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Sammandrag 
Finansieringsbehovet för företag i tidiga skeden är kritiskt för deras fortsatta utveckling. Ett 

sätt för dessa företag att erhålla kapital är från externa investerare. Hur dessa investerare 

genomför utvärdering av företag i tidiga skeden är något som inte studerats tillräckligt. Med 

detta som grund avser uppsatsen undersöka om den rådande trend av hållbart företagande 

även nått de externa investeringstyperna affärsänglar och venturekapitalister. Studien 

undersöker externa investerares utvärderingskriterier och hur hållbara affärsmodeller 

påverkar investeringsbeslutet. Genom att intervjua åtta investerare påvisar studien att hållbara 

affärsmodeller påverkar samtliga investerare, om än i olika utsträckning och på olika sätt. I 

resultaten identifieras fyra huvudsakliga sätt investerare tar hållbara affärsmodeller i 

beaktning. Vissa använder hållbarhetsfaktorer som utvärderingskriterier, andra betraktar dem 

som grundförutsättningar för att investering ska övervägas. För några investerare är hållbara 

affärsmodeller endast en positiv bonus som inte påverkar investeringsbeslutet nämnvärt. 

Slutligen anser ett fåtal investerare att hållbarhetsfaktorer tas i beaktning indirekt eftersom 

detta påverkar deras framtidsutsikter för marknaden.  

 

Nyckelord: hållbara affärsmodeller, venturekapitalister, affärsänglar, entreprenörer, unga 

företag, investeringskriterier. 
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1. Inledning 
Ett samhälle som främjar framgångsrikt företagande bidrar till alla som bor och verkar där 

genom att skapa jobbtillfällen, förbättra välfärden och bygga framtiden. Ett sådant samhälle 

kan skapa goda förutsättningar för nya företag att skapas och växa och således vara en viktig 

och bidragande orsak till samhällets fortsatta utveckling och ekonomiska tillväxt (Samuelsson 

och Söderblom 2014, s. 7).  

 

För att ytterligare bidra till samhällsutvecklingen och säkra långsiktig tillväxt är det viktigt att 

företag inkluderar hållbarhet i sin affärsverksamhet (Schaltegger et al. 2012, s. 96). Begreppet 

hållbar utveckling har länge varit omdiskuterat; ända sedan 1960-talet har forskning bedrivits 

kring miljömässiga, etiska och sociala frågor. Under de senaste åren har dock detta begrepp 

uppmärksammats betydligt mer och studier kring ämnet har ökat markant (Høgevold et. al 

2014, s. 359). Fokuset på hållbarhet har även nått företagandet i Sverige, där en tydlig trend 

identifieras av att allt fler företagare väljer att ta ställning i frågan. I en rapport från 

Företagarna (2015, s. 3) uppges att hela 86 procent av småföretagarna i Sverige anser det vara 

viktigt att arbeta hållbart och därmed ta ett större samhällsansvar. Att inkludera 

hållbarhetsfrågor i kärnverksamheten har flera fördelar, bland annat ökade chanser till att 

förlänga företagets livslängd och större vinstmarginaler (Beal et al. 2017, s. 6-11). Företagare 

som har gjort detta vittnar dessutom om ökad konkurrenskraft, kundnöjdhet och lönsamhet 

(Företagarna 2015, s. 3).  

 

Det finns alltså tydliga indikationer på att nystartade företag som inkluderar hållbarhet i 

kärnverksamheten lyckas bättre. Men det finns också stora utmaningar för företag som 

befinner sig i tidiga skeden, varav finansieringsbehovet är en av de mest avgörande. Enligt en 

rapport från den statliga myndigheten Tillväxtanalys går hela 35 procent av alla nystartade 

företag i konkurs efter endast tre år, där brist på pengar listas som en av de mest betydande 

bakomliggande orsakerna (Wikman 2013). Vikten av att framgångsrikt attrahera kapital är 

därför kritiskt för företag i tidiga skeden. Med utgångspunkt i att nystartade företag är en 

viktig del av samhällsutvecklingen är således finansieringsproblem inte bara ett problem för  

företaget i sig, utan även för samhället i stort. 
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1.1 Problematisering 
Företag kan attrahera kapital på flera sätt, vilket kan kategoriseras till att vara internt eller 

externt (Söderblom & Samuelsson 2014, s.7). Det är dock svårt för nystartade företag att 

attrahera externt kapital eftersom det innebär höga risker för investeraren. Det finns forskning 

som presenterar hur dessa investeringstyper värderar nystartade företag och vilka kriterier 

som följs vid den processen, men många menar att detta är en fråga som inte studerats 

tillräckligt (Miloud 2012, s. 170; Bocken 2015, s. 247). Hur utvärderingen av nystartade 

företag sker är av betydelse båda parter. För investeraren är den direkt avgörande eftersom 

den ligger till grund för vilka investeringar som genomförs och därför även avgör 

lönsamheten. För entreprenören betyder en ökad kunskap om processen förbättrade 

möjligheter till finansiering. God kunskap inom ämnet, vilken möjliggörs genom extensiv 

forskning, är därför viktig.  

 

Fundamentalt för nystartade företag i jakten på riskkapital är att kunna presentera 

väldefinierade affärsplaner och modeller (Cosenz 2016, s. 57). Eftersom många kunder och 

konsumenter idag ställer stora krav på att företag arbetar för ett hållbart samhälle (Lüdeke-

Freund 2010, s. 14) blir en logisk konsekvens att många företag anser det viktigt att arbeta 

med dessa frågor och väljer att inkludera dem i sina affärsmodeller. I takt med denna ökande 

trend väcks frågan om huruvida investerare tar dessa hållbara affärsmodeller i beaktning och i 

så fall hur dessa påverkar investeringsbesluten. Förhoppningen med uppsatsen är att bidra 

med ökad kunskap kring externa investerares utvärdering av företag i tidiga skeden, och 

därmed ge goda förutsättningar för båda parter till en lyckad investeringsprocess. 

 

1.2 Syfte 
Studien avser undersöka vilka utvärderingskriterier externa investerare utgår från och i vilken 

mån hållbara affärsmodeller påverkar beslutet att investera i företag i tidiga skeden. Detta 

leder till frågeställningarna: 

 

- Vilka faktorer påverkar externa investerares investeringsbeslut? 

- Hur påverkar hållbara affärsmodeller externa investerares beslut om att investera i 

företag i tidiga skeden?  
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1.3 Avgränsningar 
I denna uppsats behandlas två typer av externa investerare; venturekapitalister och 

affärsänglar. Dessa två finansieringskällor har valts eftersom de uppvisar störst likheter bland 

externa investerare. Vidare studeras investerare som verkar på den svenska marknaden och 

investerar i företag i tidiga skeden. Företag i tidiga skeden definieras inte i uppsatsen; istället 

ligger de individuella investerarnas uppfattning till grund för benämningen.   

 

1.4 Disposition 
För att bidra till en större förståelse för investeringsmarknaden inleds uppsatsen med en 

genomgång av de studerade investeringstyperna. Därefter redogörs för relevant teori som 

avslutas med en presentation av studiens analysmodell. Därpå följer metodavsnittet som 

redogör för hur studien kommer att genomföras för att besvara frågeställningarna. I det 

efterföljande empiriavsnittet presenteras insamlade data. Slutligen analyseras insamlade data 

med hjälp av det tidigare presenterade analysverktyget som avslutningsvis leder till en 

slutsats.  
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2. Bakgrund 
2.1 Finansieringskällor för företag i tidig fas  
Att säkerställa finansiella medel är som tidigare beskrivits ofta en kritisk aktivitet för företag 

som befinner sig i tidiga skeden, eftersom den ekonomiska situationen för dessa företag ofta 

är ansträngd. Att attrahera externt kapital är dock inte alltid en lätt uppgift eftersom 

nystartade företag begränsas av just sin unga ålder och småskalighet (Foster et al. 2016, s. 

363). Finansiering kan sökas på ett flertal olika håll, men i huvudsak handlar det om antingen 

externa eller interna finansieringskällor. De interna finansieringskällorna beskrivs som 

kapital som härstammar från grundaren, dennes vänner eller familj. I motsats till detta utgörs 

externa källor av finansiering från aktörer som saknar nära anknytning till företaget. Dessa 

kan utgöras av statliga långivare, bidragsgivare, kommersiella långivare, banker, affärsänglar 

samt venturekapital-företag, förkortat VC (Söderblom & Samuelsson 2014, s. 7). 

  

Enligt en studie som undersökt finansiering hos 212 företag som befunnit sig på marknaden 

mellan 0 och 12 år klarar sig ungefär en tredjedel av alla nystartade företag utan extern 

finansiering. Nästan 40 % av dessa företag får sin huvudsakliga finansiering från grundaren 

själv (Söderblom & Samuelsson 2014, s. 8-9). Även statlig finansiering är vanligt 

förekommande, något som särskiljer den svenska marknaden från exempelvis den 

amerikanska där statlig finansiering av nystartade företag är mycket mer sällsynt. Trots att 

statliga lån är en relativt vanlig finansieringskälla i Sverige är det långt ifrån alla nystartade 

företag som använder sig av detta. Den huvudsakliga anledningen är att företagen i många 

fall är för unga och därmed löper stora risker att få avslag på sina låneansökningar  

(Söderblom & Samuelsson 2014, s. 10-11). Det står därför klart att företagets ålder har 

inverkan på vilken typ av finansiering som eftersöks. Unga företag söker sig således i större 

utsträckning till finansiärer som venturekapitalister eller affärsänglar, istället för statliga 

långivare och bidragsgivare. Enligt uppgifter från Tillväxtverket och SVCA (Swedish Private 

Equity and Venture Capital Association) visas dock att endast ca 1% av de 46000 nystartade 

företagen i Sverige mellan 2002 och 2012 finansierats av venturekapital (Söderblom & 

Samuelsson 2014, s. 28).  
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2.1.1 Affärsänglar 
Affärsänglar, eller så kallade informella venturekapitalister, är en viktig aktör när det kommer 

till finansiering av företag som befinner sig i ett tidigt skede (Mason & Harrison 2008, s. 

