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Sammanfattning 
Studien fokuserar på filantropiskt venture capital (FVC) som beskrivs som en aktiv 

filantropisk metod för venture kapitalister. Denna form rör en investering som inte enbart 

har ekonomiskt förtjänst som mål likt det vi finner i klassiskt venture capital (VC) utan 

som tror på att man kan bidra till samhällsutveckling samtidigt som man gör en 

ekonomisk förtjänst. Ämnet FVC blir alltmer aktuellt och är en växande investeringsform 

drivet av trenden kring hållbara investeringar.  

 

Syftet med rapporten är att förklara och synliggöra den institutionella investerares 

investeringsprocess från införskaffandet av kapital till val av investeringsprojekt inom 

FVC. Detta genom att analysera vilka kriterier som ställs på investeringen för att den ska 

räknas som FVC samt hur relationen mellan kapitalägarna och institutionella investeraren 

ser ut. 

Denna studie har genomförts via en kvalitativ studie grundat på en fallstudie med 5 

observationer. Fallen är hämtade från SVCA:s (Svenska Venture Capital Föreningen) 

medlemslista och är knutna till denna organisation som verkar för svenska venture 

kapitalister. Vi har genomfört en modell som är knuten till tidigare forskning rörande 

FVC och insamling av teori kring de relevanta delarna rörande FVC.  

 

Vår studies resultat visar att institutionella investerare inte är insatta in FVC som term 

utan ser det som en riskhantering med hållbarhetsfokusering för VC. Rörande 

investeringsprocessen har det mynnat ut i en modell för hur det kan se ut för FVC som 

illustreras i figur 13. Den knyter väl an med tidigare forskning men vi har funnit att det 

går att utveckla momenten för tillvägagångsätt i de empiriska fynd vi funnit med stor 

överenstämmelse. En del av de likheter har vi kopplat från explicit information men även 

implicit från institutionella investerarnas medvetna agerande men som inte uttrycks i 

direkta termer.  

 

Förslag till vidare forskning vore att studera modellen som presenteras i kapitel 5.8 i en 

större utsträckning för att eventuellt kunna bekräfta den som en generalisering snarare än 

ett exempel. Vidare studier kan även genomföras med modellen i en annan miljö eller 

kontext. Det går även att undersöka skillnader på indirekta och direkta investeringar och 

hur det påverkar investeringsprocessen för FVC.  



	
	

Nyckelord: FVC, filantropiskt venture capital, institutionella investerare, venture capital, 

hållbara investeringar, ESG, SRI, stewardship theory, nyinstitutionell teori.  

 

  



	
	

Abstract 
This study focus on PhVC which is described as an active philanthropy method for 

venture capitalists. This form of investment which does not only aim financial profit like 

the one in classic VC but also believes you can contribute to the development of the 

society as well while still making a financial profit. The subject PhVC is a steady 

growing form of investment driven by the sustainable investment trend.  

 

The purpose of this report is to explain and visualise the institutional investor´s 

investment process from access to capital to the decision of investing in a new project. 

Also by analysing the criteria’s which is held on the investment to be countable as and 

PhVC as well as contribute with a view on the relationship between capital owners and 

institutional investors.  

 

This study has been using a qualitative method based on 5 observations in a case study. 

The cases were collected from SVCA:s list of members because of their connection to 

this organisation which works on the behalf of Swedish venture capitalists.  

 

Our study proves that institutional investors is not well aware of PhVC as a method and 

thinks of this kind of method as and classic VC method but with a sustainable focus. The 

study has resulted in a model for institutional investors investment process in PhVC 

which is illustrated in figure 13. The model proves to be close to previous studies but we 

have found that it is possible to extend information about the phases of the investment 

process via empirical evidence. Some similarities have been connected by explicit 

information but also from implicit information given the institutional investors 

consciously behaviour.  

 

Further research could be to study our model in a larger scale to confirm it as a 

generalising investment process rather than an example of it. There is also an interesting 

way to study the model in a different environment or context. A further study can also 

attempt to visualise differences between direct and indirect investments and the effect on 

the investment process for PhVC.     

Key word: PhVC, philanthropy venture capital, institutional investors, venture capital, 

sustainable development, ESG, SRI, stewardship theory, new institutional theory. 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras en bakgrund till det valda ämnesområdet och 

problem. Diskussionen mynnar ut i den problemformulering studien ämnar undersöka. 

Därefter presenteras syftet för studien samt utvecklade forskningsfrågor valda för att 

undersöka studiens problemområde. Avslutningsvis beskrivs de avgränsningar som gjorts 

av problemområdet. 

1.1 Problembakgrund 
Att applicera en etisk dimension på investeringar är en trend som påverkat alla former av 

riskkapital som exempelvis venture capital som i sin tur då tagit formen av det vi kommer 

att beröra som filantropiskt venture capital (Scarlata & Alemany, 2010). Då behovet av 

hållbara investeringar har ökat dramatiskt de senaste åren, har även trycket på investerare 

att investera hållbart för såväl privata aktörer men speciellt för institutionella investerare 

att integrera hållbarhetsfaktorer i deras investeringar (Sjöström, 2014). En framträdande 

syn och en av vår tids största frågor rör hållbar utveckling och hur vi påverkar denna. 

Termen hållbar utveckling syftar på att samhället ska anpassas efter vad miljön, 

människors hälsa och ekonomin tål (Sjöström, 2014). Det syftar också på att bygga ett 

långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls 

(Sjöström, 2014). Hållbar utveckling är en del av CSR som syftar till företags 

hållbarhetsarbete och ansvarstagande för ekonomi, samhälle och miljö gentemot 

intressenter (Pedersen, 2015).  

 

En del av hållbarhetsutvecklingen är kopplat till hållbara investeringar då globalisering 

ökat kapitalflödenas inverkan på samhället. Socially responsible investing (SRI) är 

investeringar som inkluderar miljömässiga, sociala och bolagsstyrnings (ESG) faktorer i 

investeringsbeslutsprocessen (Finley & King, 2013). Implementering av ESG-kriterier i 

investeringsbeslutsprocessen används av såväl privatpersoner som stora institutionella 

investerare (Renneboog, Horst & Zhang, 2008).  

 

Institutionella investerare kan definieras som finansiella institutioner specialiserade på att 

förvalta pengar åt mindre investerare (Davis & Steil, 2001). Institutionella investerare 

inkluderar därmed banker, publika och privata pensionsfonder, vanliga fonder samt 

försäkringsbolag (David, Kochhar & Levitas, 1998). För att förtydliga är de som vi 
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benämner som kapitalägare de som Davis & Steil (2001) benämner ovan som mindre 

investerare.  

 

Vi vill fokusera på den del som benämns filantropiskt venture capital (FVC) som är en 

term som beskriver en aktiv filantropisk metod för venture kapitalister (Letts et al., 1997). 

Denna form rör en investering som inte enbart har ekonomisk förtjänst som mål likt det vi 

finner i klassiskt VC utan som tror på möjligheten att bidra till samhällsutvecklingen 

samtidigt det görs en god ekonomisk förtjänst (Scarlata & Alemany, 2010). FVC tillåter 

på så vis ett bredare fokus som inte enbart ligger på att maximera den ekonomiska 

förtjänsten (Reis & Clohesy, 2001).   

 

FVC är en finansieringsmöjlighet för affärsidéer som behöver ekonomiska resurser men 

även kan bidra med en etisk dimension så investeringen får en god social 

hållbarhetsavkastning (Scarlata & Alemany, 2010). Ämnet FVC blir allt mer aktuellt och 

är något som växt fram starkt genom åren med en årlig tillväxt på 15% i USA och 22% i 

Europa mellan 1993–2008 (Scarlata & Alemany, 2010). Detta rör nystartade fonder med 

denna inriktningen. Investeringar i FVC sker i limiterat antal organisationer med en mer 

flexibel investeringshorisont men att exit (likvidering av innehav i en finansiell tillgång) 

är fortfarande ett mål såväl som att förse företaget med en stabil finansiell och socialt 

hållbar ställning. Därav ger FVC ett mer värdeökande beteende och engagerar en 

institutionell investerare mer och att exitmålet därmed sätts i kontext i vilken 

organisationen förhåller sig (Ingstad, Knockaert & Fassin, 2014). En exit kan ske på olika 

sätt som exempelvis att börsnoteras eller att en annan investerare köper företaget 

(Gordon, 2014).   

 

Med begreppet filantropiskt avses de förväntningar som intressenterna har på en aktör 

som en god samhällsmedborgare och det samhällsansvar och den samhällsutveckling de 

kan bidra med enligt Scarlata & Alemany (2010). Etisk och filantropiskt ansvarstagande 

skiljer sig åt i den utsträckningen att det filantropiska inte är förväntat i ett etiskt eller 

moralistiskt sätt utan något som önskvärt från samhället. Alltså anses inte en aktör oetisk 

om denne inte bidrar med utveckling på vissa plan till samhället. Det filantropiska 

ansvaret kan ses som frivilligt, men samhällets förväntningar kommer alltid kvarstå 

(Carroll, 1991). 
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Gordon (2014) betonar hur Letts, Ryan och Grossman (1997) i sin artikel försåg 

forskarvärlden med en hint om hur ett filantropiskt synsätt kunde bli en egen 

investeringsmodell på egna ben inom VC investeringar. Gordon (2014) bygger vidare på 

att det går att skapa en stegmodell för hur investeringar inom FVC kan gå till. Hans andra 

modell rörande investeringar som ska vara socialt hållbara men ändå med ekonomisk 

förtjänst är en del som tydliggörs ännu bättre av Scarlata & Alemany (2008) som 

tydliggörs i figur 2. Scarlata & Alemanys modeller från 2008 och 2010 kommer ligga till 

grund för den investeringsprocess vi ämnar undersöka och synliggörs i figur 1 och figur 2 

var för sig och vår kombinerade version där de kompletterar varandra i figur 3.  

 

Det fokus vi inriktar oss på gäller från kapitalanskaffningsfasen till val av 

investeringsobjekt är steget ”Deal Origination & Screening” med delarna selection, due 

diligence, evaluation och negotiation i figur 2.  

1.2 Problemdiskussion  
Något Verheyden, Eccles och Feiner (2016) tar upp är att SRI och ESG är 

sammankopplat gällande hållbara investeringar, att den ena inte kan förstås utan den 

andre. De betonar även att en hållbar screening (genomlysning) av investeringsobjekt i 

deras tester kan i genomsnitt inte påvisas leda till någon större diversifieringsförlust 

finansiellt för en investerare. Bertoni, Colombo och Grilli (2013) pekar på att 

investeringar och bolagsstyrning får andra influenser när en institutionell investerare 

inom VC går in i en investering med särskilda objektiv och investeringsstrategier, i denna 

studiens fall en mer filantropisk inriktning.  

 

Tidigare har VC som befinner sig i området private equity, det vill säga onoterade 

investeringsobjekt främst studerats i den finansiella kontexten eller företagsstrategiskt 

(Ingstad et al., 2014). Synsättet att FVC är en unik investeringsmodell som kombinerar 

traditionell VC med dess ekonomiska förtjänst och vidare sociala objektiv ges en mer 

hållbarhetsinriktad investering (Scarlata & Alemany, 2010; Ingstad et al., 2014). Ingstad 

et al. (2014) betonar hur FVC-investeringar ofta sker i unga företag, i tidiga stadier för att 

hjälpa dessa att bygga en starkare organisation och öka deras sociala effekt. Dessa företag 

är sådana som har potential att bli hållbara och skalbara affärsverksamheter såväl som 

kunna maximera en social inverkan. Rendjelovic, O’Rourke och Orsato (2003) betonar 

svårigheten att bedöma denna typen av företag då det befinner sig i ett mindre utvecklat 
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stadie vilket ger institutionella investerare en svårighet i att bedöma strategi och 

tillvägagångsätt för en investering.  

 

Vi ser att kunskapen kring institutionella investerares FVC-investeringar behöver 

förbättras och en förståelse kring hur deras investeringsprocess inom FVC kan se ut kan 

bidra till att uppmärksamma de hållbara aspekter som blir allt viktigare. För att förstå den 

investeringsprocess vi ämnar att undersöka och påtryckningar för detta kommer vi ta 

hjälp av nyinstutionell teori då DiMaggio och Powell (1991) betonar hur en aktör måste 

förstås i den miljö denne verkar med dess processer och strukturer. Alltså kan vi omöjligt 

förstå processen för den institutionella investeraren om vi inte förstår i vilken kontext 

denne agerar inom. DiMaggio och Powell (1991) betonar även att ingen agerar fullt 

rationellt och en förståelse måste finnas för en institutionell investerares förhållande med 

omvärlden och hur förhållandet påverkar hur utveckling sker och förändras. För att få en 

insikt i hur kapitalägare får sina krav besvarade genom den institutionella investeraren 

kommer vi att tillämpa stewardship teorin som definierar situationer där, i vårt fall, den 

institutionella investeraren (steward) inte motiveras av att driva en egen agenda utan 

verkar för att uppfylla de mål som sätts av kapitalägarna (principalerna) (Davis, 

Schoorman & Donaldson 1997). Scarlata och Alemany (2010) betonar detta vidare där de 

menar att institutionella investerare agerar som en steward snarare än en principal i FVC 

då FVC tillåter en bredare fokusering som inte enbart ligger på att maximera den 

ekonomiska förtjänsten. Därför behöver vi förstå hur kapitalägaren ställer krav via den 

stewardship-relation som görs gällande för att i förlängningen kunna förstå 

investeringsprocessen ur ett nyinstutionellt perspektiv. 

 

Därav har vi valt att undersöka vilka kriterier ställs av institutionella investerare för en 

FVC-placering och hur går de tillväga i investeringsprocessen från det att de har tillgång 

till kapital till val av investeringsobjekt? Vad definierar institutionella investerare som 

”hållbart”, och kopplar detta tillbaka till hållbara investeringars grunder i SRI, ESG och i 

slutändan CSR? För en tydlig koppling till filantropisk syn är kriterierna och deras 

tillvägagångsätt det essentiella för att förstå investeringsprocessen. Detta fokus ämnar att 

skapa en tydligare bild av hur investeringsprocessen och selektionen kan se ut innan en 

investering blir vald av en institutionell investerare.  
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1.3 Syfte 
Syftet med rapporten är att förklara och synliggöra den institutionella investerarens 

investeringsprocess från införskaffandet av kapital till val av investeringsobjekt inom 

FVC. Följande forskningsfrågor ställs för att besvara syftet. 

  

1. Vad ställer kapitalägaren för krav i sin kapitalplacering hos den institutionella 

investeraren? 

2. Hur kan en investeringsprocess se ut för en institutionell investerare i FVC och 

vilka kriterier ställs på investeringen för att den ska räknas som FVC? 

1.4 Avgränsning 
Vi har i denna studie valt att avgränsa oss till institutionella investerare verksamma inom 

fondbolag i Sverige. Med institutionella investerare menar vi de människor som 

genomför investeringar inom finansiella institutioner specialiserade på att förvalta pengar 

åt mindre investerare (Davis & Steil, 2001). Vilket inkluderar banker, publika och privata 

pensionsfonder, vanliga fonder samt försäkringsbolag (David et al., 1998). Mindre 

investerare enligt Davis och Steil (2001) är de vi åsyftar som kapitalägare i denna studie. 

Vidare är de fondbolag vi undersökt det som Davis och Steil (2001) benämner som 

finansiella institutioner. Vi avgränsar oss även till filantropiskt venture capital som är en 

form av venture capital men som inte enbart har ekonomisk förtjänst som det enda 

slutmålet. Vår studie rör investeringsprocessen inom FVC. Det vill säga den process som 

rör institutionella investerarens handlingar från att ha tillgång till kapital till det att ett 

investeringsobjekt blir valt för en FVC-placering. Detta exkluderar därmed 

implementeringen av investeringen utan rör den selektionsfas som görs innan.  
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras de teorier och begrepp som valts för att kunna besvara 

studiens syfte. I slutet på detta kapitel ges en motivering till vald referensram och det 

presenteras en analysmodell som kommer ligga till grund för kommande kapitel. 

Upplägget följer av att institutionella investeraren och kapitalägaren förstås utifrån en 

stewardship relation inom FVC. Där sedan investeringsprocessen kopplar in ESG och 

SRI med nyinstitutionellt perspektiv. Detta kommer att klargöras i den analysmodell som 

presenteras framöver i figur 3. 

2.1 Filantropiskt Venture Capital 
För att förstå FVC måste vi först belysa grunderna och skapa en förståelse för VC som 

rör satsningar i investeringsobjekt som befinner sig i begynnelsestadiet och har ofta en 

stor utvecklingspotential (Sjöström 2014). VC är något som vuxit fram stort och i Europa 

lockar det nu många entreprenörer där tidigare USA varit betydligt mer i framkant 

(Gordon, 2014). Det har nu utvecklats bättre möjligheter för börsnotering vilket var 

önskvärt då många VC-investerare gärna ser att det görs en IPO (Initial Public Offering) 

som exit. Denna problematik att inte ha tillräckligt effektiva exit-mekanismer skapade 

länge begränsningar för små europeiska affärsverksamheter att införskaffa sig den 

kapitalförsörjning som behövs i högriskprojekt (Kräussl, Kooli & Gregoriou, 2007).  

 

FVC är känt som en term beskrivande som en aktiv filantropisk metod som används av 

venture kapitalister (Letts et al., 1997). Pepin (2005) samt Scarlata och Alemany (2010) 

beskriver FVC som en form av VC där investerare fortfarande söker ekonomisk förtjänst 

likt klassiskt VC men kan bortse från full fokusering på vinsten för att även bidra med 

social utveckling såsom hälsa, skydd och utbildning. Institutionella investeraren 

applicerar en etisk dimension på den traditionella VC-investeringen (Scarlata & 

Alemany, 2010). Det är alltså inte den fulldragna synen att investerare donerar pengar för 

socialt bidragande utan ekonomisk förtjänst (Pepin, 2005).  

 

Scarlata och Alemany (2010) definierar FVC som investeringar som görs inom 

affärsidéer som har en potential för att skapa sociala effekter. Kapitalägare investerar 

generellt i en FVC-fond, en fond som i vår studie styrs av den institutionella investeraren. 

Fondens kapital i sin tur återinvesteras i utvalda FVC-företag. Tanken bakom FVC-

investeringen är att maximera den sociala påverkan av företaget och att få företaget att 
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växa, stå på egna ben och överleva på lång sikt (Scarlata & Alemany, 2010). När exit 

sedan görs kan två typer av avkastning uppstå. Första typen av avkastning är om 

investeringsobjektet har blivit hållbart och har lyckats maximera dess sociala påverkan. 

Samhället kommer direkt gynnas av detta då den sociala påverkan förflyttas till samhället 

(Scarlata & Alemany, 2010). Den andra avkastningen investeringen genererar är monetär. 

Detta när företaget växer och blir självgående, vilket därmed ökar värdet på 

investeringsobjektet. När exit genomförs kommer värdet på investeringsobjektet vara 

högre än när investeringen skedde vilket således har genererat en monetär avkastning till 

investeraren (Scarlata & Alemany, 2010). Figur 1 beskriver detta händelseförlopp från 

när kapitalägare investerar kapital i FVC-fonden till samhällets påverkas socialt hållbart.  

 
Figur	1:	Den	filantropiska	venture	capital	investeringsmodellen	(Scarlata	&	Alemany,	2010:5) 

Scarlata och Alemany (2008) har även i en tidigare artikel publicerat en modell som 

illustrerar hur investeringsprocessen kan se ut inom FVC, figur 2. Modellen passar in i 

steget mellan FVC-fonden (PhVC Fund) och det sociala företaget (Social Enterprise) som 

beskrivs med två stora pilar i figur 1 vilket är den fas vi ämnar att undersöka.  

 

Figur 2 nedan kommer användas delvis, alla steg i denna modell inte är relevanta för 

valda forskningsfrågor. Studien avgränsas till delen i figur 2 som benämns som ”Deal 

organisation & screening” med frågorna selection, due diligence, evaluation och 

negotiation. Orsaken till just denna avgränsning är för att syftet med denna rapport är att 

synliggöra en institutionell investerares investeringsprocess inom FVC. Det genomförs en 
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kortare genomgång av de ytterligare stegen i processen för att ge en tydligare bild för 

läsaren och för att öka förståelsen för vissa begrepp som används i studien även om 

stegen i sig inte kommer vara hänförliga till studiens syfte.  

