500 , Liten < 500) 

Stor = 1  

Liten = 0  
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