309). Affärsänglar definieras som intressenter vars egna investeringar går direkt till ett få 

antal företag, samtidigt som investerarna antar olika ansvarsroller inom företaget i fråga 

(Söderblom & Samuelsson 2014, s. 25-26). Affärsänglar är ofta förmögna individer som kan 

förse företag med finansiering vid ett tidigt stadium, så kallat såddkapital (Sudek 2006, s. 89).  

 

2.1.2 Venturekapitalister 
Venturekapital definieras som en typ av finansiell investeringskälla som riktar sig mot privata 

företag som befinner sig i uppstart- eller expansionsfas och vars tillväxtpotential är stor. Till 

skillnad från affärsänglar antar venturekapitalister sällan någon verkställande roll inom 

företaget, tvärtom lämnas majoriteten av ägarskapet till företagets ledning. På grund av 

kontraktsmässiga bestämmelser får venturekapitalister dock chans att påverka företaget och 

viktiga strategiska beslut som fattas (Söderblom & Samuelsson 2014, s. 27-29). Även Sudek 

(2006, s. 90) beskriver att affärsänglar och venturekapitalister har differentierande 

investeringsmotiv och förväntad involvering. Affärsänglar är generellt sett mer involverade i 

det aktuella företaget och besitter mer entreprenöriella erfarenheter än venturekapitalister. 

 

2.1.3 Fördelar med externt investeringskapital 
För det nystartade företaget i fråga finns huvudsakligen två viktiga fördelar med att använda 

sig av kapital som härstammar från affärsänglar och venturekapitalister. Båda 

finansieringsalternativen anses tillföra värde utöver det faktiska investerade kapitalet, ofta i 

form av industrispecifik kunskap och genom tillgången till ett brett affärsnätverk. Dessutom 

ökar inte företagets risker för misslyckande när de använder sig av dessa typer av investerare, 

eftersom de inte behöver oroa sig för att betala räntor eller amortering (Söderblom & 

Samuelsson 2014, s. 24).  
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3. Teori 
Detta avsnitt redogör för olika teorier och tidigare litteratur kring affärsmodeller och hållbara 

affärsmodeller. Vidare beskrivs studier som behandlar vilka kriterier externa investerare utgår 

från vid värdering av företag. Avslutningsvis presenteras studiens analysmodell.  

 

3.1 Affärsmodeller 
3.1.1 Definition 
Det finns ett flertal olika definitioner av begreppet affärsmodell. En definition beskrivs av 

Timmers (1998, s. 4) som en arkitektur av produkter, tjänster och informationsflöden. Denna 

definition inkluderar en beskrivning av de olika involverade aktörerna samt deras roller. 

Affärsmodellen beskriver även möjliga fördelar för de olika aktörerna och intäktskällor. En 

något mer översiktlig definition av affärsmodell beskrivs som den logiska grund för hur en 

organisation skapar, levererar och fångar värde (Osterwalder & Pigneur 2010, s. 14; Teece 

2010, s. 173). En ytterligare definition ges av Cosenz (2016, s. 57) som beskriver 

affärsmodeller som ett ramverk som innehåller en beskrivning av ett flertal faktorer. Några av 

dessa beskrivs vara företagets affärsidé, produkter, dess marknad, huvudtillgångar samt 

budget. I likhet med Osterwalder betonar Cosenzs definition värdeskapande. Cosenz (2016, s 

57) menar att värde skapas beroende på företagets position på marknaden, hur kund- och 

leverantörrelationer organiseras för att skapa värde. 

    

För ett företag som befinner sig i tidig fas är det av största vikt att ha en affärsmodell av god 

kvalitet för att attrahera investerare till att satsa på deras affärsidé (Cosenz 2016, s.57). Om 

affärsmodellen inte är tydligt definierad, det vill säga endast består av otestade hypoteser, 

befinner sig företaget på ett stadium där ett ständigt sökande efter en upprepbar affärsmodell 

pågår (Blank & Dorf, 2012). Enligt Blank och Dorf (2012) är huvudmålet för ett nystartat 

företag att bekräfta sin hypotetiska affärsmodell. Först när detta är gjort kan företaget gå 

vidare till en så kallad verkställningsfas. Författarna hävdar att många nystartade företag 

saknar väldefinierade processer för att testa dessa hypotetiska affärsmodeller. I linje med 

detta menar Cosenz (2016, s 57) att de mest framgångsrika affärsmodellerna är de som 

beskriver hur organisationen är bärkraftig över en längre tid och tydligt definierar hur värde 

skapas.  
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3.1.2 Hållbara affärsmodeller 
Det finns många olika typer av affärsmodeller, där just den hållbara affärsmodellen har 

kommit att bli viktig på grund av företags betydande inflytande på ekonomin och samhället i 

stort (Schaltegger et al. 2012, s. 96). Varken teoretisk eller empirisk forskning ger tillräckligt 

entydiga svar på hur en hållbar affärsmodell ska definieras (Lüdeke-Freund 2010, s. 4; Evans 

et al. 2017, s. 598). I tidigare forskning förekommer förutom begreppet hållbara 

affärsmodeller även benämningarna socialt entreprenörskap och hållbart entreprenörskap. 

Författarna till denna uppsats har funnit att dessa olika begrepp karaktäriseras av liknande 

egenskaper och företeelser. Mot bakgrund av redogörelsen för olika definitioner av dessa 

olika begrepp, presenterad i Appendix 1, har ett antal återkommande begrepp identifierats. 

Utifrån dessa har författarna till denna uppsats valt att formulera följande definition av 

hållbara affärsmodeller:  

 

En hållbar affärsmodell skapar ekonomisk tillväxt och socialt värde samtidigt. Detta innebär 

att företagets huvudverksamhet tar hänsyn till miljö- och sociala aspekter samtidigt som 

ekonomisk utveckling eftersträvas.  

 

Definitionen illustreras i Figur 1, där aspekterna miljö, socialt och ekonomiskt återfinns. Det 

är just en kombination av dessa komponenter som svarar mot en hållbar affärsmodell. Det vill 

säga, om ett företag arbetar med frågor som innefattas i de tre aspekterna kan det konstateras 

att samma företag har en hållbar affärsmodell. Samtliga begrepp är breda och med 

utgångspunkt i de definitioner av hållbara affärsmodeller som använts vid framtagandet av 

Appendix 1 har ett flertal exempel på hur varje aspekt kan konkretiseras funnits. Till exempel 

kan en konkretisering av en miljömässig aspekt vara låga utsläpp (Evans et.al 2017, s.600). 

Samtliga identifierade exempel återfinns i Appendix 2. Ett urval av dessa är presenterade 

under respektive aspekt i Figur 1.  
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Figur 1. En illustration av författarnas definition av hållbara affärsmodeller och de aspekter 

med exempel som begreppet innefattar.  

 

3.2 Investerares värdering 
För att kunna uppfylla studiens syfte är det relevant att presentera en genomgång av teorin 

kring de investeringsgrunder som externa investerare använder sig av. Nedan följer en 

redogörelse för en representativ del av de studier som har gjorts i ämnet.  

 

3.2.1 Affärsänglars värdering  
Sudek (2006) undersöker i sin studie hur affärsänglar värderar nystartade bolag och hur de 

prioriterar deras investeringskriterier. Författaren sammanfattar de viktigaste faktorerna till 

att vara trovärdighet hos entreprenören, kvalitet på ledningsteamet, entusiasm hos 

huvudentreprenören samt möjligheter till exit för affärsängeln (Sudek 2006, s. 89). En 

liknande studie har Landström (1998) gjort i Sverige genom att fråga informella investerare 

vilka kriterier som är av störst vikt vid investeringar. Hans studie påvisar att investerarna 
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lägger stor vikt vid entreprenörens/teamets egenskaper, marknadens potential och hur väl 

insatt investeraren är i branschen som investeringen avser i nämnd ordning. Några av de mest 

eftersträvansvärda egenskaperna hos entreprenören som nämns är ledaregenskaper, 

entreprenörens meriter och industrikunskap (Landström 1998, s. 327-328).  

 

Landström (1998, s. 327) menar också att studien påvisar att kriterierna i stor utsträckning har 

att göra med personliga egenskaper hos entreprenören. Detta går i linje med en empirisk 

studie genomförd av Haines et al. (2003, s. 30) där de inofficiella investerarna menade på att 

personerna involverade i företaget utgör den mest kritiska faktorn för ett investeringsbeslut. 

Mer specifikt vill investerarna säkerställa att personerna är ärliga, har en stark arbetsmoral, är 

införstådda i hur mycket arbete det krävs för att företaget ska lyckas, att de har investerat i sin 

egen affärsverksamhet och att de är realistiska i sin bolagsvärdering. Eftersom affärsänglarna 

ofta arbetar nära personerna i företaget de investerar i är personkemin mellan dem dessutom 

av stor vikt (Haines et al. 2003, s. 30).  

 

Till skillnad från kriterierna beskrivna av Haines et al. (2003), som lägger störst vikt vid 

entreprenörens personlighet, beskriver Feeney et al. (1999, s. 138-142) att affärsänglars 

investeringskriterier delas upp i två huvudsakliga kategorier; affärsegenskaper och 

egenskaper hos entreprenören. I den första kategorin letar affärsänglar efter hög avkastning, 

en god möjlighet till exit, säkerhet samt möjlighet för investerarna att vara involverade i 

investeringen. Investerarna kräver förutom att affärsidén visar god potential att entreprenören 

visar på de egenskaper som krävs för att realisera potentialen. I den andra kategorin 

undersöks entreprenörens personliga egenskaper, och här eftersöks goda meriter från tidigare 

ledarskap, att entreprenören är realistisk samt besitter en hög integritet och öppenhet. 