 
Figur	2:	FVC	cykeln	(Scarlata	&	Alemany,	2008) 

Scarlata och Alemany (2008) har tagit fram en generell investeringsmodell för FVC som 

illustreras i figur 2. Investeringsprocessen tar sin början med att den institutionella 

investeraren undersöker och sammanställer urvalskriterier vid screeningen av potentiella 

investeringsobjekt för FVC (Scarlata & Alemany, 2008). Denna metod används även 

inom traditionell VC vid selektion av investeringsobjekt, skillnaden för FVC är att en stor 

del av fokus ligger på den på sociala påverkan det potentiella investeringsobjektet har. 

Fyra nyckelvariabler som används i screeningprocessen är att investeringsföretaget som 

de tänker investera i ska ha en hög social påverkan, vilket betyder att företaget möter de 

sociala behoven med högkvalitativa produkter eller tjänster med en möjlighet till tillväxt 

inom den verksamma sektorn (Scarlata & Alemany, 2008). Den andra variabeln är att 

företaget måste ha möjlighet att konstruera och genomföra en social vision för förändring, 

som att till exempel rekrytera rätt sorts styrelse och ledning. Den tredje variabeln för 

screeningen är att det ska finnas möjlighet att kunna säkra investeringen, vilket sker 

genom att analysera om företaget har möjlighet att bli ekonomiskt effektivt, ha en hög 

kvalité och kunna bygga en varumärkesidentitet (Scarlata & Alemany, 2008). Den sista 

faktorn som undersöks är om företaget har en tydligt definierad strategi och mål men 

även att det finns utvecklings- samt tillväxtpotential och att företaget och människorna 

inom det är villiga att genomföra det som krävs. 
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I det andra steget av processen struktureras själva affärsverksamheten upp i en analys 

vilket inkluderar due diligence, förhandlingsfrågor och värdering (Scarlata & Alemany, 

2008). Due diligence är en slags företagsbesiktning. Detta medför att investeraren gör en 

grundlig företagsbesiktning, där institutionella investeraren analyserar aktieägare, den 

exogena miljön, finansiella resultat och ledning (Scarlata & Alemany, 2008). 

Institutionella investeraren konfigurerar utifrån denna analys potentiella strategier om hur 

socialt värde kan skapas utifrån analyserade faktorer. Utifrån detta går det att få en 

förståelse i vilken grad av samarbete som kan uppnås mellan FVC-investeraren och 

investeringsobjektet. Målet är att samla så mycket information som möjligt för att få en så 

klar bild av investeringsobjektet som möjligt. Detta för att minimera risken att vid ett 

senare skede inte upptäcka dold information som kan påverka investeringen negativt 

(Scarlata & Alemany, 2008).   

Det tredje steget av investeringsprocessen, som inte kommer behandlas nämnvärt mycket 

i denna rapport, benämns som post-investering och inkluderar övervakning och mervärde 

(Scarlata & Alemany, 2008). Dessa två tillvägagångssätt är relaterade till varandra och 

till själva investeringsfasen, där institutionella investeraren använder kontroll för att 

skapa mervärde genom någon form av övervakning. Aktiviteterna kan vara allt från att 

lokalisera nyckelpersonal till att vara delaktig i operationell och strategisk planering 

(Scarlata & Alemany, 2008).    

Det slutliga steget ger en förståelse kring det använda ordet exit, dock kommer detta steg 

inte behandlas ytterligare i denna rapport då det inte relevant för den givna 

frågeställningen. Detta steg handlar om att analysera tillvägagångsätt kring en exit, hur 

avkastning genereras från investeringen (Scarlata & Alemany, 2008). Inom traditionell 

VC finns fem olika sorters exit. Den första är misslyckande för investeringsobjektet och 

det går i konkurs, andra är att investeringsobjektet förvärvas av den sittande ledningen 

eller en tredje att någon extern manager förvärvar investeringsobjektet, fjärde att en 

annan VC-investerare förvärvar investeringsobjektet eller femte, att det genomförs en 

IPO (Scarlata & Alemany, 2008). 

2.2 Stewardship teori  
Stewardship teorin är en teori om förhållandet mellan kapitalägarnas önskning och den 

institutionella investerarens utförande åt kapitalägarens vägnar. Det blir ett slags 

principal-agent förhållande där principalen i detta fallet är den som tillför kapital och 



10	
	

agenten den institutionella investeraren som sköter investeringen (Wentworth Blosick & 

Rainish, 2015). Stewardship teorin har sina rötter i sociologi och psykologi. Vilket 

beskriver en teori om människor som självsträvande för att uppnå tillfredsställelse. Detta 

är något som banar för att ta ansvar för större beslut och att i FVC:s fall utökar sitt 

intresse för de investeringar människan/institutionella investeraren tar sig an och försöker 

se information som värderingar, mot såväl de investeringar människan/institutionella 

investeraren placerar i och de kapitalägare denne representerar (Scarlata & Alemany, 

2010). 

 

FVC med det filantropiska tänket, tillåter ett bredare fokus som inte enbart ligger på att 

maximera den ekonomiska förtjänsten vilket leder till att institutionella investeraren 

agerar som en steward snarare än principal (Scarlata & Alemany, 2010). 

 

En institutionell investerare är inte en så kallad kapitalförvaltare, som enbart förvaltar 

investeringarna, utan en institutionell investerare genomför även investeringar vilket 

leder till att en form av problematik uppstår. Detta då institutionella investeraren kanske 

inte alltid svarar till fullo för de som bär risken som kapitalägare och därmed kanske inte 

alltid kan optimera kapitalägarens önskan och detta påverkar då relationen mellan 

parterna och besluten som den institutionella investeraren tar till följd av en sådan 

problematik (Davis & Stiel, 2001). 

 

Scarlata och Alemany (2010) poängterar dock att det inte finns liknande 

räkenskapsmöjligheter i små företag aktuella för FVC och att kapitalägare istället 

försöker skapa incitament till institutionella investeraren för att få dem att prestera bättre 

när de inte längre grundar investeringar på enbart de finansiella delarna. I artikeln från 

Scarlata och Alemany (2010) visar deras analyserade data att stewardship teorin, förutsatt 

att det finns en intressekonvergens mellan FVC och de investeringsobjekten, som bättre 

kan beskriva investeringsfasen i FVC-placeringar i motsats till moral hazard-problemet. 

Moral hazard-problemet innebär att en part ändrar sitt betande efter avtal ingåtts.  

 

Kapitalägaren ger dock konsekvent förtroende till institutionella investeraren som agerar i 

bästa möjliga mån för att svara till kapitalägarnas intresse för att skapa en solid relation 

för en mer långsiktig hållbarhet med stabilt fungerande förtroendemekanismer (Scarlata 

& Alemany, 2010). Att sätta kontrollmekanismer fungerar endast kontraproduktivt för 
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båda parter och motverkar motivationsfaktorer enligt Scarlata och Alemany (2010). I en 

FVC-placering är det ännu viktigare med tillit, och ju högre provisionen är för lyckad 

måluppfyllelse desto mer tillit krävs gentemot formell provision för lyckade affärer i 

kontraktssynpunkt mellan kapitalägaren och institutionella investeraren (Scarlata & 

Alemany, 2010). 

 

Butler och Wong (2011) betonar vikten av att den institutionella investeraren deklarerar 

sin ståndpunkt för att skapa en gemensam syn med kapitalägarna kring dennes 

stewardship. De betonar även att kapitalägarna ska göra sin ståndpunkt klar på hur de ser 

på den institutionella investeraren och hur kapitalägare använder sig av mekanismer för 

att uppmuntra ett visst beteende, så som provision för väl utförda investeringar av 

institutionella investeraren. Butler och Wong (2011) betonar även i sin artikel att det 

fanns problematik kring hur institutionella investerare agerade effektivt som stewards vid 

finanskrisen 2008–2009 och att det finns mycket utrymme för definition och hur lojalitet 

och uppmuntran ska ske för att få ett bra stewardship hos institutionella investerare. 

2.3 ESG: Miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning  
ESG är ett annat namn för hållbara och ansvarfulla investeringar som betyder miljö 

(environment), socialt ansvar (social) och bolagsstyrning (governance) (Sjöström, 2014).  

Uppkomsten av ESG kan enligt Meziani (2014) härledas ända tillbaka till 1700-talet när 

religiösa grupperingar förhindrade medlemmar att investera i slaveri och krig. Vidare 

pekar han på gräsrotsorganisationer som en betydande orsak till dagens ESG-fokusering 

och den stora spridning av global problematik som togs upp till ytan och spred missnöje 

och skapade problem för investerare på så vis under främst 1960-1970-talet med bland 

annat kvinnors jämställdhet, mänskliga rättigheter, Vietnamkriget, kärnkraft och 

apartheid i Sydafrika för att nämna några delar. Dessa händelser fick institutionella 

investerare att agera genom att främst sätta press på multinationella företag att agera i de 

länder de hade verksamhet där exempelvis apartheid var ett problem i Sydafrikas fall. 

 

ESG-investering fokuserar främst på icke-finansiella dimensioner av en investering. För 

de olika dimensionerna (Environment, Social, Governance) förs en analys genom det 

material som samlas kring dessa tre dimensioner. Det finns positiv och negativ screening 

av investeringsobjekt från en investerares perspektiv där institutionella investeraren 
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antingen screenar fram investeringsobjekt som utmärker sig positivt eller de som 

utmärker sig negativt (Van Duuren, Plantinga & Scholtens, 2016).  

 

De vanligaste områdena som berörs inom miljö är klimatförändringar samt 

vattenrelaterade frågor. Andra områden som berörs är energi, föroreningar, 

avfallshantering och biologisk mångfald (Sjöström, 2014). Att ta hänsyn till ESG i 

investeringsprocessen anses vara ett socialt ansvar som generellt beskrivs som det vi 

kopplar till SRI (Van Duuren et al., 2016) vilket tas upp närmare i kapitel 2.2.  

 

Vid socialt ansvar ligger fokus på människan. Frågor som relaterar till de mänskliga 

rättigheterna, fattigdom, hälsa och arbetsvillkor. Dessa är de större frågorna inom temat 

socialt ansvar vilket kan specificeras mot områden som till exempel yttrandefrihet och 

barnens rättigheter. Det handlar även om de krav företag ställer på dess underleverantörer 

så deras anställda har rättmätiga arbetsförhållanden, exempelvis arbetstid samt avlöning. 

Relevansen kring de olika frågorna varierar som det miljömässiga ansvaret, beroende på 

geografisk plats samt bransch (Sjöström 2014).     

 

Bolagsstyrning berör frågorna kring hur investeringsobjektet styrs och ägs. Hur 

investeringsobjektets styrelse är sammansatt, hur den utses och hur styrelsen samt 

företagsledningen ersätts (arvoden). För att skapa förtroende från marknaden och 

intressenterna krävs det att investeringsobjektet levererar relevant och korrekt 

information. Idag finns det regelverk hur bolagsstyrning ska gå till i de flesta länder, 

Sverige har tillexempel ”svensk kod för bolagsstyrning” (Sjöström, 2014).   

 

I många investeringar pratas det om den fundamentala biten då det är grunden för ens 

investering och speglar grunden och kärnan av ens investering, en förankrad tro i 

investeringsobjektet. I en studie av Van Duuren et al. (2016) påvisar de att ESG-kriterier 

ofta används av institutionella investerare för att summera en fundamental del och att 

ESG är brett respekterat av denna grupp som en metod för investeringar generellt och inte 

bara för de som måste förhålla sig till att placera kapital enligt hållbara normer och regler. 

2.4 SRI- Socially Responsible Investing  
SRI är ett begrepp som även kan benämnas som etiska investeringar eller hållbara 

investeringar. Tillvägagångsättet har kraftigt ökat till antalet som implementerar detta 
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runt om i världen (Renneboog et al., 2008). SRI är investeringar som tar hänsyn till ESG-

kriterier i selektionen av investeringsobjekt (Finley & King, 2013). Vid användning av 

SRI finns ett flertal uppsättningar av kriterier för beslut av investering för att 

investeringen ska vara hållbar. Att ta hänsyn till icke-finansiella aspekter har ökat hos 

institutionella investerare i och med globaliseringen av finansmarknaderna och de många 

riskerna företagen möter i form av till exempel finansiella kriser som haft negativ 

påverkan på finansiella tillgångar (Vivó & Franch, 2009).  

 

Begreppet hållbara investeringar som ett sorts samlingsnamn för ett flertal 

tillvägagångssätt en investerare tillämpar för att hålla sina investeringar miljömässigt 

samt socialt ansvarsfulla (Eurosif, 2012). Generellt finns det sju olika sorters 

investeringsstrategier; bäst i klassen, normbaserad genomlysning, hållbara 

temainvesteringar, integrering, exkludering, engagemang och röstning, samt 

påverkansinvesteringar (Eurosif, 2012). Då studien endast tänker analysera från 

kapitalanskaffningsfasen till val av investeringsobjekt är inte alla dessa tillvägagångssätt 

relevanta. Två av dessa metoder, engagemang och röstning och påverkansinvesteringar, 

berör nämligen perioden efter själva investeringen är gjord vilket gör att dessa inte är 

relevanta för vår analys och valda problematik.  

 

Bäst i klassen är en investeringsstrategi där förvaltaren väljer ut de företag inom en viss 

sektor som presterar bäst inom ESG utifrån förvalda kriterier (Eurosif, 2016). Inom 

normbaserad genomlysning granskas investeringar utifrån internationella normer och 

standarder (Eurosif, 2012). Exempelvis använder svenska institutionella investerare 

konventioner som Sverige har undertecknat som riktlinjer för att hålla investeringarna 

hållbara. Konventioner, lagar och regler ses som ”normer” för investeraren (Sjöström, 

2014). Hållbara temainvesteringar, är investeringar där förvaltaren placerar tillgångar 

utifrån ett givet hållbart tema (Eurosif, 2016). Exempelvis investeringar inom en specifik 

bransch som arbetar med förnybart bränsle. Tillvägagångsättet integrering implementerar 

förvaltaren ESG–möjligheter och ESG-risker i investeringsbeslutet (Eurosif, 2016). 

Vidare blir detta ett tillägg på den traditionella ekonomiska analysen som investerare 

vanligtvis använder sig av i investeringsbeslutsprocessen.  

 

Exkluderingsmetoden är den mest frekvent använda metoden i Sverige sett till mängden 

kapital som används i investeringsmetoden (Sjöström, 2014). Metoden innebär att 
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förvaltaren utesluter kontroversiella sektorer ur investeringsselektionen (Eurosif, 2016) så 

som uteslutande av länder, branscher samt investeringar utifrån uppsatta ESG-kriterier. 

Metoden används bland annat i etiska fonder där investeraren exkluderar sektorer som 

strider mot ens egna värderingar (Sjöström, 2014). Vanliga sektorer som utesluts har 

någon sorts koppling till alkohol, vapen, tobak, pornografi eller spel.     

 

I Sverige styrs inte SRI av regelverk, utan det finns påtryckningsgrupper så som 

exempelvis Folksam, Svenska kyrkan och AP-fonder (Eurosif, 2016). Numera har 

samtliga storbanker i Sverige etablerat SRI-rutiner samt riktlinjer, där det erbjuds olika 

lösningar. Det ”etiska rådet” anses vara den ledande drivande faktorn, vilket är ett 

samarbete mellan fyra AP fonder (AP1-AP4) vilket påverkar företag på globalskala att 

förbättra deras CSR (Eurosif, 2016).   

 

En vedertagen praxis bland svenska institutionella investerare är att kombinera flera olika 

strategier, bland annat att exkludera investeringsobjekt baserat på ESG-faktorer (Eurosif, 

2016).  Samarbetet ”The Sustainable Value Creation initiative” mellan 17 av Sveriges 

största institutionella investerare samt NASDAQ (ägare av stockholmsbörsen) startades 

2009. Orsaken bakom detta samarbete uppkom efter att investerare samt ägare av svenska 

företag ansåg att det fanns ett behov av att systematiskt jobba med hållbarhetsfrågor 

(Eurosif, 2016).	

2.5 Nyinstutionell teori 
Vi har valt att se nyinstutionell teori ur perspektivet beskrivet av Scott (1995) som 

definierar övergripande institutions begreppet som ”Institutions consist of cognitive, 

normative, and regulative structures and activities that provide stability and meaning to 

social behaviour” (s. 33). Han menar att den nyinstutionella delen ligger på det som är 

kognitivt, normativt och regulativt. Detta är element som tas upp i olika delar. Regulativa 

aspekten rör att institutioner begränsar och reglerar beteenden. Här ligger fokus på 

regelskapande, övervakning och sanktioner. En annan del rör det normativa bestående av 

normer och värderingar. Det rör även det sociala livet som är legitimt för att uppnå mål 

och vilka rättigheter och skyldigheter och dess förväntningar på rollinnehavaren. Den 

tredje delen rör det kognitiva som är den kunskapsbaserade bas som sociala aktörer 

agerar på och att aktören inte kan tänka sig att agera annorlunda än ett visst sätt då det tas 

för givet att följa vissa regler och rutiner (Johansson, 2002).	
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Johansson (2002) beskriver institutioner som något som kan verka styrande oberoende av 

den värderingsmässiga inställningen hos de som styrs. Att en institution kan vara så 

självklar att de som styrs av den inte reflekterar över den alls. I denna studiens fall kan 

det relateras till fondbolagens existens och att de som påverkas av fondbolagen ibland 

inte reflekterar över dess existens. Det krävs alltså kunskap hos aktörer för att förstå 

sekundära betydelser av institutionens handlande. Det är den kognitiva aspekten som 

betonas tydligt i en sådan situation. Men nyinstutionell teori betonar även att institutioner 

är individstyrda och deras medvetande eller avsiktliga handlande speglar uppfattningen 

av den (Johansson, 2002). Därav kan investeringsprocessen påverkas av individuellt 

handlande och att fondbolaget därför behöver ha en omfattande process för att säkerställa 

att sekundära betydelser blir de önskade.  

 

DiMaggio och Powell (1991) tar upp att synvinkeln har gått från att aktörer är mer 

rationella till en sociologisk ansats för att förstå handlandet då ingen agerar fullt 

rationellt. En institutionell investerare bör ses i förhållande till omvärlden och hur 

förhållandet påverkar hur utveckling sker och förändras. Det går inte alltså att bara se en 

investeringsprocess med de komponenter den innehåller utan att de finns en förklarande 

bakgrund till komponenternas existens. DiMaggio och Powell (1991) menar att vi måste 

förstå variabler bakom agerandet av i detta fallet en institutionell investerare med 

kognitiva och kulturella aspekter och att analys inte kan grunda sig enbart på 

konsekvenser av institutionella investerarens attribut eller motiv utan att det måste förstås 

i sitt sammanhang.  

 

De fält som beskrivs av Scott (1995) tillsammans med att förstå en aktör, så som ett 

fondbolag eller en institutionella investerare, i miljön denne verkar med dess processer 

och strukturer (DiMaggio & Powell, 1991) kan sammanlänkas för att ge en syn på i vårt 

fall den investeringsprocess vi är intresserade av att studera.   

2.6 Motivering av referensram 
Den valda referensramen är granskad och motiverad utifrån det som anses vara relevant 

för att uppnå syftet med studien. För att förstå investeringsprocessen och vilka delar som 

berörs i investeringsbeslutet tar vi upp kategorier som rör hållbara investeringar och 

skillnaden mellan filantropiskt- och klassiskt venture capital som definieras utifrån 

antagandet att FVC inte enbart strävar efter ekonomisk förtjänst utan även eftersträvar att 
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bidra till social utveckling som nämns av bland annat Pepin (2005) samt Scarlata och 

Alemany (2010). Gordon (2014) har påvisat att det finns grund för att skapa en egen 

modell för hur investeringar inom FVC kan se ut. 

Uppbyggnaden av referensramen grundar sig i studiens två problemfrågor. Att se FVC 

tillsammans med stewardship teorin ger en förklarande del till hur institutionella 

investerare försöker besvara på de krav som ställs av kapitalägare genom dennes 

kapitalplacering. Att sen se hur ESG, SRI och nyinstutionell teori samverkar för att skapa 

sig en korrekt bild och relevans för investeringsprocessen och hur den kan se ut samt 

vilka kriterier som ställs för att investeringen ska räknas som FVC.  

För att få perspektivet utifrån en institutionell investerares perspektiv väljer vi att se det 

ur nyinstutionell teori och stewardship teorin för att förankra vilka perspektiv, situationer 

och kontext en institutionell investerare behöver ta i beaktning i investeringsprocessen. 

Detta då relationen med kapitalägare förstås genom stewardship teorin och den kontext 

institutionella investeraren genomför investeringsprocessen kan förstås via nyinstutionell 

teori.  

Nyinstutionell teori betonar det som benämns som kognitivt, normativt och regulativt av 

Scott (1995). Det kommer hjälpa oss att förstå hur institutioner begränsar och reglerar 

beteenden och fokus på regelskapande, övervakning och sanktioner (Scott, 1995). Scott 

(1995) tar även upp viktiga delar kring normer och värderingar som är essentiellt i vår 

hållbarhetsinriktning med det sociala livet som är legitimt för att uppnå mål och vilka 

rättigheter och skyldigheter det finns på en rollinnehavare. Det kognitiva i det hela är att 

kunna placera empirin i en kunskapsbaserad bas där den kan förstås utifrån varför sociala 

aktörer agerar och varför inte aktören kan tänka sig att agera annorlunda än på ett visst 

sätt då det tas för givet att följa vissa regler och rutiner.  

Rendjelovic et al. (2003) betonar att investeringarna oftast riktas mot så kallade startup-

företag eller väldigt unga företag och att det kan finnas svårigheter kring att bedöma 

företagens strategier samt tillvägagångsätt vid ett sådant tidigt stadie. Vår frågeställning 

inriktar sig just på vilka kriterier som ställs i investeringsprocessen, vilket gör att detta 

synsätt ger oss en dimension av problem som kan uppstå från nyinstutionellt perspektiv.  

Det leder oss in på Stewardship teori som förklarar förhållandet mellan kapitalägarnas 

önskning och den institutionella investerarens utförande åt kapitalägarens vägnar. Teorin 

har sin grund i psykologi och knyter då band med nyinstutionell teori som har liknande 
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begrepp. Men i stewardship teorin kan vi förklara den institutionella investeraren som en 

människa med självsträvande för att uppnå tillfredställande, något som banar för att ta 

ansvar för större beslut och att i FVC:s fall utökar intresse för de investeringar 

institutionella investeraren tar sig an och försöker se information som värderingar, mot 

såväl de investeringar denne placerar i och de kapitalägare denne representerar. Enligt 

Scarlata och Alemany (2010) agerar institutionella investerare som en steward snarare än 

en principal i FVC då FVC tillåter en bredare fokusering som inte enbart ligger på att 

maximera den ekonomiska förtjänsten. 

 

I Reenboog et al. (2008) får vi information och ett perspektiv hur en investerares tankar 

och val kan förstås via primärt SRI. Hur finansiella mål och sociala objektiv eftersträvas i 

en sammanlänkad fas för institutionella investeraren och hur denne kan hantera en viss 

förskjutning av fokusering gällande finansiella prestationer för att eftersträva sociala eller 

etiska objektiv. Detta är en intressant del i att jämföra och förstå hur institutionella 

investerarens val går kring selektion kring hållbara investeringar för att få fram ett 

attraktivt investeringsobjekt åt kapitalägarens vägnar i den investeringsprocess för FVC 

vi ämnar undersöka.  

 

Att använda sig av ESG-kriterier i investeringsbeslutet har blivit allt vanligare och ingår 

idag i en stor del av de investeringsbeslut som tas. En investering som tar ESG-kriterier i 

beaktning benämns som en SRI-investering och investeringen utförs bara i objekt som 

utfyller dessa krav. Genom att undersöka begreppet SRI och ESG kan vi undersöka de 

investeringskriterier institutionella investeraren använder sig av i investeringsprocessen 

och hur dessa kriterier används med en nyinstitutionell koppling då det finns svårigheter i 

att bedöma investeringsobjekt i denna kapitalform (Rendjelovic et al., 2003).  

2.7 Sammanfattning teoretisk referensram med hjälp av analysmodell  
För att underlätta för läsaren att förstå vad vi undersöker har vi valt att illustrera det i 

figur 3. Bilden är en sammanställning av figur 1 och figur 2 från Scarlata och Alemany 

(2008; 2010) där vi har avlägsnad delarna i modellerna som inte är relevanta för valda 

frågeställningar.  
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Figur	3:	Investeringsprocessen	baserad	på	tidigare	forskning	sammansatt	av	författare	till	denna	studie 
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3. Metod  
I detta avsnitt kommer studiens valda forskningsansats framföras. Därefter förklaras hur 

den valda fallstudien genomfördes. Avslutningsvis diskuteras metodkritik och hur 

trovärdighet samt äkthet försökte uppnås.  

3.1 Val av ansats 
Vårt val av forskningsmetod har grundat sig i, (1) vilken metod är bäst lämpad för att 

besvara vår problemformulering och (2) vilka källor som gör sig mest lämpliga att finna 

nödvändig empiriskt material ifrån. Enligt Lind (2014) ska metoden koppla samman 

forskningsfrågorna med den teoretiska utgångspunkten och det empiriska material som 

används. Vår metod syftar till att utomstående ska kunna granska forskningsarbetet och 

bedöma en tillförlitlighet och trovärdighet i enlighet med det systematiska, strukturerade 

och genomtänkta sätt som beskrivs i Lind (2014).  

 

Relationen mellan studiens empiri och teori kan beskrivas med tre olika tillvägagångsätt 

enligt Bryman (2011) samt Patel och Davidson (2003), induktion, deduktion eller 

abduktion. När en kombination av ett induktivt samt deduktivt tillvägagångssätt används 

beskrivs det som abduktion. I den första fasen inom abduktion formuleras en hypotes 

utifrån den empiriska insamlingen något som liknar det induktiva synsättet. Vidare liknas 

nästa steg det deduktiva tillvägagångssättet där de hypotetiska teorierna testas på det nya 

empiriska materialet (Patel & Davidson, 2003).    	

 

Då vår forskning har pendlat mellan olika tillvägagångssätt att relatera empirin till teorin 

beskrivs detta som abduktion (Patel & Davidson, 2003). Vi startade studien med att sökta 

information kring det valda ämnet i publicerade vetenskapliga artiklar samt i litteratur. 

Detta för att utifrån materialet formulera åtta stycken intervjufrågor som användes för 

insamlandet av empirin. Dessa frågor återfinns i bilaga 1. Den insamlade empirin från 

intervjuerna sammanställdes och analyserades mot den tidigare sammanställda teoretiska 

referensramen. Där vi jämförde tidigare studier kring investeringsprocessen med våra 

empiriska fynd. Under studiens gång har det alltså skett en pendling mellan teori och 

empiri för att öka förståelsen kring det valda ämnet. Vi anser därmed att vi har använt 

abduktion enligt vad som definieras av Patel och Davidson (2003). Att använda detta 

tillvägagångssätt har gett oss möjlighet att genomföra en djupgående analys samt skapat 

en ökad förståelse kring det valda forskningsområdet.   
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Vi har även använt oss av ett teoriimpregnerat synsätt vilket har lett till att vår kunskap 

har utvecklats genom att undersökningarna har tillhandahållit teoretiska tolkningar av de 

fenomen som studien har presenterat (Lind, 2014). 

 

I vår studie har vi använt oss utav en kvalitativ ansats vilket bestod av intervjuer med 

institutionella investerare verkande inom ett fondbolag som gör FVC investeringar. Den 

kvalitativa metoden passar valt syfte då den gav oss en möjlighet att få en fördjupad 

förståelse kring den undersöka investeringsprocessen. Något som bidragit till 

upptäckandet av mönster mellan de analyserade fondbolagen samt givit en möjlighet att 

se skillnader och likheter mellan dessa. Vårt fokus har legat på de intervjuade 

institutionella investerarnas ord och förklaringar kring investeringsprocessen inom FVC. 

Vi har alltså inte analyserat fondbolagens siffror utan fokuserat på deras beskrivningar, 

något som beskrivs som en kvalitativ ansats enligt Bryman och Bell (2013).  

 

Den kvalitativa forskningsansatsen har en förankring i ett tolkande vetenskapsideal (Lind, 

2014). Detta då grundantagande ligger i att vår fallstudie med observationer inte kan 

göras utan extern referenspunkt och att beskrivningarna som görs är beroende av vald 

undersöknings utgångspunkt.  

 

Metoderna vi har använt oss av är en fallstudie för att synliggöra en investeringsprocess i 

FVC som kan kopplas ihop med den tidigare forskningen i kapitel 2.  

3.2 Motivering av forskningsmetod 
Vi valde att göra fem observationer av institutionella investerares investeringsprocess i de 

fondbolag de agerar inom sett som organisationer i fallstudien. Hade vi valt färre 

fondbolag hade vi inte kunnat analysera processerna på den nivån vald frågeställning 

krävde, hade vi valt fler hade vi inte kunnat analysera objekten på det djup vårt syfte 

krävde. Resultatet av dessa observationer har legat till grund för vår slutsats kring att 

finna en investeringsprocess samt hur kapitalägarna får sina krav besvarade. Genom att 

först använda teorierna för att utveckla intervjufrågor till insamlandet av det empiriska 

materialet, till att återkoppla detta material tillbaka till den teoretiska referensramen 

stärker vårt val av en abduktivt forskningsansats (Patel & Davidson, 2003).  
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Den kvalitativa ansatsen lägger fokus på ord istället för siffror (Bryman & Bell, 2013), 

vilket ger möjlighet till en djupare analys. Något som studiens syfte samt 

forskningsfrågor krävde. Orsaken till valet av en kvalitativ studie grundar sig i att 

studiens fokus låg på att synliggöra en investeringsprocess. Denna investeringsprocess 

förstås bättre via den information som delges av respondenterna. Även kraven från 

kapitalägarna förstås bättre genom den information som kommer från respondenterna.  

Något kvantitativ studie inte skulle ge oss möjlighet till, då denna form av 

tillvägagångssätt till exempel kännetecknas av statistiska undersökningar (Bryman & 

Bell, 2013). Vi har analyserat de respondenternas syn på tillvägagångssätt samt 

procedurer inom en FVC-investeringsprocess, något som styrker vårt val av en kvalitativ 

forskningsansats (Bryman & Bell, 2013).    

 

Orsaken till varför vi valde fallstudie som metod är som Bryman och Bell (2013) belyser 

det, forskaren inom denna metod vill urskilja unika drag för ett specifikt fall. I vårt fall 

vill vi finna hur en investeringsprocess för institutionella investerare inom FVC kan se ut. 

Fallstudien vi valde utgick från att analysera fall som sedan studerades tillsammans, 

vilket i slutändan mynnade ut i en tolkning av hur en investeringsprocess för 

institutionella investerare inom FVC kan se ut. Metoden benämns som en multipel form 

av fallstudiedesign (Bryman & Bell, 2013). 

3.3 Fallstudie  
Den traditionella formen av en fallstudie inkluderar ett ingående samt detaljerad analys 

av ett specifikt fall (Bryman & Bell, 2013). De menar vidare att fallstudieforskningen 

belyser det specifika fallets natur och komplexitet som händelsen uppvisar. Denna design 

används ofta av forskare inom det företagsekonomiska forskningsområdet (Bryman & 

Bell, 2013). Vid användning av metoden fallstudie är forskarens mål att på djupgående 

sätt belysa detta fall, i vårt fall en investeringsprocess för institutionella investerare inom 

FVC. 

 

Den vanligaste definitionen av begreppet ”fall” associeras med en studie av en specifik 

plats (Bryman &Bell, 2013). Knights och McCabe (1997) menar till exempel att 

fallstudier utgör ett verktyg med vars hjälp ett antal kvalitativa metoder kan kombineras 

och därigenom kan vi undvika att behöva förlita sig på ett enda angreppsätt eller en enda 
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metod på fallet. Vilket kan generera ett mer trovärdigt resultat som belyser fler aspekter 

än vad en enda metod kan.  

 

Vi har grundat vår fallstudie på observationer av fem medlemmar av de som är knutna till 

Svenska Venture Capital Föreningen (SVCA). Vi har utgått ifrån vår definition av 

institutionella investerare som finns beskriven av Davis & Steil (2001). Vi har endast 

nyttjat information från institutionella investerare som investerar enligt FVC där de 

tydligt ingår i definitionen skapad av Pepin (2005) som vi tidigare nämnt.  

I den fallstudie vi har genomfört har vi endast bett om institutionella investerarnas 

information med de frågorna som finns att se i bilaga 1 rörande investeringsprocessen. 

Detta för att själva kunna jämföra likheter och/eller skillnader med varandra såväl som 

tidigare forskning för att knyta ihop det till hur en investeringsprocess inom FVC kan se 

ut. Vi har även samlat information om vad institutionella investerare definierar som 

hållbart, vilket kopplar tillbaka till hållbara investeringars grunder inom SRI och ESG. 

Detta för att få en tydlig koppling till deras filantropiska syn och stärka kopplingen kring 

social utveckling mellan fallstudien och forskningens syn på FVC. 

 

Vi kontaktade en del av medlemmarna knutna till SVCA och fick återkoppling från åtta 

medlemmar, och valde därefter ut de fem som medverkar i studien. Utifrån denna 

återkoppling har vissa tackat nej till att medverka och vi har genom genomlysning insett 

att andra inte behandlar det området vi ämnade att analysera och har därmed selekterats 

bort. Kontakten med de fem valda fallobjekten har skett via mail samt telefonkontakt 

vilket illustreras i tabell 1 nedan. Vid intervjutillfällena användes frågorna i bilaga 1 för 

att ge oss relevant information för att besvara syftet med uppsatsen. Vi ställde åtta frågor 

tillsammans med följdfrågor. Dessa frågor var framtagna i syfte att generera ett empiriskt 

material tillräckligt informativt för att kunna besvara syftet. Frågorna utvecklades som 

underfrågor till forskningsfrågorna i syfte att inkludera fler infallsvinklar samt parametrar 

kring ämnet. Detta för att kunna få en vidd på materialet som möjliggjorde en djupare 

analys samt öka möjligheten att identifiera specifika tillvägagångsätt. I vissa frågor blev 

vi även hänvisade till dokument placerade på de berörda parternas webbsidor. 

Intervjuerna som skedde via telefon har spelats in för att vid osäkerhet kunna återspelas 

för att stärka äktheten i uppsatsen, även mailkonversationerna är sparade. Orsaken till 

mail och telefonkontakt har berott på geografisk placering såväl som bristande tid och 

flexibilitet hos respondenterna vilket medfört att vi har behövt anpassa oss utefter deras 



23	
	

tillgänglighet. Mailintervjun berodde främst på de omfattande dokument om 

investeringsprocessen som vi blev tilldelade vilket hos andra inte fanns som 

standarddokument. Detta medförde att omfattningen på intervjun minskade drastiskt på 

grund av de dokument som vi fick tillgång till.  

 

Anonymitet i fallstudien grundar sig i att en av respondenterna ville vara anonym och att 

de andra respondenterna därefter valde att också vara anonyma. Skälet angavs vara den 

finansiella omfattningen och sen att vi kunde få tillgång till mer information om vi ej 

angav dem vid namn.  

3.4 Sekundära källor  
I vårt ämne krävs mycket information om de olika beståndsdelarna som är av essentiell 

vikt för att förstå och bilda en uppfattning om valt perspektiv och inriktning. Vi har 

sekundära källor i den teoretiska referensramen från andra forskare men även från 

etablerade institutioner och organisationer som en del i deras ordinarie verksamhet vilket 

är i enlighet med vad Bryman och Bell (2013) beskriver som möjligt. Den tidigare 

forskningen framförs i kapitel 2 och har använts som analysverktyg för kapitlet 5. Genom 

att applicera tidigare forskning kring relevanta teorier, begrepp och andra aspekter, har vi 

nått ett djup i vår analys och möjliggjort för oss att ta fram tillvägagångssätt samt 

processer för valt syfte. Den tidigare forskningen har även ökat förståelsen kring varför 

vissa tillvägagångssätt utförs och hur det påverkar processen i stort.  

3.4.1 Facklitteratur  
Facklitteraturen vi har använt oss av för metodkapitlet kommer delvis från fjärrlånade 

böcker men främst från böcker från studentbiblioteket i Skövde. De vetenskapliga 

artiklarna vi har använt oss av i denna uppsats anser vi vara relevanta för vår 

frågeställning. Artiklarna som har använts i problembakgrunden, problemdiskussionen 

samt i den teoretiska referensramen är hämtade från Worldcat local, Google Scholar, 

samt från myndigheters webbsidor. Vid framtagandet av de vetenskapliga artiklarna för 

problembakgrund, problemdiskussionen och den teoretiska referensramen har sökorden 

bland annat varit: SRI, CSR, New institutionalism, ESG, Stewardship theory, Venture 

capital, Filantropiskt venture capital, Philanthropic venture capital, Investment process 

och Institutional investors. 



24	
	

3.4.2 Dokument 
Vid insamlandet av empirin blev vi vid ett flertal tillfällen hänvisade till dokument på 

respondenternas webbplatser. I vissa fall skickade även interna dokument till oss. 

Dokumenten innehöll tillvägagångsätt kring de institutionella investerarnas 

investeringsprocesser mer i detalj. Något som var till stor användning för studiens syfte. 

Syftet med att efterfråga dokument var att inte enbart basera studien på de institutionella 

investerares explicita uppfattning utan även inkludera en mer objektiv dimension. 

Materialet från webbsidorna kom främst från fondbolagens årsredovisningar där de i 

detalj beskrev investeringsprocessens olika parametrar. Vissa av fondbolagen hade även 

väl beskrivit på dess webbplats hur just deras investeringsprocesser utfördes samt andra 

parametrar kring processen som var av essentiell vikt i besvarandet av studiens syfte. 

Exempelvis fondbolagens hållbarhetskrav på själva investeringen. Dock var detta något 

inte alla fondbolagen hade. 

3.5 Intervjuer  
Vi har intervjuat fem respondenter från fem olika fondbolag. Vi sökte att få med olika 

fondbolag för att få ett så gediget material som möjligt. Intervjuerna skedde via antingen 

telefon eller mail. Detta berodde främst på respondenternas möjlighet till att avsätta tid 

för vår studie för att få så korrekt information som möjligt. Flertalet av våra frågor till 

fondbolagen så som definitioner av exempelvis hållbarhet blev vi hänvisade till dokument 

på deras hemsidor eller i deras årsredovisningar. Första kontakten skedde alltid via mail 

för att få information om deras tillgänglighet för att medverka i studien. Vi lät 

respondenterna få beskriva fondbolagen först och berätta om bakgrunden till deras 

investeringsverksamhet. Detta upplevde vi som positivt för att skapa en bild av hur 

intervjun kommer att se ut. Vissa var mer frispråkiga än andra vilket gjorde att vi 

stundtals fick be någon konkretisera sig medan vi i en annan intervju fick trycka lite mer 

på vilken information vi önskade att få ta del utav. Vi knöt alltid respondenternas svar i 

intervjuerna till de stora övergripande frågorna i Bilaga 1. Detta för att få ett mer 

lättöverskådligt material och kunna se likheter och skillnader mellan de olika 

fondbolagen och hur institutionella investerarna inom dessa agerar för den 

investeringsprocess vi var intresserade av. Det framgick tydligt hur de respondenter vi var 

i kontakt med framhöll kapitalägarnas perspektiv genom de regler och stadgar som 

fondbolaget är uppbyggt på. Det vill säga att kapitalägarna får sina krav besvarade genom 
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att välja den fond som passar deras investeringsfilosofi bäst. Detta är något som tas upp i 

en större kontext framöver i arbetet. 