 

Till skillnad från de ovan nämnda författarna som genomfört egna studier kring vilka kriterier 

affärsänglar följer, har Maxwell et al. (2011) sammanfattat tidigare studier som gjorts i 

ämnet. Enligt författaren finns åtta kriterier som används då bolag värderas. De första tre 

kriterierna rör funktionerna hos företagets produkt och uppges vara anpassning, produktstatus 

samt skyddbart material. Även marknadsfaktorer anges vara viktiga och utgörs av 

kundengagemang, väg till marknaden samt marknadspotential. Relevant erfarenhet hos 

entreprenören är också eftersträvansvärt såväl som den finansiella modellen, vilken behandlar 

hur realistiskt pengaflödet och tillväxten av företaget är (Maxwell et al. 2011, s. 217-218).  
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3.2.2 Venturekapitalisters utvärdering 
Likväl som för affärsänglar är det många som försökt svara på och konkretisera vilka 

investeringskriterier venturekapitalister följer. Simic (2015, s. 471) menar att de befintliga 

studierna kan delas upp i två kategorier där den första lägger störst vikt vid marknads- och 

produktegenskaper till skillnad från den andra kategorin som betonar entreprenörernas 

egenskaper. I den förstnämnda kategorin är, trots sin ålder, en flitigt citerad modell framtagen 

av Tyebjee och Bruno (1984). De beskriver processen som venturekapitalister går igenom då 

de ska investera i mindre företag i fem steg; från det att företaget blir en kandidat för 

investering till de aktiviteter som äger rum efter det att affären är klar. För denna uppsats är 

det tredje steget, affärsutvärdering, mest relevant. I detta steg identifieras fem huvudsakliga 

kriterier; marknadsattraktivitet, produktdifferentiering, ledarkapacitet, resistansen mot hot 

från omgivningen samt betalningsmöjligheter (Tyebjee och Bruno 1984, s. 1059). I den andra 

kategorin har studier påvisat att personlighet och erfarenheten hos entreprenörerna är av 

avgörande betydelse för investeringsbeslutet (MacMillan et al. 1985, s. 128; Kollman & 

Kuckertz 2010, s. 742).   

 

I försök att sammanställa vad empiriska studier har kommit fram till inom ämnet har Simic 

(2015, s. 475) identifierat fem kategorier som investerare tar hänsyn till i utvärderingen: 

entreprenörernas egenskaper, produktens/tjänstens egenskaper, marknadens egenskaper, 

finansiella samt övriga egenskaper. Även Kollman och Kuckertz (2010, s. 742) har 

sammanställt och identifierat återkommande teman i studier om utvärderingskriterier. Även 

de har identifierat fem kategorier genom att bedöma dessa som signifikativa endast om mer 

än två tidigare empiriska studier har fastslagit dess betydelse. De som författarna har funnit är 

entreprenörens personlighet, entreprenörens erfarenhet, produkt eller tjänst, 

marknadsegenskaper och finansiella egenskaper.  

 

3.2.3 Skillnader i kriterier för affärsänglar och venture kapitalister  
Trots att utvärderingskriterierna för affärsänglar och venturekapitalister ter sig lika finns det 

skillnader. Mason och Stark (2004, s. 232-233) har sammanfattat dessa i fem punkter:  

 

o Venturekapitalister lägger större vikt vid marknadsrisk, medan affärsänglar bryr sig 

om verksamhetsrisk i större utsträckning  
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o Affärsänglar lägger större vikt vid ’kemin’ mellan dem själva och entreprenören, 

eftersom de tar en mer operativ roll i bolaget jämfört med venturekapitalister. 

o Affärsänglar förväntas inte lägga lika stor vikt vid ekonomisk avkastning som 

venturekapitalister. Affärsänglar investerar sina egna pengar och kan beakta faktorer 

som tillfredsställelse av investeringsprocessen, istället för att endast vara fokuserade 

kring finansiell avkastning.  

o Det är troligt att venturekapitalister genomför avkastningsberäkningar, vilket 

affärsänglar sällan gör.  

o Venturekapitalister har ett smalare investeringsfokus än affärsänglar. Många 

venturekapitalister fokuserar på en viss industrisektor, till skillnad från affärsänglar 

som ofta är mer öppensinnade när det gäller sektorn de ska investera i. 

 

En potentiell anledning till att utvärderingskriterierna ser olika ut kan förklaras av Fiets 

(1995) studie som påvisar att det finns en diskrepans i strategier för att uppskatta risk mellan 

venturekapitalister och affärsänglar. Dessa skillnader leder till skilda uppfattningar om 

marknads- respektive verksamhetsrisk. Marknadsrisk är den risk som uppstår vid 

oförutsägbara konkurrensvillkor som påverkar storleken, tillväxten samt åtkomligheten till 

marknaden. Verksamhetsrisk orsakas av de eventuella motstridiga intressen som kan uppstå 

hos entreprenörerna och investerarna (Mason & Stark 2004, s. 231). Enligt Fiet lägger 

venturekapitalister större vikt vid marknadsrisk, medan affärsänglar bryr sig om företagsrisk i 

större utsträckning (Fiet 1995, s. 551). Att affärsänglar lägger större vikt vid verksamhetsrisk 

än marknadsrisk förklaras av det faktum att affärsänglar anser sig kunna lita på entreprenören 

för att kontrollera som förluster som skulle kunna ske på grund av negativa 

marknadsförhållanden om de känner att de har hittat “rätt” entreprenör (Fiet 1995, s. 567).  

 

3.2.4 Sammanställning av utvärderingskriterier 
Utifrån genomgången av investeringskriterier för affärsänglar och venturekapitalister har 

författarna till denna uppsats identifierat flertalet återkommande kriterier. Dessa har kunnat 

generaliseras och sammanfattas till sex övergripande kategorier: entreprenören/teamet, 

ledning, marknad, produkt/tjänst, finans och investerare. I Tabell 1 presenteras kategorierna 

med dess tillhörande kriterier. Indelningen av dessa kategorier styrks av hur tidigare studier 

sammanställt de huvudsakliga kategorier som undersöks vid investering (Maxwell et al. 

2011; Simic 2015; Kollman och Kuckertz 2010).   
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Tabell 1. De sex huvudsakliga kategorierna som undersöks av investerare vid 
företagsvärderingar med dess tillhörande kriterier. 

 
Kategori Kriterium Källa 

Entreprenör/ 
Team 

Trovärdighet hos entreprenören Sudek (2006) 

 Entusiasm hos entreprenör Kollman & Kuckertz (2010), Sudek (2006) 

 Ärlighet  Haines et al. (2003) 

 Arbetsmoral Haines et al. (2003), Kollman & Kuckertz (2010), Simic 
(2015) 

 Egen investering i affären Haines et al. (2003) 

 Personkemi Haines et al. (2003), Simic (2015) 

 Meriter Feeney et al. (1999), Landström (1998), Maxwell et al. 
(2011), Kollman & Kuckertz (2010) 

 Realistiska förväntningar Haines et al. (2003), Maxwell et al. (2011) 

 Vilja att avsäga sig ägarandelar Simic (2015) 

Investerare Investerarens kunskap i branschen Haines et al. (2003) 

 Möjlighet till involvering i 
investeringen 

Feeney et al. (1999) 

 Betalningsmöjligheter Maxwell et al. (2011), Tyebjee & Bruno (1984) 

 Magkänsla och intuition Simic (2015) 

Produkt/Tjänst  Produktdifferentiering Kollman & Kuckertz (2010), Tyebjee & Bruno (1984) 

 Möjligheter till patent Kollman & Kuckertz (2010), Maxwell et al. (2011), Tyebjee 
& Bruno (1984) 

 Produktstatus och anpassning Maxwell et al. (2011) 

Marknad Marknadspotential Kollman & Kuckertz (2010), Landström (1998) 
Maxwell et al. (2011), Tyebjee & Bruno (1984) 

 Marknadstillväxt Kollman & Kuckertz (2010) 

Finans Möjlighet till exit Sudek (2006), Feeney et al. (1999), Kollman & Kuckertz 
(2010) 

 Avkastning Feeney et al. (1999), Kollman & Kuckertz (2010) 

 Säkerhet i investeringen Feeney et al. (1999) 

Ledning Kvalitet på ledningsteamet Kollman & Kuckertz (2010), Landström (1998) 
Sudek (2006), Tyebjee & Bruno (1984)  

 Industrikunskap Kollman & Kuckertz (2010), Landström (1998) 
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3.3 Analysmodell 
Baserat på teorin som presenterats i tidigare avsnitt presenteras här uppsatsens analysmodell. 

Syftet med modellen är att visualisera hur de olika teoretiska begrepp som används i 

uppsatsen hänger ihop.  

 

 
Figur 2. Analysmodell som används för att analysera inhämtade data.  

 

I Tabell 1 har fem kategorier med tillhörande kriterier som investerare utgår ifrån vid 

bolagsutvärdering identifierats. Dessa illustreras i analysmodellen av de rektangulära rutorna 

med pilar till modellens mitt. Vidare används den tidigare föreslagna definitionen av hållbara 

affärsmodeller, som består av de tre aspekterna ekonomiskt, miljömässigt och socialt (se 

Figur 1). Dessa aspekter är illustrerade med ovaler. Då studiens avser undersöka hållbara 

affärsmodellers eventuella påverkan på investeringsbeslutet har en streckad pil dragits till 

modellens mitt för att illustrera hur dessa teoretiska begrepp eventuellt kan sammankopplas. 

Den streckade pilen visualiserar således en av uppsatsens frågeställningar - att undersöka hur 

hållbara affärsmodeller påverkar ett investeringsbeslut.  
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4. Metod 
Detta avsnitt avser förklara och motivera hur studien kommer att genomföras för att besvara 

frågeställningarna. Avsnittet börjar med att redogöra för valet av kvalitativ metod och hur 

data kommer samlas in med hjälp av intervjuer. Därefter beskrivs operationaliseringen, det 

vill säga hur intervjuerna är strukturerade för att kunna besvara frågeställningarna. Vidare 

redogörs för vilka som har intervjuats och hur insamlade data har analyserats. Avslutningsvis 

diskuteras studiens trovärdighet.  

 

4.1 Ansats 
För att kunna besvara vilka utvärderingskriterier externa investerare använder sig av och hur 

de värderar hållbara affärsmodeller vid beslut om investering har stor vikt lagts vid tolkning 

och förståelse av ord, snarare än siffror, vilket är något som är karakteristiskt för kvalitativa 

studier (Saunders et al. 2009, s. 151; Bryman 2012, s. 340). En nyanserad bild av 

investerarnas perspektiv var nödvändigt för att kunna svara på frågeställningarna, vilket 

motiverar studiens kvalitativa ansats (Jacobsen 2002, s. 145). Eftersom uppsatsen avser 

undersöka investeringskriterier för olika typer av investerare med förhoppningen att kunna 

dra generaliserade slutsatser är studien baserad på en multipel fallstudie. Detta styrks av 

Saunders et al. (2009, s. 146-147) som menar att multipla fallstudier passar då man vill 

undersöka om det finns en återkommande trend mellan olika fall som undersöks, vilket 

möjliggör att resultaten kan generaliseras.  

 

4.2 Intervjuer 
För att samla in data som möjliggör kvalitativ analys är semistrukturerade intervjuer lämpliga 

(Saunders et al. 2009, s. 321). Denna typ av intervjuer möjliggör således studiens syfte 

genom att inhämta data som kan förklara och påvisa hur och varför hållbara affärsmodeller är 

av betydelse (Saunders et al. 2009, s. 321). Eftersom uppsatsen har undersökt vilka faktorer 

som påverkar externa investerare vid utvärderingsprocessen och i vilken mån hållbara 

affärsmodeller tas i beaktning passar denna typ av intervjuer väl då de ger intervjupersonen 

stor frihet att själv utforma svaret, något som är karakteristiskt för just semistrukturerade 

intervjuer (Bryman 2013, s. 415). De återkommande frågor som användes vid intervjuerna 

återfinns i Appendix 3.  
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Studiens andra frågeställning, hur hållbara affärsmodeller påverkar värderingen av bolag, 

presenterades inte innan intervjun då detta kunde ha lett till missvisande och socialt 

önskvärda svar. Istället introducerades intervjupersonerna till uppsatsen som en studie av 

vilka kriterier investerare använder sig av vid utvärdering av företag. Hållbara affärsmodeller 

nämndes alltså inte överhuvudtaget innan intervjun.  

 

4.3 Operationalisering 
För att insamlade data ska kunna diskuteras utifrån presenterad teori har intervjuerna 

utformats så att de erhållna svaren varit möjliga att analysera med hjälp av den beskrivna 

analysmodellen. För att besvara frågeställningarna har det varit av stor vikt att 

intervjufrågorna formulerats korrekt och framförallt ställts i rätt ordning. Som tidigare nämnt 

presenterades inte begreppet hållbara affärsmodeller innan intervjun. I början av intervjuerna 

ställdes öppna frågor och inte heller här presenterades hållbara affärsmodeller; detta för att 

ge intervjupersonerna chansen att själva nämna huruvida hållbara affärsmodeller är av 

betydelse i deras investeringsbeslut. Anledningen till att begreppet hållbara affärsmodeller 

inte presenterades innan eller under intervjuns första del var att undvika social önskvärdhet, 

ett begrepp som innebär att intervjupersonen kan komma att anpassa sina svar beroende på 

vad denne tror att den som intervjuar vill höra (Bryman 2013, s. 224).  

 

Utifrån analysmodellen presenterad i Figur 2 kommer operationaliseringen utgå från 

begreppet hållbara affärsmodeller. Detta begrepp har brutits ned i de tre dimensionerna 

ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Dessa dimensioner med tillhörande exempel 

återfinns i Figur 1. Den övergripande frågan om vilka kriterier som ligger till grund för ett 

eventuellt investeringsbeslut gör det möjligt för intervjupersonen att nämna information som 

kan innefattas av de tre olika dimensionerna. Baserat på svaret, var författarna 

uppmärksamma på begrepp och exempel som ryms inom ramen för den tidigare presenterade 

definitionen av hållbara affärsmodeller. Detta ställde stora således krav på författarna vid 

intervjusituationerna. För att vara kunna vara uppmärksamma och identifiera relevanta 

begrepp under intervjun krävdes en gedigen teorigenomgång som förberedelse till 

intervjuerna. Detta gjordes för att säkerställa att författarna hade god kunskap om de tre 

dimensionerna som ingår i begreppet hållbara affärsmodeller med tillhörande exempel och 

således under intervjun kunna ställa relevanta följdfrågor baserat på de erhållna svaren. 

Vidare tillämpade författarna självreflektion efter varje intervjutillfälle där utförandet av 
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intervjuerna utvärderades för att möjliggöra förbättring till nästkommande tillfälle. Efter ett 

antal genomförda intervjuer framkom vikten av att hålla sig till bestämda frågor och inte 

ställa irrelevanta frågor för studiens syfte. Både förberedelser och självreflektion är två 

faktorer som anses viktiga vid utförandet för att lyckas med kvalitativa intervjuer (Diley 

2000, s. 131-136).  

 

Vid ett svar som antyder att hållbara affärsmodeller är av betydelse kommer öppna 

följdfrågor att ställas för att få en större förståelse för hur de påverkar. Om investeraren å 

andra sidan inte nämner något som anses innefattas i någon av de hållbara dimensionerna 

kommer författarna ställa en direkt fråga huruvida hållbara affärsmodeller är av betydelse. 

Vid ett jakande svar ställs frågor om varför och på vilket sätt hållbara faktorer spelar roll, 

samt hur detta tas i beaktande i förhållande till övriga nämnda kriterier. Om svaret däremot är 

nekande ställs frågor som undersöker investerarnas motivering till detta.  

 

4.4 Datainsamling 
Datainsamlingen för denna studie har endast baserats på intervjuer. I Tabell 1 presenteras 

samtliga intervjupersoner, dess företag samt plats och tid för den genomförda intervjun.  

 

Tabell 2. Genomförda intervjuer. 

Respondent Företag Detaljer 

Mateo Santurio UU Holding 21 februari 11.30-12.30 

Edward Lindqvist Co_made Stockholm 27 februari 11.00-12.00 

Allan Asp Almi 27 mars 09.00-10.15 

Sofia Dolfe EQT Ventures 28 mars 09.30-11.00 

Per Berggren Vixar AB 28 mars 11.00-11.45 

Gunnar Fernström InnovationsKapital 16 april 15.00-15.45 

Hans Richter Föreläsare och grundare PÄAB 17 april 17.00-17.45 

Thomas Sonesson Montree  26 april 11.00-12.00 

 

Intervjupersonernas roller och investeringstyp varierar, men gemensamt för samtliga är att de 

är aktiva i utvärderingen av företag inför ett eventuellt investeringsbeslut. Detta ger studien 
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en stor bredd och kan tänkas bidra till svårigheter i att dra specifika slutsatser kring hur 

kriterier för olika investeringstyper skiljer sig åt. Däremot är förhoppningen att generella 

arbetssätt och investeringskriterier som är allmängiltiga för olika typer av investerare kan 

identifieras. Denna möjlighet till generaliserade slutsatser kräver att ett tillräckligt antal 

intervjuer genomförs, tills att teoretisk mättnad uppnås. Teoretisk mättnad innebär att ingen 

ny data tillför ytterligare information (Glaser & Strauss 1967, s. 61). Denna bedömning 

gjordes av författarna när samma information återgavs upprepade gånger. Efter fyra 

genomförda intervjuer kunde liknande svar identifieras och teoretisk mättnad ansågs vara 

uppnådd efter den åttonde intervjun. 

 

4.5 Analys av data 
Efter varje genomförd intervju transkriberades dessa för att möjliggöra vidare analys. 

Författarna tillämpade Gioia et al.:s (2013) metodik som möjliggjorde ett kreativt och 

systematiskt tillvägagångssätt att kombinera insamlad data från intervjuer tillsammans med 

den valda teorin. Genom att identifiera nyckelbegrepp från intervjuerna i kombination med 

teorin kunde nya koncept identifieras för att utveckla tidigare ramverk. Efter en genomgång 

av transkriberingarna identifierades ett stort antal första ordningens koncept. Efter vidare 

analys kunde gemensamma drag för de identifierade första ordningens koncepten 

introduceras, och därmed kunde antalet koncept reduceras. Detta resulterade i de mer 

generaliserade andra ordningens koncept. Dessa koncept kunde i sin tur sammanfattas 

ytterligare i form av aggregerade dimensioner. Dessa aggregerade dimensioner är alltså 

övergripande begrepp som inkluderar flera dimensioner och möjliggör övergången från 

specifika begrepp i intervjuer till mer generaliserande idéer. Denna metodologi används 

således för att omvandla rådata, inhämtad från intervjuer, till koncept och begrepp som kan 

analyseras (Gioia 2013, s. 20).  

 

4.6 Metoddiskussion 
Användandet av kvalitativ forskning framför en av kvantitativ karaktär har fått viss kritik. 

Kritikerna menar att resultaten som genereras i en kvalitativ undersökning inte går att 

generalisera och därför inte går att använda lika allmängiltigt som resultat hämtade från en 

kvantitativ undersökning (Bryman 2013, s. 270). Denna utmaning benämns ibland som extern 

giltighet, det vill säga i vilken grad om studiens resultat kan generaliseras. En betydelsefull 
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del i överförbarheten av resultaten handlar om urvalet av enheter (Jacobsen 2002, s. 267). I 

denna studie handlar urvalet om vilka som intervjuats. Som tidigare nämnts har två 

investeringstyper intervjuats med förhoppningen att kunna generera ett generaliserat resultat. 

På grund av uppsatsens begränsade omfattning har investerarnas tillgänglighet varit en 

avgörande faktor för möjlighet till intervjuer.  