 
Tabell	1:	Medverkande	intervjuer	

Fond 1 Kommunikationschef 2017-03-22 Telefon + Mail 

Fond 2 Fondförvaltare 2017-03-02 Mailintervju 

Fond 3 Strategi- och 

kommunikationschef 

2017-03-28 Telefon 

Fond 4 Fondförvaltare 2017-03-29 Telefon 

Fond 5 Affärsutvecklare 2017-03-30 Telefon 

 

3.6 Metodkritik  

3.6.1 Kritik mot kvalitativ metod 
Gustavsson (2004) skriver att urvalsstorleken för undersökningar inom den kvalitativa 

metoden har kritiserats på grund av dess mindre omfattning. I vår studie valde vi fem 

stycken institutionella investerare verksamma i fondbolag i Sverige. Ett större urval hade 

givit en större vidd bland resultaten och ökad noggrannhet i slutsatsdragandet för den 

investeringsprocess vi ämnade att undersöka. Problemet med den kvalitativa studien är att 

vi inte kan dra några generaliserade slutsatser utifrån undersökningen av 

investeringsprocesserna. Vilket gör att vi inte kan plocka fram eller dra slutsatser för en 

process som kan röra alla institutionella investerare i Sverige (Gustavsson, 2004). En 

kvantitativ metod kännetecknas av statistiska undersökningar, något som inte skulle 

hjälpa oss besvara vårt syfte på grund av de forskningsfrågor som är ställda.   

 

En annan kritisk aspekt med den kvalitativa forskningen handlar om svårigheten att 

upprepa studien. Någon som kopplas till den föränderliga sociala miljön som är svår att 

återskapa (Bryman & Bell, 2013). Detta medför att utförandet av en exakt likadan studie 

är omöjlig. Investeringsprocesserna utvecklas, kraven från investerarna och trenderna 

förändras, alltså är den sociala miljön ständigt i förändring. 

3.6.2 Kritik mot primära källor  
Vid kontakten med våra fallföretag skedde viss information via mail, telefon och från 

fondbolagens webbsidor. Vi tog i beaktning vid granskningen av webbinformationen att 
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fonderna själva ställer ut informationen såväl som skribenten vilket ökar risken att 

texterna var tendensiösa och verkar för att framställa sig i god dager. Något som 

självklart gällde även för mailkonversationerna samt telefonsamtalen. Vi märkte en 

tendens av att de försökte sälja in sig, vilket ökar sannolikheten att de selekterar 

informationen för företagsstärkande syfte. Detta är något som har tagits i beaktning under 

hela processen genom medvetenhet och ett försök till att få konkret information snarare 

än åsikter. Därför har vi efterfrågat dokument som styrker exempelvis FVC-fondens och 

därmed i förlängningen deras och kapitalägarnas definitioner av hållbarhet istället för 

enbart få institutionella investerares explicita uppfattning.   

3.6.3 Kritik mot sekundära källor 
Stor vikt ligger på att läsaren ser trovärdighet i de källor uppsatsen är till viss del 

uppbyggd på. Problematiken kring sekundära källor är att vid användandet av dem finns 

en risk att det inte går att spåra ursprungskällan. Vilket gör att texten blir 

tredjehandsuppgifter för läsaren (Nyberg, 2000). Då informationen återges i flera led ökar 

risken för feltolkningar från den ursprungliga källan vilket skapar problem för studien i 

helhet. För att lyckas göra en så stark studie som möjligt har vi försökt komma så nära 

ursprungskällan som det har gått. Detta har medfört att vi har kunnat korta ner avståndet 

till huvudkällan och i vissa fall även funnit denna.  

 

Orsaken till att vi helst har använt oss av vetenskapliga artiklar är att dessa ofta är 

granskade av utomstående forskare innan de publiceras vilket ökar tillförlitligheten 

(Ejvegård, 1996).  

Det finns en problematik vid användning av sekundära källor vilket är objektivitet, det 

finns en risk för subjektivitet i källan vilket måste tas i beaktning (Ejvegård, 1996). Vid 

granskning av litteratur samt webbmaterial har det varit viktigt för oss att säkerställa att 

materialet är så objektivt som möjligt och inte har influerats av skribenten. Dock kvarstår 

alltid risken för att författaren till det material vi hämtat har influerats av dennes 

synpunkter och synvinklar. I studien har äldre böcker samt äldre artiklar använts, orsaken 

till detta är för att dessa anses vara grundkällor vilket enligt oss måste användas för att 

beskriva specifika objekt. Även äldre böcker har använts i metodkapitlet, detta för att 

förklara allmänna begrepp.  
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3.6.4 Problematik kring studiens kontext 
Då språkbruket i denna studie blandar mellan svenska och engelska uttryck finner vi skäl 

för att ta upp detta som en kritik mot studiens metod. Vi motiverar ändå detta 

tillvägagångssätt genom att respondenterna agerar inom den finansiella sektorn som 

innehåller väldigt mycket engelska och speciella benämningar. Vi har försökt föra över 

en del till svenska men en viss del går inte att översätta utan att det får en annan innebörd 

eller att respondenternas information blir felaktigt översatt. Vi har valt att inte i större 

utsträckning försöka påverka det faktum att studien bedrivs i den finansiella kontexten. 

Därför kräver studien lite mer av läsaren och att läsvänligheten därför inte blir optimal för 

någon som inte är van vid språkbruket som den finansiella miljön innehar.  

3.6.5 Trovärdighet & Äkthet  
Vid granskning av en kvalitativ studie urskiljs två grundläggande kriterier, studiens 

äkthet samt trovärdighet (Bryman & Bell, 2013). Trovärdigheten kan separeras i fyra 

delkriterier som tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering eller 

bekräftelse (Bryman & Bell, 2013). För att göra resultatet tillförlitligt måste vi säkerställa 

att den forskning vi har genomfört har gjorts inom de ramar som är uppställda samt låta 

de institutionella investerare som ingår i den analyserade sociala verkligheten bekräfta att 

våra tolkningar stämmer överens med verkligheten (benämns även som 

deltagarvalidering). Vi har vid tolkningssvårigheter av insamlat empiriskt material från 

institutionell investerare återkopplat till denne för att konfirmera tolkningen. 

Överförbarhet blir en viktig del i huruvida vårt resultat kan överföras till en annan 

situation eller kontext och få ett likvärdigt resultat (Bryman & Bell, 2013). Problematiken 

vid en kvalitativ studie är att den sociala miljön förändras. Det vi har gjort är det som 

Bryman & Bell (2013) benämner som en ”tät” beskrivning. Vilket menas med att vi har 

gjort en mer detaljerad beskrivning av den sociala miljön företaget opererar inom och har 

där med försett kommande forskare med en sorts databas som de kan använda för att 

bedöma överförbarheten av vårt resultat till en annan kontext. Pålitligheten i uppsatsen 

har uppnåtts genom att tydligt redogöra för de steg vi tar inom studien, allt från 

problemformulering till de frågor vi ställer till de utvalda institutionella investerarna. 

Konfirmering och bekräftelse blir därmed viktigt då det inte finns någon fullständig 

objektivitet i forskningen (Bryman & Bell, 2013). Äktheten handlar om att ge en rättvis 

bild, att vi utifrån de studerade investeringsprocesserna ger en rättvis bild av den 

insamlade informationen (Bryman & Bell, 2013).  
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För att öka tillförlitligheten så har vi valt att efter intervjun återkoppla respektive del till 

berörd institutionell investerare för godkännande och därigenom öka trovärdigheten att 

det vi skriver är sakligt korrekt. Vid telefonintervjuer har vi även sparat ljudfilerna för att 

vid funderingar kring information, kunna spela upp dem igen för att bekräfta att 

informationen stämmer. Detta var något som godkändes av alla medverkande i studien.  
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4. Empiri 
I kapitel 4 presenteras de empiriska resultat som framkommit från studiens fem 

medverkande fonder. Fonderna presenteras var för sig, indelade i underkategorier 

baserat på strukturen figur 3.  

 

Scarlata & Alemany (2010) definierar FVC som investeringar som görs inom 

investeringsobjekt som har en potential för att skapa sociala effekter. Kapitalägare 

investerar generellt i en FVC-fond, en fond som i vår studie styrs av den institutionella 

investeraren som genomför den investeringsprocess vi ämnar att undersöka.  

4.1 Fond 1 
4.1.1 Kapitalanskaffning 

Fond 1 är en stor aktör med sin bas i Sverige. De har varit aktiva inom private equity 

sedan år 1996. Fond 1 allokerar sina investeringar bland tillväxtbolag. Fond 1 investerar i 

onoterade affärsverksamheter på två sätt, direktinvestering och indirekt investering via 

fonder. Vid en direktinvestering förvärvar fond 1 aktier i ett onoterat objekt. Indirekt 

investering sker genom utfästelser till ett fondbolag som i sin tur investerar direkt i 

onoterade affärsverksamheter. Fond 1 kan äga noterade tillgångar, men det handlar 

vanligtvis om att fond 1 har avyttrat ett innehav genom att börsnotera det, därefter sker en 

successiv avyttring som ett noterat innehav. En typisk andel i en investering för fond 1 

kan variera mellan 100–1000 miljoner SEK, med ett ägande som kan variera mellan 5–10 

år och upp till 50 procent ägarandel. Fond 1 drivs av finansiell avkastning men deras 

ägarstruktur gör att de väljer bort sektorer som exempelvis spelbranschen. Fond 1:s 

portfölj består av lika delar direktinvesteringar som fondinvesteringar där proportionen 

buyout som är mogna företag står för ungefär 90% och venture/tech som är nystartade 

företag motsvarar ungefär 10%. Mycket för fond 1 handlar om att de utgör och söker 

stabila investerarbaser. De direktinvesterar ofta tillsammans med de fonder de placerar 

kapital i, en så kallad co-investering.  

 

”En co-investering är ett samarbete som ofta ger tillgång till investeringsobjekt som 

annars hade varit orealistiska att komma åt på egen hand. Fördelen med en 

direktinvestering i Fond 1:s fall är att det blir en så kallad ”no carry-no fee” där man 

inte betalar några avgifter eller vinstdelning som annars fonder hade tagit ut” 

Respondent för fond 1. 
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Fond 1:s investeringar måste dock vara kopplade till ägarskap i antingen aktier, 

konvertibler eller optioner.  

 

Hållbarhetsarbetet är medvetet integrerat i investeringsverksamheten och det är de 

investeringsansvariga som ska driva dessa frågorna enligt fond 1. Därav fokuseringen 

från fond 1 på hur de hanterar fonder såväl som specifika investeringsobjekt. De menar 

att det bidrar till fördelar i det dagliga arbetet med investeringarna. Fond 1 betonar hur 

viktigt det är att i onoterad verksamhet kunna ompröva och anpassa sig till den 

föränderliga världen. Arbete med hållbarhetsaspekter är en del för att utveckla detta och 

skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar hög avkastning. Detta ska ske genom att 

företagen effektivt utnyttjar resurser, belastar miljön minimalt, har rättvisa arbetsvillkor 

och bidrar till samhällsutvecklingen. Fond 1 ser inte att dessa delar hämmar eller negativt 

påverkar kravet på hög avkastning utan ser det tvärtom som en förutsättning för 

långsiktig avkastning. Fond 1 gör även årliga hållbarhetsutvärderingar av de fonder de 

placerar inom som drivs av såväl investerarkrav och affärsnytta. Syftet är att granska att 

de följer fond 1:s krav på ansvarsfulla investeringar.  

 

Inventeringsarbetet integrerar en mängd specialistkompetenser som finansiering, 

värdering, transaktionsjuridik och hållbarhetsanalyser. Det förutsätter även olika typer av 

branscherfarenhet. Ett enskilt investeringsbeslut föregås i allmänhet av många månaders 

analysarbete. När fond 1 gör indirekta investeringar via fonder har de ofta 10-års avtal 

medan en exit i direktinvesteringar kan ha varierande tidsperspektiv beroende på 

investeringens karaktär och omfattning. Generellt ser fond 1 onoterade företag som 

effektiv ägarform och att de är värdeskapande. Den koncentrerade ägarstrukturen har ofta 

då en tidshorisont på 5–10 år.  
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4.1.2 Investeringsmodell 

 
Figur	4:	Investeringsprocess	fond	1 

4.1.3 Screening 

Screening görs utifrån valda finansiella, juridiska och hållbarhetsaspekter i varje 

investeringsprocess. I selektionsfasen används och interageras delar som en utvecklad 

hållbarhetspolicy, due diligence, finansiella aspekter, legala aspekter och ett ESG-

underlag. Selektionen som genomförs är dels på branschnivå med tidigare nämnd 

spelsektor som en sektor ej lämplig att investera i. Fond 1 är ansluten till FN:s konvention 

för ansvarsfulla investeringar, PRI (Principal for Responsible Investment), och har även 

anslutit sig till Global Compact som i korthet innebär att de som investerare förbinder sig 

att förverkliga och interagera principerna och mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden 

och miljö i sin verksamhet. Institutionella investeraren följer även noga de konventioner 

som finns och all screening sker med dessa glasögonen på. Fond 1 har dessutom kriteriet 

att investeringsansvariga ska ha stöd av särskild kompetens inom hållbarhetsområdet. De 

har därför en anställd som specifikt arbetar med hållbarhetstänket och alla de parametrar 

som påverkar detta. De tar även hjälp av externa resurser för att bedöma risker och 

möjligheter vid behov. 

 

Fond 1 har även valt att screena bort investeringsobjekt med betydande verksamhet eller 

som är baserade i länder där det kan vara svårt med kontroll och information. Detta är ett 

ställningstagande ur ett hållbarhetsperspektiv såväl som kanske främst riskminimering. I 
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screeningen ser de investeringsobjekten främst utifrån hållbarhetsaspekterna som de 

redan tillför och kriterierna de uppfyller för legalt, socialt och ekonomiskt 

ansvarstagande. De ser till dessa ansvarstagandena och om de tycker att de gör tillräckligt 

för att uppfylla de grunder de vill ska finnas i en investering.  

4.1.4 Due diligence 

Genom en ständig gallringsprocess av information och faktainsamling presenteras ett 

begränsat antal projekt till investeringskommittén. Där tas beslut om en ännu mer 

fördjupad faktainsamling ska genomföras, för att när beslut väl tas för investering har 

kommittén satt upp övergripande mål för fortsatta hållbarhetsarbetet. Här börjar en mer 

omfattande analys av de finansiella, juridiska och hållbarhetsaspekterna. Utöver till 

exempel juridiska och finansiella frågeställningar ingår alltid en hållbarhetsanalys. 

Beroende på investeringsobjekt kan även fysiska besök på plats göras i syfte att skapa en 

bild av arbetsmiljö och produktion. Exempel på risker som bedöms och utvärderas är 

typen av produkt, tillverkning, råvaror och hur dessa utvinns, transporter, utsläpp och 

miljöpåverkan, avfall, restprodukter, återvinning, arbetsmiljö, arbetsvillkor och risken för 

korruption. Här har fond 1 kommittéer för kontroll av olika aspekter i 

investeringsbeslutet. Genom att få detta integrerat i investeringsverksamheten gynnar det 

framtagandet och utvecklandet av investeringsmodellen.  

 

”Utvecklandet av interna metoder är viktiga då onoterade innehav inte har samma 

vedertagna modeller och rapporteringsverktyg som noterade innehav” Respondent för 

fond 1. 

 

Ett exempel på detta är koldioxidavtryck där de har tagit hjälp av en extern konsult för att 

skräddarsy en lösning på beräkningar som är baserat på metoder och mallar för noterade 

affärsverksamheter. Onoterade innehav ställer även de mer krav och har andra 

förutsättningar för att driva långsiktiga förändringar. Då ägarstrukturen med en eller ett 

fåtal ägare som delar en gemensam ägaragenda kräver att investeringsmodellen är 

utvecklad för att i ett senare skede kunna påverka. Detta hänger ihop med fondbolagets 

aktiva sökande efter att tillsammans med andra aktörer få till en så bred standard för 

onoterade innehav som möjligt. Fokus på hållbar utveckling intensifierades 2011 och 

fond 1 betonar i årsredovisningen hur de har som mål att utveckla hållbara verksamheter 

genom att få in genomlysta värden och riktlinjer i sina direktinvesteringar såväl som sina 
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placeringar i fonder. Fond 1 är lika noggrann med sin ESG-analys i en direktinvestering 

som en fondinvestering även om tillvägagångsätten skiljer sig åt, och försöker finna risk 

främst genom due diligence. Utifrån dessa fördjupade analyser lägger 

investeringskommittén fram rekommendationer som går upp till styrelsen för fond 1 som 

ett beslutsärende där det slutgiltiga beslutet fattas formellt.  

4.1.5 Värdering & Förhandling  
I beslutsprocessen har fondbolagets ledningsgrupp ett antal kommittéer. Upplägget syftar 

till att skapa korta och effektiva beslutsvägar. Beslutsunderlag dokumenteras och 

diarieförs i protokoll. När ett projekt inleds rapporterar investeringsansvarige till 

investeringsteamet och till ansvarig för företag- respektive fondinvesteringar. 

Frågeställningar kring hållbarhet, avkastning och juridik finns med från start.  

 

Fond 1 väljer via sina placeringar i främst olika fonder genom att noggrant följa 

respektive fond över ett antal år och att analysera fondens innehav.  

 

”Syftet är att analysera på vilket sätt en fond skapar värde. Sker detta genom att ta hög 

risk och acceptera att ett större antal av fondens bolag inte skapar värde, medan det är 

ett eller två vars värde skapar hela avkastningen, eller sker värdeskapandet genom att 

fonden medvetet väljer att investera i bolag med lägre risk, vilket i och för sig kan ge en 

lägre avkastning per företag, men skapar en stabil totalavkastning för fonden som 

helhet?” Respondent för fond 1.  

 

Här söker fond 1 att vara värdeskapande och söka stabilitet framför sökandet efter den 

yttersta möjliga avkastningen. Fond 1 väljer även fonder ur ett diversifieringsperspektiv, 

det vill säga att de söker fonder som är aktiva inom olika segment (konsument, 

digitalisering, produktion etc.) och geografi. Fondförvaltarna granskas på individnivå och 

tidigare investeringar genomlyses ordentligt och många av dessa fonder investeringarna 

sker i är sådana fondbolag får stå på kö i för att få tillgång till. Är exempelvis någon av de 

drivande och aktiva förvaltarna i fonden äldre och kanske funderar på att trappa ner eller 

lägga av genomför de en individkontroll på de som ska eller tänkas ta över fonden. De 

skapar på så sätt en större framförhållning för sina kapitalplaceringar. Kompetensen 

grundas mycket på trac record (avkastningsmeriter) och tidigare utveckling av innehav 
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för fondförvaltare, vilket jämförs med den investeringsinriktning som fonden pekar ut för 

framtiden.  

 

”Fördelar med kombinationen av att investera direkt och indirekt kan till exempel vara 

tillgången till investeringsmöjligheter, förstärkt position att vara kravställande mot 

samarbetspartners, möjligheten till att mer flexibelt optimera totala innehavsportföljen 

och lägre genomsnittlig förvaltningskostnad då direktinvesteringar inte är förknippade 

med externa avgifter” Respondent för fond 1. 

 

Den institutionella investeraren har investeringskriterier att leva upp till som ska följas 

och utvärderas kontinuerligt. I indirekta investeringar kan prisnivå på investeringar i 

absoluta tal skilja sig åt väsentligt. Det handlar främst om vad de fondbolagen kan 

erbjuda för intressanta alternativ och det händer att de erbjuds och genomför exempelvis 

co-investeringar med ett begränsat antal institutionella investerare i den fonden.  

4.2 Fond 2 
4.2.1 Kapitalanskaffning 

Fond 2 har varit verksamma inom private equity sedan 1994. De verkar för att svenska 

små- och mellanstora affärsverksamheter ska växa. Fond 2:s investeringsprocess sträcker 

sig från idé till etablerad företagsamhet. Många investeringar sker i såddfas där ingen 

produkt eller tjänst ännu finns utan allt kretsar kring en idé från en entreprenör. Den del 

vi tar upp som fond 2 är en del i en större koncern vi har riktat oss emot då fond 2 främst 

jobbar med direktinvesteringar, även om det i koncernen även investeras indirekt. Fond 2 

är mer utpräglad mot FVC-investeringar i en större koncern. Fond 2 jobbar utifrån en 

sammanställning av vad de definierar som hållbarhet som vad är en hållbar värld, 

hållbara företag, hållbart ledarskap, miljömässig hållbarhet och social hållbarhet. 