 

En annan viktig aspekt av studien är den interna giltigheten, det vill säga om fenomenet är 

beskrivet på ett riktigt sätt (Jacobsen 2002, s. 256). I denna studie är detta en utmaning då 

hållbarhet är något som har en positiv klang och som är rimligt att tro att många vill 

sammankopplas med. Bryman (2013, s.224) beskriver detta som risken av “social 

önskvärdhet”, som tidigare definierats, när intervjuer används som huvudsakliga 

informationskälla. Denna risk avses minimeras i denna studie genom att använda öppna 

frågor och att inte nämna termen hållbara affärsmodeller förrän mot slutet av intervjuerna.  
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5. Intervjuade investerares utvärderingskriterier 
I detta avsnitt presenteras de intervjuade investerarnas utvärderingskriterier. Informanterna 

och relevant information om deras roll och företag redogörs för i Tabell 3. I enstaka fall har 

inte intervjupersonerna haft anställning vid ett investeringsbolag, utan har valts att intervjuats 

då de ansetts kompetenta inom området och besitta värdefull information för uppsatsens 

syfte. För varje fall redovisas vilka investeringskriterier investerarna följer och hur 

dimensionerna som täcks av begreppet hållbara affärsmodeller påverkar investeringsbesluten.  

 

Tabell 3. Sammanställning av undersökta investerare och deras bolag.  

Företag Intervjuperson Roll Investeringstyp Ungefärligt 
antal bolag 
i portfölj 

Almi Invest (2009) Allan Asp Investment 
manager 

Venturekapitalist 350 

UU Holding (1995) Mateo Santurio Affärsutvecklare Venturekapitalist 50 

Co_Made 
Stockholm (2013) 

Edward 
Lindqvist 

Head of 
investment 

Venturekapitalist 9 

Vixar (2008) Per Berggren Medgrundare & 
Managing Partner 

Affärsängel 11 

EQT Ventures 
(2016) 

Sofia Dolfe Analytiker Venturekapitalist 20 

InnovationsKapital 
(1994) 

Gunnar 
Fernström 

Investment 
Director 

Venturekapitalist 70 

PÄAB (2007) 
(Ej aktiv i bolaget 
f.n.) 

Hans Richter Grundare och f.d. 
medarbetare 

Venturekapitalist - 

Montree (2007) Thomas 
Sonesson 

Grundare & VD Affärsängel 8 
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5.1 Almi Invest 
5.1.1 Investeringskriterier 
Vid ett första möte med entreprenören avgör Asp (2018) om bolaget är intressant, vilket ofta 

går att avgöra snabbt. Detta görs bland annat genom att undersöka om det finns skalbarhet 

och ett bra team. Efter många år i branschen har han lärt sig att utgå ifrån tre huvudsakliga 

kriterier vid denna första sållning; ett bra team (affärsverksamheten blir för känslig om det 

bara finns en ensam entreprenör), en existerande gråtande kund och stor efterfrågan på 

marknaden. Även magkänslan är viktig och idén måste kännas rätt och bra. Om bolaget anses 

intressant presenteras det för kollegor, där Asp föreslår att Almi Invest ska investera i 

bolaget. Om teamet godkänner bolaget skickas förslaget vidare till en investeringskommitté 

som genomför en omröstning. Efter ett genomröstat förslag lämnas arbetet över till en jurist 

vars uppgift är att kontrollera att alla formaliteter och papper som behövs finns. Exempel på 

detta är att undersöka tillstånd för verksamheten, befintliga anställningskontrakt samt 

patentmöjligheter. I detta steg sker också en så kallad psykologisk teamutvärdering. När det 

går tungt för bolag beror det i stor utsträckning på ett dåligt team. Asp (2018) sammanfattar 

de huvudsakliga investeringskriterier till marknadsstorlek, global skalbarhet, överskådligt 

kapitalbehov samt ett bra team. 

 

5.1.2 Inställning till hållbara affärsmodeller 
När frågan om Almi Invest bryr sig om andra faktorer än ekonomisk vinning är Asps (2018) 

svar snabbt och tydligt: “självklart!”. Almi Invest arbetar för hållbart företagande genom att 

undersöka sju stycken så kallade hållbarhetsfaktorer. Dessa är mänskliga rättigheter, 

mångfald, antikorruption, affärsetik, arbetsvillkor, miljö och jämställdhet. Almi Invests 

uppdrag är inte bara att tjäna pengar utan framförallt att bygga regional tillväxt bland annat 

genom att öka antal arbetstillfällen. De arbetar hårt för att öka antalet kvinnor i de bolag som 

investeras i. Även affärsetik och antikorruption är förutsättningar för att en investering 

överhuvudtaget ska övervägas. Dessa sju hållbarhetsfaktorer uppges vara en 

grundförutsättning för att Almi Invest ska kunna investera i ett bolag, och är inte så mycket 

ett kriterium som “bara ett måste” (Asp 2018).  
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5.2 UU Holding 
5.2.1 Investeringskriterier 
Vanligtvis är bolagen UU Holding investerar i nybildade och det är huvudsakligen affärsidéer 

och strategier för att nå marknader som utvärderas. Till skillnad från investerare som går in 

senare i processen finns det inga nyckeltal eller prognoser att utvärdera. De anställda på UU 

Holding lyssnar i första hand på personerna, deras ambitioner, drivkrafter och var de befinner 

sig i livet snarare än vilka planer de har, eftersom erfarenhet har visat att sådana ändå inte 

följs. På UU Holding finns ingen konkret mall som följs; istället utförs en bedömning som 

baseras på genomförda möten. Inga frågor prioriteras högre än andra, men hur branschen och 

marknaden ser ut påverkar bedömningen mycket. Om exempelvis långa ledtider föreligger 

inkluderas detta i riskbedömningen. Några principer måste dock följas. Den första är att en 

tydlig koppling till universitetet måste finnas. Vidare måste de tydligt kunna identifiera en 

affärspotential. Slutligen måste investeringen göra någon typ av skillnad och det måste tydligt 

framgå vad pengarna bidrar till. En utmaning för UU Holding är kravet på att verksamheten 

ska göra nytta och vara marknadskompletterande samtidigt som den ska drivas på 

affärsmässiga grunder (Santurio 2018).  

 

5.2.2 Inställning till hållbara affärsmodeller 
På frågan om andra vinster än rent ekonomiska tas med i beaktning svarar Santurio (2018) att 

alla affärer betraktas ur ett affärslogiskt perspektiv. Han nämner självmant termen socialt 

entreprenörskap och menar att det bara är ytterligare en etikett som sätts på investeringen och 

tas med i bedömningen. Termen definieras som att produkten eller tjänsten ska ge en 

samhällsnytta utöver den som kunden får. Alla företag de investerat i gör mer eller mindre 

samhällsnytta, och hållbarhet är något som måste tas hänsyn till i dagens affärer. Hållbarhet 

kan utgöra en del av affärsmodellen vilket kan bidra till att reducera risk och attrahera större 

marknadssegment. På en mer konkret fråga om sådana affärsmodeller är mer attraktiva för 

dem som investerare svarar Santurio (2018) ja, med motiveringen att kunder är med 

medvetna om hållbarhet idag. På samma sätt som en hållbar affärsmodell kan påverka 

utvärderingen positivt kan den motsatta affärsmodellen ha en negativ påverkan om 

exempelvis miljögifter spills ut (Santurio 2017).  
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5.3 Co_Made Stockholm 
5.3.1 Investeringskriterier 
Att hitta bolag som delar Co_Mades vision bidrar till att skapa nätverk och är viktigt för 

investeringsbolaget. Bolagen i portföljen har genom nätverket möjlighet att bygga goda 

relationer, och fokus ligger inte enbart på relationen mellan Co_Made och respektive bolag. 

Lindqvist (2018) eftersöker bolag som passar in i Co_Mades ”paraply”. Stor vikt läggs vid att 

bolagets kulturella visioner och åsikter stämmer överens med Co_Mades (Lindqvist 2018).  

Tidsperspektiven på investeringarna är långsiktiga; uppskattningsvis mellan 10-15 år. 

Co_Mades verksamhet har inte för avsikt att säga upp samarbeten om lönsamheten dröjer, 

incitamenten är snarast filosofiska och utgörs av ”driv från hjärtat” (Liindqvist 2018).  

Investeringsbolaget har en lång checklista som följs vid utvärderingsprocessen, med vilken de 

försöker hitta eventuella brister. Listans utformning är inte publik och kan därför inte 

presenteras i sin helhet i denna uppsats. Lindqvist (2018) belyser dock några av 

utvärderingspunkterna: 

o Misstänkt brottslig verksamhet utesluts 

o Trender som potentiellt genererar lönsamhet är attraktiva  

o Företaget måste behandla hållbarhetsfrågor på ett bra sätt  

o Balansräkningen de senaste fem åren gås igenom 

o Valberedningens sammansättning 

o Patent samt firmatecknare  

Dessa kriterier nämns utan att författarna nämnt eller frågat efter hållbara dimensioner. 

Majoriteten av kriterierna som Co_Made undersöker måste finnas för att en investering ska 

ske (Lindqvist 2018). 

 

5.3.2 Inställning till hållbara affärsmodeller 
Utan att intervjuarna nämnt begreppet ’hållbar affärsmodell’, berättar Lindqvist hur viktigt 

det är för Co_Made att ett hållbarhetstänk finns hos företagen som ingår i portföljen. 

Hållbarhetstänket ska inte bara omfattas av miljömässigt hänsynstagande; vikten ligger 

framförallt på företagens kulturella vision. I utvärderingsprocess undersöks bolagens 

inställning till hållbarhetsfrågor. Dessa innefattas bland annat av mångfald, hur pressfrågor 

hanteras, riktlinjer på sociala medier, hur noga företagets personal utvärderas och följs upp 

och hur företaget förhåller sig till eventuella underleverantörer. Vidare undersöks 
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internationella riktlinjer från kravställningar och fackorganisationer. Co_Mades huvudägare 

är mån om att hänsyn tas till alla aspekter inkluderade i deras definition av hållbara 

affärsmodeller, både ideologiskt och praktiskt. Bolagen mår bra när alla i bolaget och 

runtomkring mår bra. Många magkänsleparamatrer måste stämma överens och bolagen måste 

dela uppfattning om vad hållbar framtid är. Lindqvist (2018) menar att det inte enbart handlar 

om att ha miljökrav, som exempelvis ISO-certifiering, utan snarare om faktorer som nämnts 

ovan. Exempel på detta är att underleverantörer i andra länder har facklig kontakt (Lindqvist 

2018). 

5.4 Vixar 
5.4.1 Investeringskriterier 
Människorna bakom bolaget utgör den viktigaste faktorn vid utvärderingsprocessen. 

Berggren (2018) menar att utmaningen ligger i att hitta människor med rätt förmåga och driv. 

Detta är en anledning till att Vixar ofta investerar inom sitt egna nätverk, eftersom en referens 

som kan gå i god för entreprenören utgör en kvalitetssäkring. Magkänslan och erfarenheten 

från branschen är avgörande för att kunna hitta dessa personer. Bakgrundskontroller utförs 

även på personerna bakom bolagen för att undersöka om det finns saker som inte står rätt till 

(Berggren 2018). Vixar investerar gärna i “osexiga” branscher, det vill säga branscher som 

inte är trendiga. Berggren (2018) exemplifierar detta genom att berätta att väldigt många vill 

in i fintech-branschen idag, men att man kan tjäna extremt mycket pengar på 

toalettkopplingar - en bransch där konkurrensen är nästintill obefintlig. Värderingen är ofta 

en “dealbreaker” då Vixar vill äga mer än 30 procent. Det finns ingen exit-strategi, utan stort 

fokus läggs på att företag de investerar i ska gå med vinst. Ett bolag säljs bara av om någon är 

villig att betala betydligt mer än vad Vixar anser att bolaget är värt (Berggren 2018).  

 

5.4.2 Inställning till hållbara affärsmodeller  
Berggren (2018) nämner inget som kan kopplas till hållbara affärsmodeller på öppna frågor 

om utvärderingskriterier. På en direkt fråga hur de ser på hållbara affärsmodeller 

framkommer dock Vixar betraktar detta som något positivt och intressant. I små företag 

ligger fokus ofta på att generera intäkter så att företaget går med vinst, och att det inte finns 

utrymme för att lägga tid på hållbarhetsplaner. Väljer Vixar mellan ett traditionellt “vanligt” 

företag och ett med hållbarhetstänk menar Berggren (2018) att de är väldigt vinstdrivna och 

tänker på lönsamhet primärt. Däremot betraktas bolag som exempelvis ägnar sig åt 
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kolkraftverk som tveksamma. Vidare är Vixar stolta över ett bolag de investerat i som varje 

vecka får ut 30-40 personer på arbetsmarknaden. Berggren (2018) ser en trend där hållbart 

företagande har blivit allt mer aktuellt de senaste åren men menar att det kommer ta lång tid 

innan det finns många sådana företag som är tillräckligt bärkraftiga för att investera i.  

 

5.5 EQT Ventures 
5.5.1 Investeringskriterier 
EQT Ventures lägger stor vikt vid att undersöka nyckeltal vid bolagsutvärderingar. Vid ett 

första möte med bolagen får entreprenörerna presentera produkten/tjänsten och vilket 

problem affärsidén löser. Om företaget är intressant konsulteras en partner på EQT Ventures 

som kan välja att rekommendera investeringen till investeringskommittén som består av 

samtliga partners i investeringsbolaget. Om investeringskommittén röstar igenom förslaget 

sker en investering. När ett bolag undersöks utvärderas marknaden, teamet och nyckeltal. 

Exempel på viktiga nyckeltal är tillväxt, avkastning och om några kunder skulle kunna 

förloras och i så fall hur stor nedskärning av finansiella medel detta skulle medföra. Vidare 

undersöks bolagens produkten/tjänsten. Stor vikt läggs vid att undersöka om produkten passar 

marknaden, om det finns en efterfrågan hos kunderna och om kunderna skulle kunna vara 

utan produkten/tjänsten. Dolfe (2018) understryker att några strikta investeringskriterier är 

svåra att definiera eftersom affärsmodellerna skiljer sig åt beroende på typ av företag och 

industri. En lärdom från tidigare investeringar är teamets betydelse. Ett bolag kommer med 

all säkerhet ha toppar och dalar där mycket kan hända på en 10-årsperiod, exempelvis att ny 

konkurrens dyker upp. Därför är det väldigt viktigt att ha ett team som kan klara av dessa 

fram- och motgångar (Dolfe 2018). 

 

5.5.2 Inställning till hållbara affärsmodeller 
När Dolfe (2018) får frågan om det finns andra faktorer än ekonomisk vinning som värdesätts 

vid utvärderingen av företag återkommer hon till EQT Ventures huvudsakliga syfte; att ge 

tillbaka pengar till sina investerare. Detta ska göras på ett etiskt sätt, men det viktigaste för 

investeringsbolaget är att kunna se potential för avkastning. De investerar dock inte bolag 

som bedriver affärsverksamheter som inte är etiskt försvarbara, exempelvis bolag som 

främjar ökningen av vapen. När frågan om hållbart företagande och dess betydelse vid 

utvärdering ställs svarar Dolfe (2018) att det är viktigt, men att detta anses vara ett soft 
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kriterium snarare än ett krav. Fondens portfölj innehåller vissa bolag som är hållbara, men 

EQT Ventures lägger inte jättestort fokus kring just detta. Dolfe (2018) poängterar dock att 

framtiden indirekt är hållbarhet och om kunderna inte är nöjda med det företaget står bakom 

kommer det inte gå bra. Ett exempel är när undersökning av logistikbranschen sker, då tittar 

EQT Ventures bara på elbilar eftersom de anser att detta är framtiden: “vi skulle aldrig titta 

på bolag som inte går mot framtiden” avslutar Dolfe (2018).  

 

5.6 InnovationsKapital 
5.6.1 Investeringskriterier 
Idag genomför InnovationsKapital inga nya investeringar utan den huvudsakliga 

verksamheten består i att förvalta företagets fyra fonder (Fernström 2018). 

Investeringsprocessen är en väldigt strukturerad process många olika faktorer stegvis 

undersöks. Vid ett första möte med entreprenörerna görs en bedömning om de anses 

trovärdiga att genomföra sin affärsplan. Därefter tas ställning till huruvida mer tid bör läggas 

på bolaget, och då följer en preliminär bolagsbesiktning. Denna process går ut på att bedöma 

bolaget ur ett kommersiellt perspektiv. Faktorer som studeras är bland annat om affären har 

potential för bra bruttomarginaler, är skalbar samt om de har förtroende för ledningen. 

Fernström (2018) beskriver detta som en lång process där de pratar med många aktörer i 

branschen och studerar marknaden på olika sätt. Efter en överenskommelse i en kommersiell 

förhandling säkerställer de slutligen att allting ser bra ut i bolaget, till exempel om det finns 

eventuella skatteskulder. Först därefter slutförs investeringen. Fernström (2018) beskriver att 

det är viktigt att ha ett portföljtänk när man investerar i tidiga bolag. Alla investeringar som 

görs måste ha stor ekonomisk potential, men de vet att alla bolag inte kommer att leverera 

den. Därför måste varje investering i teorin ha en sådan potential att de kompenserar för de 

mindre lyckade investeringarna.  

 

5.6.2 Inställning till hållbara affärsmodeller 
På frågan om hur de värderar hållbara affärsmodeller svarar Fernström (2018) att de gör det 

motsatta, det vill säga att det ligger i deras urvalskriterier att allt sådant som är i närheten av 

till exempel krigsmateriel, människohandel och andra primära parametrar aldrig kan komma 

med i deras bedömning. Han menar att alla hållbarhetsfaktorer ligger som hygienfaktorer 

innan man över huvud taget överväger att investera.  
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5.7 Hans Richter 
5.7.1 Investeringskriterier 
När en utvärdering av bolag görs är det första som undersöks affärsidén - om den är trovärdig 

och kan hålla i framtiden. Därefter utförs en grov omvärldsanalys, där den aktuella branschen 

undersöks. Vidare undersöks också om patent finns. Det fungerar som en signal på att 

produkten/tjänsten/konceptet har ett marknadsvärde, eftersom det innebär det att någon annan 

har utvärderat produkten/tjänsten/konceptet. Det viktigaste är utvärderingen av människorna 

som driver företaget. Det finns ingen checklista som följs, utan investeraren följer snarare sin 

känsla och intuition kring personen i fråga. Att vara en innovativ idéspruta är inte tillräckligt; 

det som eftersöks hos entreprenörerna är framförallt driv och affärsmässighet. Stor vikt läggs 

även vid att utvärdera personens förmåga att förverkliga och ge kommersiell bärkraft. Att 

undersöka detta är svårt och handlar i stor utsträckning om hur personerna uttrycker sig och 

resonerar (Richter 2018).  

 

Det är också viktigt att undersöka hur affärsidén och affärsmodellen ser ut. Richter (2018) 

resonerar tillsammans med entreprenörerna om vad de tror om marknad, marknadspotential, 

utveckling, tillväxt i olika länder, marknadsandelar, produkter, priser, strukturer, cost of sales, 

bruttomarginal, vilka fasta kostnader som krävs för att driva affären, marknadsföring och 

eventuella IT-investeringar. En värdering görs alltså i samförstånd mellan Richter och 

entreprenörerna.  

 

5.7.2 Inställning till hållbara affärsmodeller 
När frågan om investerare bryr sig om andra faktorer än ekonomisk vinning ställs, svarar 

Richter (2018) att man inte kan säga att det bara handlar om pengar. Anledningen är att 

pengar blir ett resultat av andra aspekter som hållbarhet, kultur, tillväxt och innovationer. 