Definitionerna integrerar ESG då de tar upp de tre resurserna miljö, socialt och 

bolagsstyrning. De är noga med att de vill nå en långsiktig balans mellan ekonomiska, 

miljömässiga och sociala faktorer, något som de menar ger ökad konkurrenskraft. De 

definierar ekonomisk hållbarhet som att det långsiktigt ska generera tillfredställande 

ekonomisk avkastning och tillväxt men samtidigt bidra till god samhällsekonomi och 

ökad sysselsättning.  
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Fond 2 är ett dotterbolag inom en koncern i vilket det finns strategiska koncernmål såväl 

som egna strategiska mål för fond 2. Dessa grundar sig i kundperspektiv, 

medarbetarperspektiv, processperspektiv och finansiellt perspektiv. I figur 5 redovisas 

hur de strategiska målen tar olika uttryck för koncernen och hur fond 2 ska arbeta med de 

strategiska målen i sin investeringsprocess. 

 

 
Figur	5:	Strategiska	mål	fond	2 

För fond 2 ses de filantropiska delarna i hållbar utveckling som riskminimering finansiellt 

som skapar en stabilare grund för värdeskapande verksamhet med större möjlighet till att 

konkurrera och vara lönsamma.  

 

”Vi implementerar ett hållbarhetstänk i alla investeringar, handlingar och strategier. I 

direktinvesteringar letar fond 2 gärna co-investerare med liknande ambitioner” 

Respondent för fond 2.  

 

Generellt tas ESG-kriterier upp i due diligence analysen. Det finns kriterier 

investeringsobjekten måste uppfylla för att ha möjlighet till att bli ett investeringsobjekt. 

Ibland i ett senare stadie jobbar de vidare med vissa punkter och tillåts därmed vara mer 

flexibla med något kriterium om det finns en tydlig möjlighet att åtgärda så att det också 

uppfylls. Ett exempel på ett sådant flexibelt kriterium är könsfördelning i styrelse och 

kompensationsnivåer som fond 2 kan påverka mer som aktiv ägare.  

 

Investeringsomfattning per investeringsobjekt rör sig inom intervallet 250–10 000 TSEK 

och de har en total förvaltning av kapital på ca 3 miljarder SEK. De söker 

investeringsobjekt med skalbar affärsidé och möjlighet till långsiktig värdetillväxt.  
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4.2.2 Investeringsmodell 
Kärnprocesserna för fond 2 består av fyra steg, från första kontakt med potentiellt 

investeringsobjekt till avyttring av innehav, som tydliggörs i figur 6.  

 
Figur	6:	Investeringsverksamhetens	kärnprocesser	fond	2	

 
Processen startar med en initial kontakt där fond 2 och det berörda investeringsprojektet 

kommer i kontakt, detta ses som en del av screeningprocessen. 

 
Figur	7:	Kontaktskapande	fond	2	

 
Screeningprocessen fortsätter i figur 8 och den övergår sedan till en due diligence.  

 
Figur	8:	Screening	av	investeringsobjekt	fond	2 

4.2.3 Screening 
Första steget att attrahera företag gör fond 2 oftast i tidiga tillväxtbolag i riskfyllda faser 

med uppdraget att försöka öka tillgången på privat kapital genom co-investeringar, samt 

vara en bransch- och konjunktur oberoende investerare. Arbetssättet är avsett för att 



37	
	

skapa förtroende och samarbete med de nätverk av aktörer som bygger upp regionala, 

nationella och internationella ekosystem. Genom fond 2:s närvaro och erfarenhet som 

transaktionskunnig och erfaren kompletterande motpart till privata investerare i co-

investeringar når fond 2 ut till potentiella investeringsobjekt via direkt kontakt eller via 

andra institutionella investerare. Denna kontakt förtydligas i figur 7.  

 

”Om institutionella investeraren märker att entreprenörens affärsförslag, pitch eller 

liknande inte uppfyller investeringskriterierna som finns uppsatta informeras detta direkt 

till entreprenören och registreras inte i propå utan det gäller bara för de där 

institutionella investeraren inte direkt tackar nej och idén tas vidare i nästa process steg” 

Respondent för fond 2. 

 

4.2.4 Due diligence 

Det tredje steget med fördjupad analys via due diligence-process arbetar de vidare med 

det som ett case och tar referenser, granskar marknadspotential och kriterier rörande 

områdena; marknad, finansiellt, legalt, teknisk och affärsmodell. Fjärde steget rör ett 

team beslut där institutionella investeraren redovisar caset för det interna teamet på ett 

internt möte som består av alla institutionella investerare i regionen. Här tas beslut om 

institutionella investeraren ska förbereda caset för investeringskommittén. 

Due diligence återkommer sedan i ett senare steg i processen, fast då genomförs den av 

externa resurser istället för de interna. Detta för att ge en utomstående parts bedömning 

på den potentiella investeringen. De låter sin due diligence verka genom hela sin 

investeringsprocess och återfinns bland annat i delen nedanför rörande värdering och 

förhandling på det sättet att de förhandlar med den due diligence som framkommer.  

 

4.2.5 Värdering & förhandling 

Steg 5 blir ett investerings-PM där institutionella investeraren sammanställer förslag till 

beslut, villkor till investering, motiv till värdering, regelverk och attestordning enligt 

vilket beslutet är taget.  

 

”Här bör institutionella investeraren alltid ha en second opinion som kvalitetssäkrar och 

ska vara så insatt att denna kan presentera caset för kommittén om ordinarie 

institutionell investerare får förhinder” Respondent för fond 2.  



38	
	

 

Sjätte steget rör ett investeringsbeslut av investeringskommittén som är ett 

förinvesteringsbeslut, det vill säga att det är ej det slutgiltiga beslutet. Denna kommitté, 

utsedd av styrelsen, ser beslutet i en form av rambeslut och jämför med beslutspunkter 

och villkor. Värderingsmässigt kalkyleras risk och de räknar på en respektabel risknivå 

för att komma fram till en internal rate of return, IRR. Det blir alltså ett slags nuvärde 

baserat på vad fond 2 tror att affärsidén kan vara värd i framtiden med hänsyn till IRR. 

Denna IRR brukar för fond 2 vara väldigt varierande. I sjunde steget kommer slutgiltig 

due diligence där eventuellt externa resurser tas in för att bedöma risk-avkastning och en 

avtalsförhandling påbörjas, så länge det inte dykt upp något som ändrat förutsättningarna 

för investeringen. Därefter kommer avtal, teckning, utbetalning och registrering. Detta är 

inte aktuellt för den fas som är vårt fokus. Notera alltså att avtal, teckning och utbetalning 

och registrering i figur 8 inte är relevant.  

4.3 Fond 3 
4.3.1 Kapitalanskaffning   

Fond 3:s mål är att utrota fattigdom genom hållbart företagande i några av världens 

tuffaste tillväxtmarknader. Fondbolaget är verksamt i länder som har dålig tillgång till 

kapital. För att uppnå målet jobbar fond 3 med hållbara investeringar som ska påverka 

samhället på ett positivt sätt. Investeringarna ska bidra till samhällsutveckling genom att 

bidra till fler jobb, goda arbetsförhållanden samt en god arbetsmiljö. Att bidra till 

långsiktigt hållbara företag, såväl finansiellt lönsamt för företaget som hållbart för miljön. 

De bedriver även ett antikorruptionsarbete i deras investerade affärsverksamheter. 

Fond 3 styrs av deras ägarriktlinjer där de får ett beslut från regeringen kring vilka länder 

de ska investera i samt vilka frågor de ska prioritera vid sammanband med en investering. 

De går inte in och investerar i stater eller i statliga projekt, de investerar endast i företag. 

Kapitalet som investeras fås från statens biståndsbudget.    

 

Fond 3 använder agenda 2030 som utgångspunkt för deras hållbara investeringar. Agenda 

2030 består av 17 globala mål och 169 delmål (Regeringskansliet, u.å.).  

 

”Genom att integrera hållbarhetsfrågor i investeringsprocessen och ständigt göra 

resultatuppföljning på de strategiska hållbarhetsmålen fonden ställt upp, kan fonden 



39	
	

uppnå tillväxt inom det som de benämner som hållbart företagande” Respondent för fond 

3.  

 

 

 

Fonden fokuserar främst på de områden som illustreras i figur 9.  

 
Figur	9:	Hållbarhetsdimensioner	fond	3 

Av de 17 globala målen agenda 2030 innehåller relaterar fond 3 till hälften, vilket de 

strävar efter och använder som grund för deras syn på hållbara investeringar. Huvudmålet 

fond 3 är att minska fattigdom vilket ska uppnås genom investeringar i det som de 

benämner som hållbart företagande. Investeringarna ska även främja jämställdhet i 

investeringsobjekten, hållbar energi genom klimatinvesteringar, ekonomisk tillväxt, goda 

arbetsvillkor, hållbar industri, infrastruktur och innovationer. Fond 3 ställer krav på 

portföljföretaget att aktivt arbeta med såväl miljömässiga som sociala aspekter och att 

implementera antikorruptionsfrågor i ledningssystemet. Fond 3 strävar efter att uppnå nya 

globala partnerskap inom både näringslivet och civilsamhället för att nå mer långvariga 

samt mer omfattande resultat.  
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4.3.2 Investeringsmodell  

 
Figur	10:	Investeringsprocess	fond	3 

4.3.3 Screening  

Fond 3 utgår från en standardprocess vid val av investeringsobjekt, en process vilket fond 

3 anser ge dem möjlighet att ta smarta, ansvarsfulla och affärsmässigt bra beslut vid val 

av investering. Nyinkomna investeringsförslag bedöms utifrån en intern checklista vilket 

behandlar fyra huvudfrågor: deras ägaranvisningar, strategiska partners bakgrund, 

affärsmässigheten i affärsplanen och interna riktlinjer. Den initiala bedömningen görs för 

att säkerställa att investeringsobjektet ligger i linje med fondens mål och ambitioner.  

 

Det görs cirka 500 bedömningar årligen men endast 50 objekt tar sig igenom den första 

urgallringen. Fonden gör en initial bedömning utifrån fond 3:s tre fundament; 

samhällsutveckling, hållbarhet och bärkraftighet. Investeringen ska kunna leda till 

samhällsutveckling. Det görs alltså en initial bedömning av de mest uppträdande 

samhällsutvecklingseffekterna. Fond 3 gör sedan en bedömning av potentiella ESG-risker 

för att riskkategorisera investeringen, och därefter bedöms företagets bärkraftighet. Det 

vill säga företagets finansiella potential samt hållbarhet jämfört med ägarens 

avkastningsmål för fond 3. 
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Bedömer investeringsansvarige att det finns en sannolikhet att ta investeringen vidare i 

processen genomförs en concept clearance. Concept clearance-processen bedömer det 

potentiell projektet utifrån fond 3:s investeringskriterier och tre fundament.  

 

”I detta steg kopplas ESG-teamet in, vilket är bolagets experter på miljömässiga och 

sociala aspekter av investeringarna. De utvärderar det potentiella investeringsobjektet 

och deras resultat kommer sedan väga tungt vid beslutsfattandet kring investeringen” 

Respondent för fond 3.  

 

I utvärderingsprocessen kategoriserar ESG-teamet investeringen utifrån miljö, social 

påverkan och bolagsstyrning. När denna process är genomförd presenteras materialet som 

består av det föreslagna investeringsobjektet tillsammans med ESG-möjligheter och 

ESG–risker för investeringskommittén. De utvärderar materialet och gör en bedömning 

om det föreslagna investeringsobjektet ska gå vidare i investeringsprocessen. För att 

samla information kring de sociala och miljömässiga aspekterna av investeringsobjektet 

används ett frågeformulär, utifrån svaren kan ESG–teamet bedöma hur 

investeringsobjektet med dess affärsverksamhet jobbar idag och hur väl i linje de ligger 

med kraven från fond 3.  

 

4.3.4 Due diligence 

Nästa steg i processen är en due diligence där en genomgång av hela investeringsobjektet 

genomförs. Fond 3 analyserar finansiell historik och framtida prognoser, marknaden, 

affärsidé, juridiska aspekter, ESG-frågor och utvecklingseffekter. De bedömer 

investeringsobjektets produkt och/eller tjänst samt förutsättningarna kring den finansiella 

bärkraftigheten. Fond 3 analyserar även potentiellt samt nuvarande ESG-resultat, 

potentiella utvecklingseffekter samt legala aspekter. Ytterligare bedömning sker kring de 

tre fundamenten på fler aspekter inom varje kategori. Inom samhällsutveckling bedöms 

hur många jobb investeringen kan bidra till, hur stora skatteintäkter det berörda landet 

kan generera genom investeringen samt om investeringen kan leda till någon form av 

kunskapsöverföring till landet. Utifrån hållbarhetsfundamentet bedöms hur till vida 

jobben de skapar genom investeringen är i enlighet med kärnkonventioner och 

antikorruption. I det sista fundamentet, finansiell bärkraftighet, bedömer de företagets 

tillväxt, både historiskt samt prognoser för potentiell tillväxt. Vid due diligence görs även 
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platsbesök för att fördjupa kunskapen om investeringsobjektet för att kunna möta de 

berörda parterna som är involverade i investeringen.  

Nästa steg i processen är en fördjupad analys av investeringsobjektet som jämförs mot 

fond 3:s tre fundament. Den fördjupade screeningen är en intern dialog inom 

investeringskommittén där de använder varandras erfarenheter och kompetens för att 

genomlysa projektet tillräckligt för att det ska kunna tas till styrelsen.  

 

”Allt granskas i minsta detalj för att det inte vid ett senare skede ska uppkomma onödiga 

risker i investeringen som fond 3 har varit omedvetna om. I och med denna djupanalys 

kan alla frågor investeringskommittén har besvaras och ger ett underlag för 

beslutsfattandet” Respondent för fond 3.  

 

4.3.5 Värdering & Förhandling  

Sist i processen görs en skriftlig samt muntlig presentation av underlaget för 

investeringsobjektet inför styrelsen. Där sedan det slutgiltiga beslutet fattas. Dessa 

investeringar görs alltid i minoritet runt 25–35% av den totala investeringen och 

investeringshorisonten är 5–10 år, beloppets storlek per investering ligger i intervallet 3–

15 MUSD. Fond 3 gör sällan nyinvesteringar ensamma utan de görs oftast tillsammans 

med externa finansiärer via co-investeringar. 

 

Fondbolaget vill att investeringsobjektet ska ansluta sig till internationella standarder för 

mänskliga rättigheter, antikorruption, företagsintegritet, bolagsstyrning och hållbarhet. 

Att fondbolaget inte finansiellt sponsrar politiska organisationer, politiska partier eller 

deras respektive. Att investeringsobjektet implementerar och anpassar en whistleblowing 

service som kan anonymt rapportera om det uppstår problem i företaget. Att ersättningen 

till företagets ledning ska vara rimliga. Dessa är dock inga krav utan endast punkter fond 

3 strävar efter att få företagen att följa och förhandlar med företagen om hur de kan 

eftersträva detta. Kraven som ställs på investeringsobjektet är att de måste följa de 

bestämmelser samt lagar som finns i jurisdiktionen där de bedriver sin verksamhet. Att de 

måste följa ILO:s (International labour organization) kärnkonventioner och EDFI 

(European development finance institutions) undantagslista. Att följa International 

Finance Corporation prestation standarder lämpliga för företagets natur och storlek. 

Investeringsobjektet måste även genomföra en analys av dess klienters och/eller 



43	
	

investerares miljömässiga och sociala risker så nivån stämmer överens med vad som är 

lämpligt för storleken samt den sortens bransch, företaget verkar inom. Objektet måste 

även leva upp till de antikorruptionsstandarder fond 3 har upprättat samt även 

tillhandahålla fond 3 med information om dess bolagsstyrnings, sociala, och 

miljömässiga frågor som begärts. Till sist måste företaget följa de krav fond 3 ställer på 

dem så de kan övervaka investeringen utan problem från företaget. 

4.4 Fond 4 
4.4.1 Kapitalanskaffning  
Fond 4 har varit aktiva inom venture capital sedan 1995. De är ett dotterbolag inom en 

stor koncern och inriktade på direktinvesteringar. Fond 4 är mest aktiva i Sverige men 

investerar även lite i Norden och Baltikum. De är särskilt inriktade mot FinTech, 

Teknologi och Life Science. De är en evergreen-fond, vilket gör att de finansierar i olika 

stadier och inte i en enda klumpsumma. De har en kreditlina på 2 miljarder SEK från 

koncernen tillgängligt för placering och all avkastning på det kapitalet går som vinst till 

koncernen och de 2 miljarderna i förvaltning förblir oförändrat. Fond 4 framträder som 

FVC med sina två mål, att 1) generera en positiv avkastning och 2) bygga framtida 

nordiska industrier med hållbara affärsverksamheter. Investeringar görs ofta tillsammans 

med en ytterligare part, så kallad co-investering.  

 

”I utländska objekt ligger stor vikt vid att business is global but investment is local” 

Respondent för fond 4. 

 

Det syftar till att framhäva vikten av lokal kännedom och där investeringar görs utanför 

Sveriges gränser och de söker därför lokala välrenommerade institutioner som kan 

marknaden.  

 

Att bygga dessa hållbara affärsverksamheter för framtiden kräver varierad tidshorisont på 

allt mellan ett halvår till 15 år för fond 4. En typisk investering rör sig initialt mellan 10-

30 miljoner SEK och totalt över ägarperioden på 80-100 miljoner SEK. Ägarandelen per 

investeringsobjekt brukar uppgå till ca 15-40%.  

 



44	
	

4.4.2 Investeringsmodell  

 
Figur	11:	Investeringsprocess	fond	4 

4.4.3 Screening 
Screeningen grundar sig på de kriterier och parametrar de vill ska vara uppfyllda hos 

investeringsobjekt. De sätter upp ett tiotal kriterier beroende på sektor som att exempelvis 

tech-bolag primärt ska ha kommit in i en kommersiell fas med en omsättning. De är även 

noggranna att life-science bolag ska kunna bygga barriärer mot andra bolag. Något som 

egentligen är viktigt i alla affärsverksamheter betonar fond 4 men särskilt för life-science.  

 

”Man pratar i termer som internationaliserbart och skalbara verksamheter när man 

screenar fram intressanta investeringsobjekt. Vi betonar vikten av en skalbar affärsidé, 

men att den viktigaste faktorn faktiskt är människorna bakom bolaget. Det måste även 

betonas med svårigheten med att värdera människorna” Respondent för fond 4.  

 

I ett försök att värdera människorna korrekt väljer de att spendera väldigt mycket tid med 

dem innan en investering för att skapa ett ömsesidigt förtroende och se om det finns 

liknande värderingar. Det finns alltså ingen checklista på personnivå utan det handlar mer 

om att skapa sig en uppfattning om hur människan är.  

 

4.4.4 Due diligence 

Första mötet med övriga institutionella investerare ger en slags konsensus om 
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investeringsobjektet är intressant för vidare granskning. Är konsensus positiva skapar den 

ansvarige institutionella investeraren en grundläggande informationsanalys om caset för 

att sedan presentera detta för teamet med institutionella investerare mer grundligt. Är 

konsensus positiva även efter detta görs en due diligence med egna resurser som 

presenteras för investeringskommitté 1. Varje investeringsobjekt granskas i sin egna 

miljö då varje case har specifika parametrar och processen är alltid skräddarsydd för varje 

case. Detta för att förstå affärsverksamheten i den miljön de verkar inom och hur 

branschen ser ut. Efter investeringskommitté 1 tas externa resurser in som genomför en 

ytterligare due diligence. Här analyseras det verkligen på djupet i specifika delar kring 

den affärsidé som undersöks. Investeringsobjektet och människorna inom denna 

genomlyses på noggrann basis med allt ifrån vilken social inverkan affärsverksamheten 

kan ha och vilken risk fond 4 tar i hållbarhetsaspekter främst kopplat till ESG. De 

försöker vidare skapa relationer med de som ska driva affärsverksamheten i önskad 

riktning för att se hur pass väl de verkar pålitliga och genuint intresserade av att prestera 

gentemot de krav som ställs. Fond 4 ser SRI som en övergripande del som ska genomsyra 

tänket kring due diligence-fasen med målet att göra en riskbedömning och finna stabila 

tillväxtmöjligheter att förädla fram.  

 

4.4.5 Värdering & förhandling  

”Värdering av case sker oftast genom att kolla på trender och se nästkommande trender 

gällande framförallt techbolag, detta framförallt för att skapa byggklossar som kan ge 

helhetslösningar. Vi vill hitta innovationer som de stora drakarna exempelvis Cisco eller 

Microsoft behöver för att fullborda sitt ”lego” och i framtiden erbjuda helhetslösningar. 

Vi försöker alltså skapa en bild av vad denna ”legobit” till företag kan vara värd för ett 

gigantiskt företag i framtiden.” Respondent för fond 4. 

 

Vanligtvis sker dessa kalkyler på ca 5 år. Det den institutionella investeraren för fond 4 

gör är att denne kalkylerar risk och räknar på en risknivå för att komma fram till en 

internal rate of return, IRR. Det blir ett nuvärde baserat på vad denne tror att ”legobiten” 

eller affärsidén som det egentligen är kan vara värd i framtiden med hänsyn till IRR. 

Denna IRR brukar för fond 4 variera mellan 25–100% beroende på hur institutionella 

investeraren bedömer sannolikheten för en framgångsrik exit. Grundvärdering behöver 

inte göras gällande vid exit i framtiden då ägandet är mer flexibelt än en definitiv 
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deadline för exit då målet är att skapa positiv avkastning och bra livskraftiga 

affärsverksamheter. Avkastningskravet för verksamheten i fond 4 är något högre än den 

generella siffran för resterande delen av koncernen då avkastningskravet förväntas vara 

lite bättre då det är en mer riskfylld verksamhet. 

4.5 Fond5 

4.5.1 Kapitalanskaffning 
Fond 5 är statligt ägt och investerar mest kapital inom life science med en majoritet inom 

medicinteknik, bioteknik och övriga läkemedel. De är även verksamma inom tech där 

majoritet fokusen ligger på ICT (information and communication technology), miljö och 

energi och automotive med flera. Fond 5 driver sedan en tid tillbaka ett projekt vars syfte 

är att innovationssystemet och fondens egna affärsutvecklingsprocess främst ska fokusera 

på innovationer med en mer hållbar inriktning. Orsaken till detta synsätt är att främja och 

bidra till ett mer livskraftigt samhälle vilket ska uppnås genom en minskad 

klimatpåverkan och social inkludering. Genom att bemöta samhällets utmaningar via 

innovativa metoder, produkter, processer och tjänster kan fond 5 främja den sociala 

innovationen. Hela hållbarhets begreppet från ekologisk stabilitet till social stabilitet och 

slutligen ekonomisk stabilitet inkluderas i fond 5:s tolkning av sociala innovationer.  

 

”Jorden sätter gränserna och inom det området måste man hålla sig. Även samhället 

sätter sina gränser genom demokrati, jämställdhet och utifrån dessa förutsättningar så 

bygger man en ekonomiskt hållbar affärsmodell” Respondent för fond 5. 

 

Miljömässig hållbarhet fokuserar på bibehållandet av livsviktiga funktioner såsom rent 

vatten, energi, produktion av mat, rekreation och klimatreglering. Den sociala 

hållbarheten inkluderar utbildning, demokrati, jämställdhet, hälsa och livskvalitet osv. 

Ekonomisk hållbarhet blir produkten av den miljömässiga och sociala hållbarheten. För 

att göra detta arbete lättare att utföra använder sig fond 5 precis som fond 3 sig av agenda 

2030, vars mål även fond 5 strävar efter att uppnå. Vid en undersökning av fond 5 

investeringar bedömdes att ungefär 90 % av alla investeringsobjekt adresserar någon utav 

de 17 globala målen, alla investeringarna är inte där än men det är något fond 5 strävar 

efter.   
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Fond 5 gör nästan bara direktinvesteringar i investeringsobjekt, ibland lånar de ut pengar 

till företag och de har även två fonder som har startats med hjälp av affärsänglar. 

Kapitalet som används vid investeringarna är eget kapital som genererats genom tidigare 

investeringar och dess avkastning. I begynnelsen lånades pengar för att göra de första 

investeringarna vilket sedan betalades tillbaka och avkastningen användes för ytterligare 

investeringar. Investeringarnas storlek varierar, men oftast börjar fond 5 med en 

investering på runt 300t SEK då de brukar vara den första institutionella investeraren som 

investerar i det nya investeringsobjektet. I andra steg kommer ytterligare investerare in 

och investerar i investeringsobjektet.  

 

Investeringarna som görs av fond 5 riktar sig till nystartade företag, affärsidéer eller 

projekt som uppfyller de specifika investeringskriterier som fond 5 ställer. 

 

”Den potentiella investeringen ska ha ett kommersiellt samförstånd med idégivaren och 

idén ska vara skalbar samt internationaliserbar. Det ska finnas exitmöjligheter för oss 

och vara en kommersiellt intressant intellektuell tillgång som går att på något sätt 

beskydda. Investeringsobjektet ska kunna utveckla en hållbar och unik produkt eller 

tjänst för ett tydligt kundbehov med hög tillväxtpotential” Respondent för fond 5. 

 

Fond 5 har ingen direkt investeringshorisont och heller inga specifika avkastningskrav, de 

vill främst få tillbaka det investerade kapitalet för att kunna göra nya investeringar i nya 

projekt. Fond 5:s verksamhet och investeringskapital finansieras på två olika sätt vilket 

medför att de kan ta en större risk än andra riskkapitalister. En dålig investering påverkar 

inte organisationens möjlighet att utöva FVC-investeringar utan endast den separata 

investeringskassan som skjuts till pengar från kapitalägare varje år för nya 

genomföranden av investeringar. På så sätt kan de genomföra högriskinvesteringar med 

ännu tydligare fokusering på social utveckling.  
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4.5.2 Investeringsmodell   

 
Figur	12:	Investeringsprocess	fond	5 

4.5.3 Screening 
Investeringsprocessen börjar med att fond 5 blir kontaktade eller kontaktar ett 

investeringsobjekt eller en entreprenör som söker kapital. Många gånger kommer 

forskare till fond 5 med en affärsidé och fond 5 tillsätter själva entreprenörerna som ska 

driva affärsverksamheten. De söker efter affärsidéer enligt de kriterier som finns ställda 

och ser hur de kan hjälpa dessa att utvecklas framåt. Främst handlar det för fond 5 om att 

personerna inom företaget ska kunna utveckla affärsverksamheten. Är det som i 

forskarnas fall, att de har en idé men ingen affärskompetens, påbörjas en bedömning om 

affärsidéen är genomförbar från fond 5:s håll. De är väldigt riskbenägna och avstår därför 

inte att investera även om affärsidéen verkar ofullständig och till viss del bristfällig. De 

söker efter sånt som kan ge en social bidragande effekt snarare än den finansiella 

aspekten även om den såväl är viktig. Fond 5 screenar investeringsobjekt snarare efter 

vad de finner intressant ur ett utvecklande syfte än ett avkastningssyfte.    

I det första steget av processen bedömer den institutionella investeraren om 

investeringsobjektet är intressant, vilket görs genom ett möte där en representant från 

fond 5 sitter ner med de berörda parterna. Bedöms investeringsobjektet som intressant för 

investeraren förs investeringsobjektet till affärsutvecklarna där en genomlysning av 

objektet startas.  
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4.5.4 Due diligence 

Genomlysningen genomförs utifrån specifika mallar som fond 5 har tagit fram med ett 

flertal frågor som måste besvaras. Genomlysningen anpassas utifrån vilket stadie 

investeringsobjektet är i och bransch, det finns även ytterligare faktorer som kan påverka. 

Dessa mallar har under senare tid börjat oformaterats för att kunna reflektera fond 5:s mer 

hållbara tillvägagångsätt vid bedömning av investeringar.  

 

”I och med att 90 % av investeringarna som fond 5 tidigare har gjort låg i linje med 

någon av de 17 globala målen som finns uppsatta. Vilket betyder att vi har använt oss av 

någon form av hållbart fokus tidigare, dock inte lika aktivt som nu” Respondent från fond 

5. 

 

Orsaken till den ökade aktiviteten kring hållbarhet i mallarna är något fond 5 har beslutat 

om själva, det är inget resultat av påtryckningar.  

 

”Vi ser ett ökat intresse kring hållbara investeringar, den traditionella investeraren 

fumlar kring begreppet och är på väg mot det som vi definierar som hållbara 

investeringar, men de är inte där riktigt än” Respondent för fond 5. 

 

Vid investering i objekt som opererar i andra världsdelar ökar risken för investeringen 

vilket gör att fond 5 måste ta hänsyn till fler omvärldsparametrar. För att öka sin kunskap 

om den geografiska platsen gör fond 5 olika former av marknadsundersökningar för att 

lokalisera lokala samt privata partners men även offentliga organisationer, NGO:s och 

ambassader som fondbolaget potentiellt kan samarbeta med för att minimera risken. 

Analyserna sker till viss del hemifrån men platsbesök görs även för att skapa kontakter.  

4.5.5 Värdering & Förhandling 
”Vid bedömning av de icke finansiella kriterierna såsom ledning måste de vara 

coachningsbara och ha liknande värderingar och mål som oss själv. Båda parterna 

måste kunna samarbeta, något som är en avgörande parameter vid ett 

investeringsbeslut” Respondent för fond 5. 

 

För att utvärdera ledningen genomförs förväntansmöten där fond 5 förklarar vad som 

förväntas av investeringsobjektet och vise versa för att bedöma om båda är likasinnade i 
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förväntningar och mål.  

Är investeringsobjektet fortfarande intressant efter mallgranskningen förs objektet till 

affärsutvecklarna ytterligare en gång där projektet diskuteras, i vissa fall kommer även 

representanter från det potentiella investeringsobjektet för att presentera potentiell 

affärsverksamhet samt kunna besvara frågor. Beslutet utifrån detta presenteras sedan för 

styrelsen som tar det slutgiltiga beslutet kring investeringen. Målet med fond 5:s 

investeringar är att utveckla stabila affärsverksamheter, livskraftiga företag och skapa ett 

hållbart samhälle såväl socialt som ekologiskt. Ska fond 5 lyckas måste de återfå det 

investerade kapitalet så investeringarna kan fortgå. Andra riskkapitalister tar oftast vid 

där fond 5 säljer eller avyttrar i alla fall större delen av investeringsobjekten.  

4.6 Sammanfattning empiri  
Sammanställningen av empirin har i sin tur visat ett återkommande resultat. Fondbolagen 

med dess institutionella investerare använder sig i grunden av liknande processer dock 

kan vissa tillvägagångsätt variera beroende på fondbolagets bakgrund och tillgång till 

kapital. Bakgrunden varierar beroende på till exempel ägarstrukturer, vart fondbolaget 

opererar, investeringsstorleken i kapital, investeringskriterier, omfattning av resurser 

såväl interna som externa. Fondbolagen med dess institutionella investerare som vi har 

undersökt ovan skiljer sig inom just dessa områden vilket har bidragit till en bredare bild 

av hur investeringsprocessen kan se ut. Fondbolag som är knutna till större koncerner 

investerar oftast mer kapital i varje investeringsobjekt än mindre fondbolag, vilket 

påverkar processen genom att exempelvis fond 1 har mer externa resurserna till 

förfogande och det medför att analysen blir mer grundlig och strukturerad med objektiva 

inslag frånkopplat den institutionella investeraren. Detta kan jämföras med de mindre 

fondbolag som saknar den mängd av resurser att tillgå i investeringsprocessen. Vilket 

medför att det läggs större tyngd på den institutionella investerarens intuition i 

investeringsprocessen. Vid ökad mängd kapital i investeringen ökar även risken för 

investeringen vilket medför att institutionella investeraren genomför en mer grundlig 

analys. Detta då de förhåller sig till den process som är uppsatt av fondbolagen som i sin 

tur är en avspegling av kapitalägarnas krav.  

 

Vi finner även hur fondbolagen noggrant ser över så kapitalägarna, som bär risken, får sin 

önskan mer optimerad då den institutionella investeraren kanske inte alltid svarar till fullo 



51	
	

för dessa. Detta är den huvudsakliga anledningen till de investeringskommittéer som 

finns längst med investeringsprocessens gång.  

Av empirin framkommer att de mindre fondbolagens investeringsprocess är en mer 

avskalad version av de större fondbolagen där strukturen på investeringsprocessen är 

förenklad och innehåller färre delmoment inom de steg som tillämpas än de större 

fondbolagen. Gemensamt för investeringsprocessen i de undersökta fallen är de 

underkategorier inom vilka vi presenterat det empiriska materialet. Strukturen baserades 

på figur 3 vilket var en kombinerad version med utgångspunkt från tidigare studier av 

Scarlata och Alemany (2008; 2010). Den har visat sig vara gällande men det finns 

ytterligare processmoment som kan synliggöras och presenteras i en tydligare 

utformning, något som kapitel 5 kommer mynna ut i. 

 

 

 

 

 

 
  



52	
	

5. Analys 
I detta kapitel presenteras först de övergripande empiriska fynd som framkommit från 

studien. Därefter följer analysen strukturen från kapitel 2, den teoretiska referensramen 

baserat på analysmodellen som synliggörs i figur 3. Analysen mynnar ut i en utvecklad 

modell för investeringsprocessen inom FVC som är framtagen av författarna till denna 

studie. Avslutningsvis tas kritik mot studien upp för att påvisa medvetenhet kring ämnets 

komplexitet.  

5.1 Empiriska fynd för investeringsprocessen 
Vi finner ett resultat av att kapitalägarnas krav återspeglas i de krav som ställs på 

investeringsobjektet. Därav kommer analysen ta upp mer kring fondbolaget än tidigare 

nämnt i uppsatsen då det är fondbolagets parametrar som institutionella investeraren tar i 

beaktning vid genomförandet av investeringsprocessen. Vi finner alltså hur 

investeringsprocessen inte kan förklaras utan att förstå fondbolagets kontext. Detta då 

kapitalägarnas krav kan variera beroende på om det är statligt ägt, eller en mindre del av 

en större koncern för att ge något exempel. Kapitalägarnas krav ser vi sedan återspegla 

sig inom de krav som institutionella investeraren tar i beaktning vid genomförandet av 

investeringsprocessen. De parametrar för genomlysning av ett investeringsobjekt, såväl 

grundligt som mer djupgående härstammar från de objektiv fondbolaget får ifrån de 

kapitalägare som har valt att investera i fonden.  

 

Nedan följer figur 13, som i enkelhet förklarar hur kapitalägarnas krav inkluderas i 

fondbolagets struktur som i sin tur är det ramverk som institutionella investeraren utgår 

ifrån vid den investeringsprocess som genomförs för att finna ett investeringsobjekt.  

 
Figur	13:	Hur	kapitalägarnas	krav	inkluderas	i	investeringsprocessen 

Kapitalägarnas	krav	som	
exempelvis	avkastning	och	

samhällsutveckling

Fondbolagets	struktur	
utefter	de	krav	som	ställs	

av	kaptialägarna

Institutionella	investerarens	
krav	på	

investeringsobjekten	via	
fondens	struktur
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Att denna bransch gärna använder sig av ”unika” uttryck har tvingat oss som författare att 

skapa oss en bredare kunskap för att kunna synliggöra och förstå den investeringsprocess 

som sker inom FVC. Vår uppfattning är att de institutionella investerarna inom 

fondbolagen gärna pekar på att deras investeringsprocess är unik när det i själva verket 

handlar om att parametrarna och kriterierna är unika, men att den generella processen ser 

snarlik ut men kan ske implicit eller explicit i flera delmoment eller i olika omfattning. 

Anledningen till detta bygger främst på faktorer som exempelvis ägarstruktur, vart 

fondbolagen opererar, investeringsstorlek i kapital, investeringskriterier eller omfattning 

av resurser såväl externa som interna. De fondbolag vi har undersökt skiljer sig på vissa 

punkter gällande de faktorerna och ligger till grund för den särskiljning som kan ses inom 

investeringsprocesserna.  

 

Det finns inget helt nytt med en investeringsprocess i FVC enligt våra fynd, utan stämmer 

överens med hur det tillämpas i traditionellt VC bortsett från det faktum att det är 

betydligt mer adaptivt med tekniker som bygger på en starkare selektion något som även 

tas upp i en artikel av Reis och Clohesy (2001).  

 

De fem institutionella investerare vi varit i kontakt med framhåller att deras 

investeringsprocess är unik. Dock visar vår forskning på att den kan vara unik ur deras 

perspektiv av den följden att kriterier och unika krav som ställs på investeringarna kan 

variera något. Men gällande är att investeringsprocessen är snarlik för alla våra fallobjekt. 

Det kan ske i något annorlunda omfattning och i olika benämningar uppdelade i olika 

faser men grundkomponenterna för hur investeringsprocessen inom FVC ser ut är snarlik. 

Skillnaden kan vi främst se mellan aktörer med en stor skillnad i kapitaltillgång, där 

institutionella investerare verksamma inom mindre fondbolag inte använder sig av 

externa resurser i samma omfattning i investeringsprocessen. De har heller inte en lika 

omfattande insamling av information kring den due diligence som genomförs. De har 

även en kortare formell beslutsväg när investeringsbeslutet läggs fram än vad större 

institutionella investerare har.  

 

En förklaring till detta kan härledas till kapitalägarnas krav på fondbolagens utformning i 

första hand. De mindre fondbolagen har mer frihet att investera i tidigare stadier oftast, i 

affärsidéer med högre risk. De större fondbolagen söker gärna en stabilare grund och 

därav ställs det fler krav på investeringsprocessen och dess omfattning för att införliva att 
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trygghetsskapande åtgärder har vidtagits för de investeringar de tillägnar riskkapital och 

väljer att satsa på. Detta i sin tur återspeglar att kapitalägarna investerar större kapital som 

därmed önskar att det sker med en något lägre risk.  

 

Här ställs ofta explicita kriterier som kan härledas till exempelvis ESG, SRI eller hållbar 

utveckling i stort, som blir en underliggande fundamental investeringsvilja för det vi 

känner till som FVC. FVC i praktiska termer är inte utvecklat på någon högre nivå hos 

institutionella investerare enligt våra empiriska fynd utan innehåller främst dimensioner 

som härleds till nischen FVC. De alla söker positiv avkastning på investerat kapital men 

vill bidra till en samhällsutveckling vilket är den fundamentala grunden i FVC som 

beskrivs av bland annat Pepin (2005). Många institutionella investerare är inte medvetna 

om den nisch detta egentligen utgör i finansvärlden utan ser det mer som en praktisk 

tillämpning för traditionella VC-investeringar med ett hållbarhetsfokus. Vi finner att de 

strävar efter ett filantropiskt mål, med objektiv som de tror är önskvärda från samhället 

för att belönas med överlevnad och avkastning. Det filantropiska utgörs av etik och moral 

där man har en perception av hur ett framtida välmående samhälle ska se ut. Gemensamt 

för de alla är hur de ser socialt bidragande och de etiska dimensionerna, snarare än de 

monetära som något som på långsikt stärker den monetära vinsten och minimerar risken 

för att uppnå en bättre avkastning. Alla institutionella investerare fokuserar på de icke-

monetära dimensionerna som en praktisk tillämpning inom investeringsprocessen för att 

nå multidimensionella objektiv med bättre samhällsutveckling och en säkrare men lika 

positiv avkastning på investerat kapital. Detta är något vi funnit i ännu högre utsträckning 

än vad som finns förklarat av tidigare forskning av Scarlata och Alemany (2008; 2010).  

 

Ämnet FVC och dess investeringsprocess är en så pass liten och nischad del att det inte 

finns så mycket tidigare forskning kring ämnet. De artiklar som är direkt knutna till 

ämnet är främst från begynnelsestadiet av begreppet. Studien har upptäckt att ämnet FVC 

genomgår en evolution och att studiens analys ger ett komplement till tidigare teoretiska 

investeringsprocess-modeller, med hur investeringsprocessen inom FVC kan se ut. 