Alla dessa faktorer leder till, i bästa fall, ekonomisk avkastning. För Richter (2018) är 

ekonomi och avkastning bara en effekt av någonting annat. Han berättar att riskkapitalbolag 

inte bara kan styras av avkastning, det skulle inte ge någon effekt. Investeringsbolagen måste 

styras av att skapa något slags värde, exempelvis för en kund eller någon annan intressent. 

Enligt Richter (2018) är sociala och miljömässiga aspekter viktiga, men de tillhör snarare 

omvärldsanalysen än huvudsakliga investeringskriterier. Richter (2018) har aldrig varit med 

om att man valt att inte investera i ett företag på grund av miljöaspekten. Han betonar dock 

att om ett sådant scenario skulle dykt upp är han säker på att han hade valt att tacka nej. 
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5.8 Montree 
5.8.1 Investeringskriterier 
Montrees investeringspolicy är att gå in i tidiga skeden för att få en rimlig värdering och 

kunna vara med och bygga upp bolaget. Sonesson (2018) poängterar att han investerar i 

personer, inte idéer. Egenskaper som efterfrågas är stort driv, mod och engagemang. Det 

finns ingen exitstrategi; det menar Sonesson (2018) går emot det entreprenöriella och liknar 

det vid att gå in i ett äktenskap och tänka skilsmässa. Processen för en investering är inte 

systematisk, utan mycket handlar om att få en bra känsla för personen och en god magkänsla 

för affären. Det är även viktigt att förstå affärsidéns potentiella lönsamhet, att det finns en 

kund och att affären ska vara skalbar (Sonesson 2018).  

 

I fokus för investeringarna är processen att bygga något tillsammans med entreprenören. 

Sonesson (2018) tror på mjuka värden och berättar att entreprenören måste dela hans 

grundläggande värderingar ur ett humanistiskt perspektiv.  

 

5.8.2 Inställning till hållbara affärsmodeller 
Socialt entreprenörskap menar Sonesson (2018) kan begränsa byggandet av bolaget. Han tror 

snarare på att först satsa på lönsamhet, och därefter ägna sig åt samhällsnytta bredvid den 

huvudsakliga verksamheten. Samhällsnytta exemplifierar han med att engagera sig i idrott, 

kultur, välgörenhet och volontärarbete. Om fokus till en början inte läggs på att få företaget 

lönsamt menar Sonesson att det aldrig kommer få tillräckliga muskler att göra skillnad på 

riktigt. På frågan om han värderar andra saker än ekonomisk vinning svarar Sonesson att hans 

huvudsakliga mål är att förbättra genom att “lösa en svordom” och därmed bidra till en 

nöjdare kund. Hållbarhet innebär inte bara att lösa jordens miljöproblem utan Sonesson anser 

att det till exempel kan vara att övergå till modern teknik och därigenom undvika att slita på 

jordens resurser. Återigen poängterar Sonesson vikten av att entreprenören delar Sonessons 

värderingar. Mycket handlar om etik och moral och vad som känns bra att tjäna pengar på 

(Sonesson 2018).    
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6. Analys 
I följande avsnitt analyseras studiens resultat och kopplas till presenterad teori. Analysen 

inleds med en genomgång av de investeringskriterier intervjuade investerare utgår ifrån under 

utvärderingsprocessen. Detta görs utifrån fem identifierade aggregerade dimensioner. För att 

illustrera hur analysen av data har skett presenteras för varje dimension en figur. Därefter 

följer en analys av investerarnas inställning till hållbara affärsmodeller.  

 
6.1 Investeringskriterier 
6.1.1 Entreprenör/Team 
Faktorer som berör entreprenören och teamet är tveklöst avgörande för externa investerares 

bolagsbedömningar. Samtliga intervjupersoner har betonat vikten av att hitta entreprenörer 

som besitter rätt karaktärsdrag - en uppgift som beskrivs vara utmanande. Eftersträvansvärda 

egenskaper uppges vara stor drivkraft, affärsmässighet och trovärdighet. Dessa empiriska 

resultat, illustrerade i Figur 3, går helt i linje med tidigare presenterad teori, där ett flertal 

författare betonar vikten av entreprenörens karaktärsdrag (se Tabell 1). Drivkraft kan 

innefattas i kriterierna entusiasm hos entreprenör, egen investering i affären samt 

arbetsmoral, samtliga beskrivna i teorin (Kollman & Kuckertz 2010; Sudek 2006; Haines et 

al. 2003; Simic 2015). Utöver entreprenörens personliga egenskaper belyser fem av åtta 

informanter betydelsen av ett bra team, vilket indikerar att teamets sammansättning och 

dynamik är avgörande för investeringsbeslutet. Exempel på detta återfinns även i teorin där 

personkemi och kvalitet på ledningsteamet utgör investeringskriterier (Haines et al. 2001; 

Simic 2015; Kollman & Kuckertz 2010; Landström 1998; Sudek 2006, Tyebjee & Bruno 

1984).  

 

Ett par investerare undersöker hur villig entreprenören är att investera i sin egen affär. Detta 

kan fungera som en indikator på entreprenörens engagemang och realistiska förväntningar. 

Både Haines et al. (2003) och Maxwell et al. (2011) redogör för realistiska förväntningar och 

egen investering i affären som just kriterier, vilket alltså stämmer överens med empiriska 

resultat (se Figur 3). Då samtliga intervjupersoner uppger att de lägger stor vikt vid 

utvärdering av personerna bakom bolaget, kan det tänkas att denna bedömning är ett av de 

mest kritiska kriterierna i processen. Om så är fallet går det helt i linje med Simics (2015) 

sammanställning av ett flertal studier som påvisar att just personlighet och erfarenhet hos 

människorna bakom företaget är av stor vikt för beslutet. 
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Figur 3. Analyserade data för dimensionen entreprenör/team. 

 

6.1.2 Investerare 
Likaväl som karaktärsdragen hos entreprenören är avgörande vid bolagsutvärderingar, 

berättar sju av åtta intervjupersoner att en bra magkänsla måste infinna sig trots att 

investerarna inriktar sig på olika branscher och har vitt skilda investeringsstrategier. Simic 

(2015) beskriver magkänsla och intuition som ett kriterium, vilket överensstämmer med 

studiens resultat där majoriteten av informanterna önskar en bra och riktig känsla, illustrerat i 

Figur 4. Frågor som investerarna ställer sig är huruvida de tror på affärsidén, om den känns 

genomförbar och om de är villiga att lägga ner tid på att realisera affären. Alla dessa faktorer 

är exempel på magkänsle- och intuitionsparametrar och här berättar många av investerarna att 

det är deras personliga erfarenhet i branschen som ligger till grund för denna känsla. Vidare 

redogör många investerare för kriterier som innefattas av investeringsstrategin, precis som 

Figur 4 visar. Ett par informanter, exempelvis Sonesson (2018), investerar endast i branscher 

där de besitter goda kunskaper. Detta är ett exempel på en investeringsstrategi som således 

utgör ett kriterium vid utvärderingsprocessen vilket även Haines et al. (2003) bekräftar. EQT 

Ventures investeringsstrategi fokuseras snarare kring att investera i branscher i framkant som 

ligger i tiden. Denna investeringsstrategi skiljer sig från Vixars; Berggren (2018) berättar att 

han gärna investerar i ‘osexiga’, icketrendiga branscher som många andra stora 

investeringsbolag ofta förbiser. Enligt Tabell 1 beskriver Haines et al. (2003) investerarens 

kunskap i branschen som en investeringsstrategi. Utifrån empiriska resultat verkar dock även 



 

 30 

andra investeringsstrategier förekomma, vilket inte har framkommit i studiens 

teorigenomgång.  

Figur 4. Analyserade data för dimensionen investerare. 

 

6.1.3 Produkt/Tjänst 
Medan magkänsla och intuition utgör subjektiva riktmärken för investeraren finns även mer 

objektiva faktorer som utvärderas. Då affärsidén i stor utsträckning handlar om ett tjänste- 

eller produkterbjudande är det logiskt att denna bedöms utförligt. Ofta presenteras 

affärsmodellen i ett tidigt skede varpå investerarna i en urvalsprocess sållar ut idéer som 

anses intressanta. Precis som Kollman och Kuckertz (2010), Tyebjee och Bruno (2012) och 

Maxwell et al. (2011) föreslår i teorin illustreras i Figur 5 att två av de faktorer som 

investerarna utvärderar i detta steg är möjligheter till patent och hur unik produkten är. En av 

informanterna, Richter (2018), förklarar att företagets patentinnehav är en indikator på 

marknadsvärdet för företagets specifika produkt, tjänst eller koncept. En patenterbar produkt 

eller tjänst innebär ett värde då det betyder den har blivit utvärderad (Richter 2018). 

Produkter kan dock vara unika utan att det finns patentmöjligheter och det är huvudsakligen 

produktdifferentieringen som undersöks, vilket går i linje med tidigare studiers resultat 

(Kollman & Kuckertz 2010; Tyebjee & Bruno 1984).  

 
Figur 5.Analyserade data för dimensionen produkt/tjänst. 
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6.1.4 Marknad 
Det framkommer under intervjuerna att en unik produkt och befintlig efterfrågan inte utgör 

tillräckliga incitament för investering; ett flertal investerare betonar även att en gråtande kund 

måste finnas. Dessa faktorer går i linje med Simics (2015, s. 471) teori som beskriver en av 

de två huvudsakliga investeringskategorierna till att vara marknad- och produktegenskaper. 