Genom att ha använt tidigare forskares modeller som grund för vår studie för att ha något 

att jämföra med under processen kan vi därför i 5.8 utforma en investeringsprocess och 

förklara denna utifrån de begrepp, metoder och teorier som är relevanta. Utifrån vårt 

analyserade material finner vi belägg för det som kan mynna ut i en utvecklad version av 

tidigare studiers investeringsprocess för FVC. Utifrån studiens analys av de parametrar 
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som ligger till grund för tillvägagångssättet för investeringar inom FVC kan vi påvisa en 

relevans mellan teorier, begrepp och den praktik som utövas som synliggörs i vår empiri. 

 

5.2 Filantropiskt venture capital	
För att förstå hur fondbolagen är inriktade mot FVC måste vi betona att de strävar efter 

att göra ett bidragande till samhällsutvecklingen samtidigt som det görs en god 

ekonomisk förtjänst (Scarlata & Alemany, 2010). Fondbolag med dess institutionella 

investerare representerar kapitalägarna som söker aktivt efter god avkastning och vi 

finner snarare hur de ser FVC som en riskminimering. Detta avspeglar sig på 

investeringsprocessen och de krav som ställs på fondbolag från kapitalägarna som sedan 

efterlevs i investeringsprocessen genom institutionella investerarens agerande.  

 

De blir mer långsiktiga och försiktiga i en kapitalform som annars är extremt riskbenägen 

och avkastningsstyrd med extremt kort tidshorisont. Samhällsutvecklingen gynnas av 

långsiktighet och stabilitet, något som många fondbolag framhåller i sina definitioner av 

hållbarhet och hur de arbetar med hållbar utveckling. Investeringarna inom FVC görs i 

investeringsobjekt som har potential för att skapa positiva sociala effekter (Scarlata & 

Alemany, 2010). Scarlata och Alemany (2010) tar upp att FVC genererar två typer av 

avkastning, monetär till kapitalägare och social påverkan till samhället. Fondbolagen är i 

vår undersökning i stor utsträckning kopplade till svenskt pensionssystem vilket gör att 

svenska folket indirekt är kapitalägare. Därav har fondbolgen en ännu större 

påverkningsgrad då vi i Sverige kräver att företag möter sociala behov med 

högkvalitativa produkter eller tjänster och har en lång historik av att fostra tillväxtbolag. 

FVC kan mycket väl vara startskottet på nästa revolutionerande innovation. Från det 

empiriska materialet har vi kommit fram till att FVC innebär en mer omfattande och mer 

djupgående analys än vad som framkommer från traditionell VC-investering. Detta är 

något institutionella investerarna från vår studie själva också framhäver. De institutionella 

investerare vi har varit i kontakt med pratar om vikten av samhällspåverkan, att deras 

investeringar kommer till nytta och är utvecklande eller behovsfyllande. Genom FVC 

förstås deras resonemang att arbeta mot ett hållbart samhälle och utvecklingen av 

framtida affärsverksamheter då en investering är mer benägen att vara livskraftig om det 

finns långsiktig avkastning att tillgå. 	
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5.3 Stewardship teori	
Att agera som en institutionell investerare i den miljö som finns kring fondbolagen med 

hårda påtryckningar och riskminimering i en riskfylld miljö kräver ett starkt förtroende 

men också många kontroller. Genom stewardship teorin kan vi förklara den institutionella 

investeraren som en människa med självsträvande egenskaper för att uppnå 

tillfredställande. Detta är något som banar för att ta ansvar för större beslut och att i 

FVC:s fall utökar intresset för de investeringar de tar sig an och försöker se information 

som värderingar, mot såväl de investeringar institutionella investeraren placerar i och de 

kapitalägare de representerar. Enligt Scarlata och Alemany (2010) agerar institutionella 

investerare som en steward snarare än en principal i FVC. Detta då FVC tillåter en 

bredare fokusering som inte enbart ligger på att maximera den ekonomiska förtjänsten. 

Davis och Steil (2001) förtydligar vår perception om att institutionella investeraren 

kanske inte alltid kan optimera kapitalägarens önskan. Relationen mellan parterna tar en 

särskild följd då beslutsvägarna sätts på det sätt att kapitalägarnas önskan blir 

kontrollerade på flera instanser. Vi finner även hur fondbolagen ser noggrant över så 

kapitalägarna, som bär risken får sin önskan mer optimerad då den institutionella 

investeraren kanske inte alltid svarar till fullo för dessa (Davis & Steil, 2001). De olika 

beslutsvägarna som finns i investeringsprocessen är till för att hindra en sådan 

problematik. I fond 4 betonas hur det kan påverka ryktet för koncernen genom en enskild 

affär trots att fond 4 är en relativt liten del av koncernen. Perspektivet uppmanar till en 

försiktighet som innebär att alltid ha det i åtanke. Det kan vara en processförlängning 

utifrån att institutionella investeraren inte bara ser till direkt påverkan utan indirekt i flera 

steg och konsekvenser av till exempel en felaktig investering, en investering som kan visa 

sig negativ ur ett moraliskt perspektiv. Vi kan då se att institutionella investeraren som 

steward bygger upp en intuitiv känsla att beskydda en större mening, än vad den enskilde 

institutionella investeraren är inriktad emot. Genomgående finner vi belägg för hur den 

intuitiva känslan hos institutionella investerare är en egenskap av essentiell vikt, även om 

den aldrig uttalas eller framhålls som betydande. Denna intuitiva känsla för hur 

institutionella investeraren ska agera finns i olika utsträckning där de som agerar inom 

mindre fondbolag går mer på känsla. Större fondbolag har fler människor och större 

resurser inblandade som eliminerar delar av denna intuition längst med 

investeringsprocessen. 	
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5.4 ESG	
Vikten av icke-finansiella dimensioner har påtagligt ökat dimensionerna av VC-

investeringar. I vårt empiriska resultat finner vi hur institutionella investerare screenar 

fram investeringsobjekt som utmärker sig positivt såväl som negativt i enlighet med 

artikeln från Van Duuren et al. (2016). ESG-faktorer är något en institutionell investerare 

inom FVC inte ser som ett hjälpmedel utan en nödvändighet i sin investering oavsett 

bransch eller lokalisering på investeringen. Institutionella investerare pratar gärna om risk 

och ESG, hur risken ökar med otydlighet kring ESG-faktorer. Här finner vi exempel där 

fondbolag söker lokala partners för co-investeringar för de investeringar som ej är 

lokaliserade i Sverige då betydelsen av lokalkännedom, etik, rättigheter och normer styrs 

och efterlevs. Här ges då institutionella investeraren någon att samarbeta med för att 

genomföra en mer korrekt ESG-analys för att bidra med en tydligt hållbarhetsinriktning 

på investeringen. Van Duuren et al. (2016) påvisade i sin studie att institutionella 

investerare använder ESG-kriterier för att summera en fundamental del av investeringen, 

något vi kan understryka från våra empiriska resultat. Institutionella investeraren lägger 

en vikt vid fundamentala idéer och att förankra en tro på affärsverksamheten och 

människorna som ska driva affärsverksamheten framåt. ESG kan alltså ses som en metod 

för att skapa en tydligare överblick av ett investeringsobjekts framtid. 	
5.5 SRI	
Att ta hänsyn till att ESG är en del av SRI förklaras av Van Duuren et al. (2016) genom 

att institutionella investerarna vill ta ett socialt ansvar vilket utmärker de fondbolag vi har 

varit i kontakt med. Sjöström (2014) betonar hur institutionella investerare bland annat 

exkluderar kontroversiella sektorer och gör en normbaserad genomlysning och det ser vi 

tydligt i den screening som görs grundläggande i alla investeringsprocesser från 

fondbolagen. Screeningen exkluderar investeringsobjekt som ej uppfyller kriterier för att 

bli hållbara affärsidéer. Här ställs övergripande krav från kapitalägare till fondbolagen att 

investeringarna ska vara socialt ansvarstagande vilket förstås via primärt SRI och 

efterlevs genom kombinerade strategier för investeringar för att säkerställa att 

kapitalägarnas önskemål efterlevs. Här ligger tyngden på institutionella investeraren att 

förstå kapitalägarens krav vilket blir en del i SRI kopplat till ansvarstagande (Van Duuren 

et al., 2016).	
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5.6 Nyinstutionell teori 
Att förstå kontexten i detta finansiella klimat är essentiellt för att förstå hur och varför 

saker sker i en investeringsprocess. Vi ser det ur perspektivet från Scott (1995) som 

definierar institutions begreppet som ”Institutions consist of cognitive, normative, and 

regulative structures and activities that provide stability and meaning to social 

behaviour” (s.33). De regulatoriska strukturerna är tydligt angivna, framförallt i de större 

institutionerna som baserar sin analys och process på mindre intuitiva aspekter än 

exempelvis ett mindre fondbolag, se exempelvis fond 5 tillskillnad från de övriga 

fondbolagen. Men det kognitiva och normativa genomsyrar alla fondbolagens processer. 

Scott (1995) pekar på att det ger stabilitet och en mening till ett socialt beteende och vi 

kan bekräfta detta då de vi intervjuade snarare ville rättfärdiga sitt sätt att arbeta. De 

försöker sälja in sig till oss som ett slags rättfärdigande för de höga avgifter som tas ut 

från kapitalägare (sparare) i fondbolaget eller att de är tvungna att lägga enorma summor 

på externa resurser. De intar en slags försvarsställning för branschen i sin helhet och vi 

vill hävda att det kan förklaras genom en nyinstutionell synvinkel. Det finns en tydlig 

koppling i det beteende vi ser och att aktörer försöker skapa rationalitet där det inte 

existerar och att utveckling sker och förändras (DiMaggio & Powell, 1991). Vi ser hur 

fondbolagens investeringsprocesser är avspeglingar av aktörers givna preferenser och 

måste förstås ur det kulturella och historiska sammanhang där de ingår vilket motiveras 

utifrån tidigare beskrivning om rättfärdigande av arbetsmetodik. Vi finner i vår empiri 

vikten av co-investeringar i denna kapitalform för riskhantering och hur fondbolag 

hanterar storlek på investeringar. Det har en direkt förankring i hur fondbolag hanterar de 

omvärldsparametrar och den miljö de befinner sig inom. Att göra en investering på 

mindre kända marknader kräver en annan typ av analys. Den djupare analysen är mer 

riktad till det geografiska läget tillsammans med lokala partners att dela risken 

tillsammans med, som även kan bidra med en synvinkel som kan tolkas mer rationell i 

den osäkerhet som råder. De försöker på något sätt koppla en investering till kultur och 

historia i en nyinstutionell anda. I analysen av stewardship framhöll vi intuitiv känsla som 

en faktor för hur institutionella investeraren agerar. Det är även gällande från en 

nyinstutionell synvinkel där ökad risk, möjligheten att påverka, tidsfaktor för 

investeringen och kapitaltillskottet till investeringen kan förstås utifrån den kognitiva 

delen härledd till intuitiv känsla. Denna intuitiva känsla är mer framträdande och 

betydelsefull i en tidigare investering i exempelvis en affärsidé, när affärsverksamheten 

inte utvecklats speciellt långt.  
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5.7 Utveckling av modellen för investeringsprocessen inom FVC 
Utifrån insamlad empiri, tidigare förd analys samt studier har vi utvecklat en modell för 

det som vi benämner som en investeringsprocess för institutionella investerare inom 

FVC. Modellen är framtagen för att besvara syftet med uppsatsen vilket är att förklara 

och synliggöra hur en investeringsprocess kan se ut för en institutionell investerare inom 

FVC såväl som att belysa de kriterier som ställs för att det ska räknas som en FVC-

investering. Modellen förklarar även relationen mellan kapitalägaren och institutionella 

investeraren. Med kapitalägaren som ställer specifika krav i sin kapitalplacering hos valt 

fondbolag och dess institutionella investerare. Modellen bygger i grund och botten på 

Scarlata och Alemanys (2008; 2010) modeller som illustreras i figur 1 och figur 2.  

 

 
Figur	14:	Investeringsprocess	för	institutionella	investerare	inom	FVC	framtagen	av	författarna	till	denna	studie 

Modellen börjar med att beskriva ett utbyte mellan kapitalägaren och FVC-fonden, där 

kapitalägaren investerar kapital i FVC-fonden som i utbyte ska generera avkastning på 

det anskaffade kapitalet genom placeringar i affärsverksamheter. Kapitalägarna ställer 

även krav på fondbolaget i vad de ska investera i, såväl som vilka kriterier de ska ha i 

beaktning för att få tillgång till kapital. De mindre fondbolagen har mer frihet än de större 

fondbolagen gällande kraven som ställs på investeringsprocessen. Här ges då uttryck för 
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det vi finner tidigare i kapitel 5 som intuitiv känsla hos den institutionella investeraren 

som en större faktor för de mindre fondbolagen än för de större som handlingsstyrs i 

större utsträckning. Kraven fastställer ett ramverk för fondbolagen som de måste hålla sig 

inom. Huvudmålet för FVC är att göra socialt hållbara investeringar som bidrar till ett 

långsiktigt hållbart samhälle samtidigt som det genererar en positiv monetär avkastning. 

Att utesluta kontroversiella sektorer så som spelbranscher, pornografi och vapen är ett 

krav som ställs av alla kapitalägare. Vi kan se att beroende på om fondbolaget investerar 

nationellt eller internationellt varierar kraven. Investeringar som görs internationellt har 

tydligare fokusering på antikorruption, vilket gör att fondbolaget inte får investera i 

affärsverksamheter som inte implementerar en antikorruptions strategi. Kapitalägaren kan 

i vissa fall ställa upp riktlinjer i vilka länder fondbolagen främst ska investera i för att 

bidra till samhällsutveckling i dessa så kallade utvecklingsländer samt vilka frågor 

institutionella investerarna ska prioritera i sammanband med en investering. Vid 

nationella investeringar fokuserar investeringskraven på att bidra till en mer hållbar miljö 

och hållbart samhälle för svenska små- och storföretag. Kraven från kapitalägaren kan 

fokusera på geografiska platser eller vilka branscher investeringar ska ske inom. 

Noterbart är att fondbolag som genomför indirekta investeringar måste ta hänsyn till de 

fonder de placerar kapital i och dess förvaltare och där de skapar en relation som måste 

överensstämma med ens egen inriktning och värderingar. Fondbolagen blir därmed en 

form av kapitalägare gentemot den fond de placerar inom och bedriver en genomlysning 

på personnivå hos de ansvariga där för att kunna efterleva sitt åtagande åt sina 

kapitalägares vägnar. 

 

När kapitalägarens investeringskrav är satta börjar fondbolagens screeningprocesser där 

de söker efter potentiella investeringar som uppfyller de investeringskriterier fondbolaget 

och kapitalägaren har. Investeringsprocessen börjar med att fondbolaget antingen blir 

kontaktat av en entreprenör som söker kapital eller att de själva selekterar fram en 

potentiell investering för FVC. Screeningen görs utifrån valda investeringskriterier som 

är juridiska, finansiella och hållbarhetsaspekter. Viktiga faktorer som bedöms är 

skalbarhet, internationaliseringsbarhet och den viktigaste aspekten som framgår av vår 

empiriska studie är människorna bakom affärsidén. Enligt de institutionella investerare vi 

har varit i kontakt med finns det en svårighet i att värdera och bedöma människorna. Det 

krävs att det finns ett ömsesidigt förtroende och liknande värderingar för att relationen 

och värdeskapandet ska fungera. 
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Normbaserad genomlysning används i denna del av processen för att selektera bort 

investeringsobjekt som bryter mot konventioner som förespråkar mänskliga rättigheter, 

arbetsförhållande och principer kring miljöhantering. Institutionella investeraren gör 

sedan en riskbedömning utifrån hur det potentiella investeringsobjektet uppfyller de krav 

som ställs. Det görs även en initial ESG-riskbedömning med egna resurser på grundlig 

basis, allt detta för att riskkategorisera investeringen. Utifrån investeringens olika 

parametrar görs en investeringsomfattningsanalys där den institutionella investeraren 

analyserar hur mycket kapital investeringen kräver och om det går att bemöta. Hela denna 

initiala bedömning görs för att säkerställa att investeringsobjektet ligger i linje med 

fondbolagets mål, ambitioner och kapitalägarens krav. Om investeringen fortfarande är 

intressant efter dessa analyser som framställs av den institutionella investeraren, 

sammanställs det till ett underlag som presenteras för investeringskommitté 1 för 

bedömning.     

 

Due diligence benämner vi den fas som består av den fördjupade analysen av 

investeringsobjektet om investeringskommitté 1 anser investeringsobjektet som 

intressant. Här tas gärna externa resurser in för att få en mer objektiv bild av 

investeringen och i vilken grad fondbolagen använder sig av externa resurser beror på 

fondbolagets kapitaltillgång. Här läggs stor vikt vid ESG-analys som genomför en 

komplett bedömning av miljömässiga, sociala och styrningsfaktorer. Fondbolaget ser 

över sin sociala inverkan och vilka följdkonsekvenser en viss affärsidé kan ha. Här 

handlar det inte bara om att hitta riskproblematik utan även positiva dolda värden till 

investeringen. Har investeringsobjektet en ökad socialisering i samhället som bi-effekt av 

affärsverksamheten kan det ses som värdeskapande och lyfter varumärkets status och 

dess exponering till en högre nivå. Styrningsfaktorer ses på med tillförsikt och handlar 

främst om att skapa en bild av de människor som ska driva affärsverksamheten framåt i 

investeringen. Institutionella investeraren försöker lära känna personerna på det djup att 

denne kan få en känsla för hur värderingar och etik överensstämmer hos dessa människor 

med den agenda institutionella investeraren själv vill driva.  

 

De miljömässiga faktorerna kretsar till stor del kring eventuella utsläpp eller påverkan på 

naturen i stort. Detta är något som har haft större betydelse förr utifrån denna studiens 

resultat och med dagens omfattande miljölagar här i Sverige så blir den etiska 

dimensionen av miljömässiga faktorer något mindre. Men för de fondbolag som 
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investerar i affärsverksamheter i utvecklingsländer är miljömässiga faktorer en 

huvudfråga som rör exploatering och påverkan på samhället ur ett långsiktigt perspektiv. 

Rent generellt kan vi konstatera att ESG, SRI och hållbar utveckling i stort är svårare 

frågor och kräver mer noggrant arbete hos institutionella investerare för de fondbolag 

som investerar i länder där risken för korruption och andra omvärldsfaktorer är betydligt 

mer påtaglig. Detta jämförelsevis med de fondbolag som investerar i Sverige med dess 

omfattande lagar, regler och visselblåsarmiljö. Något vi ser är att fondbolagen som gör 

FVC-investeringar i utvecklingsländer eller i mindre utvecklade länder kräver mer 

externa resurser och lokala partners som faktiskt förstår marknaden till fullo. De lokala 

partners fondbolagen ingår samarbete med kring exempelvis co-investeringar är de mest 

välrenommerade då de söker tillförlitlighet och någon som riskerar att påverkas stort av 

en dålig investeringshantering. Just risk är något fondbolagen och institutionella 

investerarna lägger stor vikt vid. Att se vilken risk investeringen utgör kan förstås via 

SRI-termer och kretsar mycket kring vad de institutionella investerarna förhåller sig till 

för hållbarhetsplaner och dess definitioner. Som nämnt tidigare i kapitel 5 ser många 

institutionella investerare och även kapitalägare FVC som en riskminimerande form med 

hållbarhetsfokusering för VC då de ej är bekanta med FVC som term. Att ta hänsyn till 

risk är att vara ansvarsfull gentemot kapitalägare men också att inte vara girig i form av 

att få ekonomisk förtjänst till samhällets bekostnad. Här söker alla FVC-investerare en 

ekonomisk förtjänst samtidigt som de bidrar med samhällsutveckling i sitt 

multidimensionella objektiv. Det krävs också en tydlighet i bedömning av icke-monetära 

dimensioner som har en stark koppling till styrningsfaktorer inom ESG men som 

institutionella investerare gärna fördjupar sig inom. En bidragande faktor till detta kan 

förklaras för de som bedriver indirekta investeringar via andra fonder. Dessa fondbolag 

behöver utöver investeringsobjekt även lägga fokus på fondernas förvaltare och 

genomföra en utförlig genomlysning på dessa och deras investeringshistorik. Detta för att 

lokalisera eventuella etiska tvivelaktigheter och se hur fondernas investeringar 

överensstämmer med de objektiv de ska investera efter för att kunna säkerställa att de 

som förvaltar fonden genomför investeringar som strävar mot de mål och objektiv som 

finns uppsatta. Detta är av essentiell vikt vid FVC med sitt multidimensionella objektiv 

med positiv monetär avkastning och framförallt socialt bidragande som är betydligt 

svårare att mäta. Att utvärdera socialt bidragande handlar för de institutionella 

investerarna om att genomlysa bidragande faktorer av affärsverksamheter och se hur pass 

de överensstämmer med samhällets önskan, att se det mer som en strävan mot mål och 
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hur väl de lyckas med det. Ingen av de institutionella investerare vi pratade med i vår 

empiriska insamling hade inställningen att det går att använda ett socialt objektiv på 

samma sätt som ett finansiellt objektiv utan det handlar om att se hur väl 

investeringsobjekten lyckas med strävan mot samhällsutveckling genom sin existens. 

Hela informationsinsamlingen sammanställs och presenteras därefter med all tillgänglig 

information till investeringskommitté 2 som tar ett beslut om investeringsobjektet är 

fortsatt intressant eller inte.  

 

Är investeringsobjektet fortfarande intressant påbörjas en utvärdering med 

investeringsobjektet om den sammanställda informationen och eventuella frågor eller 

diskussioner tas upp. Här presenteras en förtydligande kravgenomgång för 

investeringsobjektet om dess skyldigheter och vilka mål fondbolaget i så fall vill uppnå 

genom ägandet. Kravgenomgången är även en kontroll för att se hur väl förberedda de 

som ska driva affärsverksamheten framåt är för de eventuella risker som de kan ställas 

inför. Vårt empiriska fynd betonar hur medvetenheten spelar roll, att investeringsobjektet 

inte nonchalerar faktorer som kan hänföras till de traditionella metoderna ESG och SRI. 

Här kopplas även juridisk rådgivning in i ett kontraktsupplägg där det slutförs detaljer så 

som ägandeandel och kapitaltillskott utefter den värdering eller ofta värderingsintervall 

som godkändes av investeringskommitté 2. Själva värderingen sker genom traditionell 

VC-metod med IRR och att göra en slags nuvärdesvärdering på framtida värde med 

hänsyn tagen till den riskpremie fondbolaget satt utefter de krav som ställs från 

kapitalägarna. Efter förhandling och kravgenomgång sammanställs allt i en tydligare 

presentation där institutionella investeraren synliggör fördelar och nackdelar samt alla 

parametrar och faktorer för investeringsstyrelsen. Här tas inte alla siffror upp i detalj utan 

presenteras likt förklarande modeller och figurer för att ge en överskådlighet till 

investeringsstyrelsen. Har investeringsobjektet passerat investeringskommitté 2 är 

beslutet att genomföra en investering i stort sett klar av de empiriska fynd studien funnit. 

Däremot fungerar investeringsstyrelsen som en sista instans för att kontrollera att 

institutionella investeraren och de externa såväl som interna resurser som kopplats in inte 

har missat någon viktig information eller förbisett en essentiell faktor. Men det formella 

slutgiltiga beslutet fattas av investeringsstyrelsen vilka också är de som utsett 

investeringskommittéerna. 
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5.8 Kritik mot studiens analys 
Kritiken mot FVC rör ofta frågan om skalbarhet och om detta är realistiskt utifrån en 

social kontext. Kritik tas även upp mot att grunden i venture capital är en framgångsrik 

exit och att det är svårare att mäta social påverkan än det klassiska måttet på vilken 

ekonomisk förtjänst som görs på investeringen (Sievers, 2001).  

Många företag har i denna form varit icke vinstdrivande tidigare innan de tar in FVC-

kapital och det finns de som argumenterar för att det klassiska risk-avkastning tänket är 

nödvändigt för att få en ekonomiskt lönsam affärsverksamhet snarare än ett filantropiskt 

tänkande kring investeringens hållbarhet (Silby, 1997). Vi har dock sett att 

medvetenheten kring risk finns i allt institutionella investerare pratar om och i varje steg 

inom investeringsprocessen. Att deras arbete till stor del kretsar kring bedömning av risk-

avkastning och att det är där de anser sig lägga mest energi. Om detta är något som 

kommit på senare år är mycket möjligt som en följd av de nya normer och regler 

institutionerna tagit till sig. Det kan inte förbises att många av fondernas åtgärder för ett 

socialt ansvar grundar sig i relativt nya omställningar som är mer omfattande och 

implementeras på flera plan, såväl i investeringsprocessen som i dagliga arbetet vilket är 

något vi påträffat som väl synligt i denna studie. 

 

Vi har utgått från stewardship-teorin baserat på de belägg som finns där och som styrker 

den teorin och investerarnas tillvägagångsätt genom att agera som detta vilket förklaras i 

5.4. En argumentation skulle kunna göras för att se det ur ett principal-agent synsätt 

vilket ger en annan mer komplex bild, med institutionella investeraren som benägen att 

agera efter egen vinning och problematisera relationen mellan kapitalägare och 

institutionell investerare i ännu högre grad.  

 

Gällande nyinstutionell teori kan det diskuteras om alla de tre delarna med kognitiv, 

normativ och regulativ del enligt Scott (1995) verkligen kan tas upp i den omfattningen 

att det ger relevans och att författarna till studien skulle ha inriktat sig mot kanske en av 

dessa tre delarna. Vi tror att den ena inte kan förklaras utan den andre för studiens syfte 

vilket förklaras i 5.5. Detta då vi berör grundläggande delarna kring nyinstutionell teori 

och har belägg för sammankopplingen mellan de olika delarna via DiMaggio och Powell 

(1991) samt Scott (1995) tror vi ändå att det finns relevans och belägg för att använda alla 

de tre delarna.  
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Hur kan vi koppla så mycket tidigare studier till något som inte benämns direkt som 

FVC? Vi känner oss trygga med att genom att ha skapat en tydlig definition bland av 

FVC via artiklar från Pepin (2005) och Scarlata & Alemany (2010). Av det vi berör så 

kan vi utnyttja kunskap om liknande fenomen i en snarlik miljö och påvisa det genom vår 

empiri att så gäller även här. Miljön och fenomen kan vi knyta till definitioner av 

finansiella institutioner av Davies och Steil (2001) och institutionell investerare skapad av 

David et al. (1998).  Naturligtvis är detta något som kan studeras ännu närmare och 

problematiseras i högre utsträckning än vad vi tar upp i vår analys med hänsyn till att 

förhålla oss till vad som är relevant och inte för studiens syfte.  
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6. Slutsats 
I det sista avsnittet i uppsatsen framställs de slutsatser vi har dragit kring utifrån 

analysen. Vi börjar med att besvara studiens syfte samt forskningsfrågor. Slutligen lyfter 

vi fram praktiska implikationer och förslag till vidare forskning.   

6.1 Besvarande av studiens syfte 
Syftet med rapporten är att förklara och synliggöra den institutionella investerarens 

investeringsprocess från införskaffandet av kapital till val av investeringsobjekt inom 

FVC. Följande forskningsfrågor ställs för att besvara syftet. 

  

1. Vad ställer kapitalägaren för krav i sin kapitalplacering hos den institutionella 

investeraren? 

2. Hur kan en investeringsprocess se ut för en institutionell investerare i FVC och 

vilka kriterier ställs på investeringen för att den ska räknas som FVC? 

Genom att ha identifierat institutionella investerarens roll inom det fondbolag denne 

verkar kan vi förstå hur kapitalägarnas krav på sin kapitalplacering infinner sig i den 

investeringsprocess studien har undersökt. Denna investeringsprocess för institutionella 

investerare inom FVC är den som presenteras i figur 13. Här synliggörs kapitalägarens 

krav på institutionella investeraren via de fondbolag de verkar inom vid kapitalägarens 

tillskjutande av kapital. Denna koppling utgörs av en relation som förklaras från 

stewardship relationen då institutionella investeraren ämnar att ta ansvar för 

kapitalägarens vilja. Stewardship teorin ger även förklaring till den vilja att skapa solida 

relationer mellan parter inom FVC samt överenstämmelser av ståndpunkter. Detta finner 

vi i hur kapitalägare deklarerar sina krav på fondbolag som i sin tur sätter ett ramverk 

med kriterier för hur institutionella investeraren ska genomföra en investering, och vilka 

kriterier den skall uppfylla. Vi ser även om något i förlängningen hur detta avspeglar sig 

när institutionella investerarna försöker finna överensstämmande värderingar med de som 

representerar investeringsobjektet. Precis på samma sätt som kapitalägare vill se sina 

värderingar överensstämma med institutionella investerarens agerande. Kapitalägarna 

begär avkastning från fondbolaget, en avkastning som kan vara monetär såväl som social.  

 

För att besvara hur kapitalägaren får sina krav uttryckta i den investeringsprocess vi 

undersökt finner vi hur fondbolaget utformas efter de krav som kapitalägarna stället. 
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Fondbolaget i sin tur har en institutionell investerare som genomför investeringar efter 

dessa kriterier, uppsatta av fondbolaget, men egentligen är krav uttryckta av 

kapitalägarna. Genom att den institutionella investeraren genomför investeringar som ger 

god ekonomisk avkastning samt bidrar till samhällsutvecklingen, enligt det som 

definierar FVC, får alltså kapitalägaren kravbild för sin kapitalplacering besvarad. De 

enskilda kraven från kapitalägare kan ha olika uttryck och finns i de olika fondbolagens 

inriktning. 

 

För att förstå investeringsprocessen gav nyinstutionell teori en givande förklaring genom 

att se aspekter utifrån kognitivt, normativt, regulativt (Scott, 1995). Där 

investeringsprocessen är noga övervakad, förtydliga rättigheter och skyldigheter på 

rollinnehavare i den investeringsprocess som finns samt att man försöker finna 

värderingslikheter med andra parter. Den sista delen är intressant då den knyter ihop med 

tidigare koppling i stewardship teorin. När DiMaggio och Powell (1991) förklarar hur vi 

måste förstå variabler bakom ett agerande framstår den finansiella kontexten som mer 

tydlig. Detta då investeringsprocessen framstår som mer förklarande när vi ser hur 

institutionella investerare beskriver historik kring fondbolagets verksamhet och hur 

kulturen ser ut kring deras investeringsverksamhet. Vi hade på så sätt inte förstått vad de 

olika investeringsmomenten har för betydelse om vi inte haft en nyinstutionell förklaring 

till aktörers agerande.  

 

Gällande investeringsprocessen sker den i 3 huvudmoment; Screening, Due Diligence 

samt Utvärdering och Förhandling. Investeringsobjektet uppkommer till fondbolaget som 

genomför screening baserat på kriterier ställt för fondbolaget främst via kapitalägarnas 

krav. Därefter presenteras underlaget för investeringskommitté 1 som vid fortsatt intresse 

för objektet godkänner fördjupad granskning och analys via due diligence. Det utökade 

underlaget presenteras för investeringskommitté 2. Om även denna kommitté finner 

objektet intressant startar institutionella investeraren en sammanställning för utvärdering 

av investeringsobjektet samt förhandling med de som representerar investeringsobjektet 

för att presentera investeringsobjektet till den styrelse som arbetar för fondbolaget som 

tar det slutgiltiga formella investeringsbeslutet.  

 

Kriterierna på FVC är generella men grundar sig i FVC:s definition att det ska mynna ut i 

en monetär samt social avkastning. Avkastningen av monetär del är till kapitalägarna som 
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bär risken för investeringen och den sociala avkastningen är främst samhällsgynnande 

och påverkar tredje part i större utsträckning. Vi finner en samhällsnytta i stabilitet och 

hållbar utveckling för denna kapitalform som är mer långsiktig och försiktig i en miljö 

som annars är avkastningsstyrd och extremt riskbenägen.  

 

Intressanta fynd i studien är hur institutionella investerare inte är medvetna om termen 

FVC, och dess nisch det faktiskt utgör inom investeringsverksamheten. De ser FVC mer 

som klassisk VC, dock med ett hållbarhetsfokus som kretsar kring starkare selektion. Vi 

finner även hur co-investeringar har stark betydelse för denna kapitalform. Utan 

möjligheten till co-investeringar försvinner många investeringsobjekt då mycket kretsar 

kring vilken risk fondbolaget tar som i sin tur bärs av kapitalägarna.  

 

Studien resulterar i en ökad förståelse och medvetenhet kring investeringsnischen FVC. 

Att förstå hur en investeringsprocess för FVC kan se ut bör leda till ökad medvetenhet 

kring den finansiella sektorns komplexitet såväl som att få en förståelse för hur etiska 

objektiv från kapitalägare påverkar institutionella investerare i den investeringsprocess 

som kan mynna ut i en affärsverksamhet som kan bli en del av samhället. Detta resultat är 

även av nytta för alla som har kapital sparandes på såväl privat basis som 

pensionsgrundande, detta då flera fondbolag i denna studie är aktörer i det svenska 

pensionssystemet. Som individ med intresse för hur ens kapital förvaltas är det av intresse 

att se hur investeringskrav efterlevs i den investeringsprocess som kan vara gällande för 

just den etiska sparform som individen eftersöker. 

6.2 Praktiska implikationer och förslag till vidare forskning 
En viktig slutsats ur praktisk karaktär är att detta inte kan antas vara en generaliserande 

bild för hur investeringsprocessen ser ut för alla institutionella investerare. En möjlig 

metod hade varit att använda sig av kvantitativ metod för att skapa en generalisering men 

i brist på utförligt material om hur en investeringsprocess inom FVC kan se ut hade det 

varit en svårighet, något som denna studie dock kan tänkas bidra med. Därför ska 

försiktighet vidtas med att dra förlängda slutsatser kring studiens resultat.  

 

Genom denna undersökning har många frågor aktualiserats som kräver vidare forskning. 

Förslag till vidare forskning vore att studera modellen som presenteras i figur 13 i en 

större utsträckning för att eventuellt kunna bekräfta den som en generalisering snarare än 
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ett exempel. Vidare studier kan även genomföras med modellen i en annan miljö eller 

kontext vilket studiens användande av nyinstutionell teori finner särskilt intressant. Det 

vore även intressant att undersöka skillnader på indirekta och direkta investeringar och 

hur det påverkar investeringsprocessen för FVC och om detta har en möjlig påverkan på 

institutionella investeraren som steward enligt stewardship teorin. Vidare forskning kan 

även inrikta sig mer på särskilda krav från kapitalägare och se exakt hur de efterlevs 

längst med den investeringsprocess som görs gällande, vilket kan öka medvetenheten 

kring hur krav direkt påverkar en investeringsprocess.  
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8. Bilagor  

8.1 Bilaga 1 
Frågor till empiri-material: 

1. Varför investerar kapitalägare i er fond? 

2. Vad har ni för kriterier kring selektion av investeringsobjekt? 

3. Vad gör ni för att utvärdera bolaget med dess ledning och kompetensinnehav? 

4. Hur värderar ni ett FVC/VC företag? Vilka parametrar är essentiella och hur 

värderar ni de icke finansiella faktorerna? 

5. Hur ser investeraren på hållbara investeringar? 

6. Hur är investerarens relation till kapitalägarna? 

7. Finns det omvärldsparametrar att ta hänsyn till? 

8. Hur ser tidsfaktorn ut? Dvs hur lång tid tar en typisk investeringsprocess och hur 

länge räknar ni på att behålla investeringen innan exit?  
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8.2 Bilaga Individuella reflektioner 
Gustav Lindh 
Under hösten läste vi en kurs inom CSR vilket öppnade upp mina ögon för ämnet 

hållbarhet. Ett område som jag kände att jag vill gräva djupare inom. Johan har ett stort 

intresse för aktier och investeringar vilket resulterade i att vi försökte hitta ett ämne som 

behandlade både investeringar och hållbarhet. Vi hittade sedan en artikel om venture 

capital vilket fångade vårt intresse. Jag hade ingen tidigare kunskap kring ämnet 

riskkapital vilket har gjort att jag har utvecklat min kunskap inom detta området markant. 

Under skrivprocessens gång har vi upplevt många motgångar i början av processen vilket 

tillslut gav vika och arbetet började flyta på. Problematiken handlade om att ingen riktigt 

förstod vad vi ville utföra vilket ledde till att vi vid ett antal tillfällen ifrågasatte oss själva 

om detta ens var möjligt att genomföra. Vid dessa problem kontaktade vi vår handledare 

som hjälpte till och tog oss vidare. Skrivprocessen har sedan flutit på bra, vi har 

kompletterad varandra i skrivandet och granskningen av fakta. Genom att bearbeta 

texterna tillsammans har vi båda varit delaktiga i varje del av arbetet, detta för att uppnå 

likvärdig förståelse kring ämnet inom alla områden av uppsatsen. Detta även för att få en 

så bra text som möjligt som kunde möta våra krav av kvalité. Vi har aldrig sett problem i 

att ändra varandras texter då syftet gynnar oss båda i slutändan.  

 

Vi hade ett stort problem vid valet av metod då informationen i metodkursen kring 

kvalitativ metod var bristfällig. Föreläsningarna handlade främst om kvantitativ metod 

och genomgången kring fallstudie var knapp. Vilket gjorde att vi själva fick läsa in oss 

kring metoder som var användbara för oss innan vi kunde genomföra ett metodval.  

Problematiken kring att vårt ämne inte har varit jätte behandlat i vetenskapliga artiklar 

har ökat vår kunskap kring att analysera stora mängder artiklar samt att använda olika 

sorters sökmotorer. Genom att läsa artiklar tillsammans med att skriva denna uppsats har 

utvecklat mitt akademiska skrivsätt och förbättrat min förståelse kring akademiska 

tillvägagångsätt. Något jag anser vara ett verktyg värt att för med sig in i arbetslivet eller 

vidare studier.   

 

Slutligen vill jag tacka min kollega Johan Ryding som under hela uppsatsen varit den 

ultimata skrivpartnern, en väldigt driven och engagerad individ. Vi har kompletterad 

varandras kunskaper på ett väldigt bra sätt under hela uppsatsskrivandet. Vilket har 

resulterat i en produkt vi båda är väldigt nöjda med.    
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Johan Ryding 
Som engagerad privat investerare så har jag funnit stort intresse av att följa och vara 

delaktig i att utveckla förståelse för hur investeringsprocessen kan se ut. Ämnet med 

hållbara investeringar är väldigt aktuellt och känns därför väldigt relevant att beröra i en 

uppsats. Trots mina välutvecklade kunskaper har jag fått ta till mig mycket ny kunskap 

längst med arbetets gång. Jag vill tro att min grundläggande kunskap gjort det lättare för 

mig att förstå och sätta perspektiv på detta komplexa ämne.  

 

Arbetsinsatsen för examensarbetet har fungerat väl där vi har kompletterat varandra vilket 

har resulterat i ett väldigt effektivt arbete där det flutit på bra. Att vi båda har varit 

engagerade i att utveckla denna uppsatts har fört studien framåt och vi har aldrig lämnat 

ett stycke utan att båda varit nöjda med var som står där.  

 

Min skrivkamrat har varit väldigt duktig i skapandet av de modeller/illustrationer vi 

använt i uppsatsen vilket lett till ökad förståelse för sådana praktiska delar för mig. Vid 

användandet av metod var vi ganska klara på kvalitativ metod. Dock fick vi spendera 

enormt mycket tid med att läsa på om kvalitativ metod för att hitta det sätt som vi skulle 

använda oss av. Kvalitativ metod är något som passat mig bättre där man kan ge mer 

uttryck för analytisk förmåga än sammanställning av statistiska data.  

 

Efter åtskilliga dagar med letandet efter vetenskapliga artiklar har även min kunskap 

kring att söka och finna relevans i texter förbättrats. Vi har tagit bort så otroligt mycket 

sidor och diskuterat vilka teorier och begrepp som är relevanta och gjort om den 

teoretiska referensramen flertal gånger för att göra den läsvänlig och att verkligen skapa 

relevans i en studie som krävt ett stort omfång av begrepp, benämningar och 

förkortningar.  

 

Avslutningsvis förtjänar min arbetspartner Gustav Lindh ett stort tack för en enormt rolig 

vår som varit ett bra stöd i skrivandet och utformningen av denna uppsats. Jag tycker vi 

har kompletterat varandra mycket väl och producerat något mycket givande för 

framtiden.  
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