En attraktiv produkt eller tjänst måste således fylla en funktion som kunderna inte kan klara 

sig utan. Detta beskrivs i Figur 6 som en stor efterfrågan från kund. Vidare berättar många 

investerare att den globala skalbarheten är ett kriterium för att de ska tro på den förväntade 

tillväxten (se Figur 6). Det är framförallt viktigt att kunna urskönja global skalbarhet eftersom 

investeringar i tidiga skeden innebär höga risker och det utifrån erfarenhet kan konstateras att 

flertalet bolag i portföljen kommer att misslyckas. Därför behöver de få bolag som lyckas 

kunna kompensera för de övriga bolagen som inte uppnått sin förväntade potential för att 

fonden som helhet ska nå önskad avkastning. Både stor efterfrågan från kund och global 

skalbarhet är exempel på faktorer som påverkar marknadens utveckling. Dessa kriterier kan 

således kopplas till kriterierna marknadstillväxt och marknadspotential som föreslagits av 

Kollman och Kuckertz (2010), Landström (1998), Maxwell et al. (2011) samt Tyebjee och 

Bruno (1984).  

 
Figur 6. Analyserade data för dimensionen marknad. 

 

6.1.5 Finans 
Genom en global skalbarhet möjliggörs en stor tillväxt och därmed goda förutsättningar till 

stor avkastning. Fyra av åtta investerare nämner att just avkastning är det primära målet med 

investeringen (se Figur 7), vilket överensstämmer med studier av Feeney et al. (1999) och 

Kollman och Kuckertz (2010). I Figur 7 presenteras ytterligare en finansiell aspekt att ta 

hänsyn till är bolagets värdering vid investeringshorisontens slut eftersom investeringsbolaget 

vill maximera vinsten. Dolfe (2018) berättar hur EQT Ventures investerar på en 10-års 
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horisont och att de efter denna period förväntas sälja av och leverera avkastning till 

fondinvesterarna. Därför är det av stor vikt att redan vid utvärderingen kunna identifiera 

möjlighet till försäljning av bolaget. Tidigare studier har visat att ett kriterium för både 

venturekapitalister och affärsänglar utgörs av just möjlighet till exit (Sudek 2006; Feeney et 

al. 1999; Kollman & Kuckertz 2010). Den empiriska data som insamlats visar dock på att 

detta inte alltid är fallet. Berggren (2018) berättar exempelvis att de i första hand prioriterar 

att bolagen i deras portfölj ska gå med vinst och att de inte ämnar sälja av bolagen. De 

fokuserar alltså på bolagets ekonomiska lönsamhet snarare än dess tillväxt.  

 
Figur 7. Analyserade data för dimensionen finans. 

 

Precis som Figur 7 visar har undersökning av nyckeltal och balansräkningar endast nämnts av 

intervjuade venturekapitalister, vilket indikerar att sådana typer av kriterier inte är av lika stor 

vikt för affärsänglar. Detta går i linje med Mason och Starks (2004) redogörelse för skillnader 

mellan de två investeringstyperna, där affärsänglar beskrivs lägga mindre vikt vid ekonomisk 

avkastning än venturekapitalister. En potentiell anledning till att nyckeltal inte nämns som en 

del i utvärderingsprocessen för affärsänglar kan vara att venturekapitalister ofta genomför 

avkastningsberäkningar, vilket affärsänglar sällan gör (Mason & Stark 2004). 

 

6.1.6 Hållbara affärsmodeller 
Finansiella aspekter utgör alltså kriterier för samtliga intervjupersoner. Ekonomiska faktorer 

utgör en av de tre aspekter som definierar hållbara affärsmodeller. Denna dimension av 

hållbara affärsmodeller är således bevisat viktig. Det faller sig därför naturligt att vidare 

diskussion fokuseras till de sociala och miljömässiga aspekterna som ingår i definitionen av 

hållbara affärsmodeller.  

 



 

 33 

Vid frågan om vilka utvärderingskriterier som föreligger vid investeringsprocessen är det 

endast Lindqvist (2018) som nämner att dessa innefattas av faktorer som rör sociala och 

miljömässiga aspekter. För Co_made är det betydelsefullt med ett hållbarhetstänk som inte 

bara omfattas av miljömässigt hänsynstagande, utan stor vikt läggs även på företagets sociala 

arbete. Dessa exemplifieras med mångfald, välmående personal och hur underleverantörer 

hanteras. Begreppen Lindqvist (2018) uppger innefattas även av uppsatsens definition på 

hållbara affärsmodeller, där ett exempel på sociala aspekter som beskrivs av Porter och 

Kramer (2011) var att stötta leverantörer så att de vidareutvecklar sin verksamhet. Ytterligare 

ett exempel på sociala aspekter som nämns av Lindqvist som även återfinns i Appendix 2 är 

jämställdhet och mångfald (Evans et al. 2017).  

 

6.1.7 Diskussion av kriterier 
Många av de identifierade kriterierna i empirin går att återfinna i Tabell 1. Alla kriterier i 

tabellen har dock inte framkommit vid intervjuerna. En kategori, med tillhörande kriterier, 

presenterad i teorin som inte återfunnits i insamlade data är ledning. Eftersom att många av 

de företag som investeras i är små kan det tänkas att utvärdering av ledningen i små företag 

ofta sammanfaller med utvärdering av entreprenören/teamet.  

 

Att samtliga kriterier inte framkommit under intervjuerna är ett resultat av att 

intervjufrågorna har varit av öppen karaktär som tillåtit investerarna att själva identifiera de 

viktigaste utvärderingskriterierna. Om intervjufrågorna hade utformats på ett mer specifikt 

sätt är det möjligt att fler kriterier skulle framkommit. Eftersom investerarna inte nämnt dessa 

kriterier torde de inte vara av lika stor vikt.  

 

6.2 Inställning till hållbara affärsmodeller 
Det är alltså sju av åtta investerare som inte nämner något som innefattas av de sociala och 

miljömässiga aspekterna på frågan om vilka investeringskriterier som används. Detta 

indikerar att dessa investerare inte tar hållbara affärsmodeller i beaktning vid utvärdering av 

bolag. Det har dock framkommit under intervjuerna att samtliga investerare faktiskt bryr sig 

om de sociala och miljömässiga dimensionerna, men på skilda sätt och i olika stor 

utsträckning. 

 



 

 34 

Majoriteten av de intervjuade menar att det finns faktorer som gör att en investering inte ens 

övervägs. Vissa av investerarna benämner dessa som så kallade ouppfyllda hygienfaktorer, 

andra kallar dem motsatsen till hållbara affärsmodeller. Till skillnad från definitionen av 

hållbara affärsmodeller som beskriver att ekonomiskt, socialt och miljömässigt värde skapas 

genom bolagets verksamhet medför dessa ouppfyllda hygienfaktorer snarare en negativ 

påverkan på samhället. Verksamheter som inte uppfyller dessa hygienfaktorer innebär alltså 

att motsatt effekt till vad en hållbar affärsmodell ämnar uppnå uppstår. Dessa aspekter verkar 

således utgöra grundförutsättningar för att investeringar ens ska övervägas, men går inte att 

likställa vid investeringskriterier. Först när företagen gått igenom denna första gallring 

utvärderas alltså bolagen utifrån investeringskriterierna.  

 

Exempel på vilka typer av verksamheter dessa grundförutsättningar förbjuder är 

miljöförstöring, korruption och människohandel. Miljöförstöring är ett brett begrepp som kan 

innefatta mycket. Exempel på miljömässiga faktorer som ingår i en hållbar affärsmodell 

enligt teorin, som presenteras i Appendix 2, är låga utsläpp, avfall och föroreningar (Evans et 

al. 2017) samt minskad energi- och vattenanvändning (Porter & Kramer 2011). Ett rimlig 

antagande, baserat på empiriska resultat i kombination med presenterad teori, är därför att 

vissa investeringsbolag helt utesluter att investera i företag som bidrar till fortsatt 

miljöförstöring. Det vill säga, företag som till exempel aktivt bidrar till ökade utsläpp, avfall 

och föroreningar övervägs inte att ges finansiella medel. Vidare ska en hållbar affärsmodell 

bland annat bidra med välmående, samhällsutveckling, hälsa och säkerhet (Evans et al. 2017, 

Porter & Kramer 2011). Hygienfaktorerna korruption och människohandel går således tydligt 

emot dessa sociala aspekter då de istället för socialt värdeskapande påverkar samhället i 

negativ bemärkelse.  

 

Att använda miljömässiga och sociala aspekter som grundförutsättningar är inte det enda 

sättet investerare tar hållbara affärsmodeller i beaktning. Flertalet investerare använder sig av 

faktiska utvärderingskriterier som i viss mån berör dessa aspekter. Ett exempel på detta ges 

av Dolfe (2018) som på frågan om hållbara affärsmodellers betydelse svarar att EQT 

Ventures endast investerar i bolag som går mot framtiden, och att framtiden indirekt är 

hållbarhet. Detta går i linje med Lüdeke-Freunds (2010) tes om att en hållbar framtid 

möjliggörs genom att fokusera på nya teknikparadigm. Att satsa på investeringar i bolag som 

utvecklar elbilar är ett exempel på detta enligt Dolfe (2018). Eftersom kraven på hållbarhet 

från kunderna ständigt ökar påverkar detta bedömningen av utsikterna för marknaden - om 
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kunderna inte är nöjda med det företaget står för kommer inte företaget lyckas. Det verkar 

således som att trenden av denna ökade kundefterfrågan påverkar bedömningen av den 

potentiella marknadstillväxten - ett kriterium som samtliga investerare använder sig av. I linje 

med detta menar Richter (2018) att ett företag måste skapa något slags kundvärde för att 

lyckas. Om trenden gällande ökat krav på hållbarhet från kunderna stämmer, innebär detta 

således att en affärsverksamhet som innefattar hållbarhet medför ett ökat kundvärde. I 

Appendix 1 uppges att en hållbar affärsmodell behöver skapa konkurrenskraftig fördel genom 

överlägset kundvärde (Lüdeke-Freunds 2010). Detta styrker alltså tesen om att hållbarhet 

indirekt påverkar bedömningen av bolaget. 

 

Ett fåtal investerare anser att de sociala och miljömässiga aspekterna kopplade till hållbara 

affärsmodeller är sekundära. Berggren (2018) betonar att Vixar i första hand är vinstdrivet 

och att andra typer av värdeskapande, som exempelvis hållbarhetsfaktorer, endast utgör en 

positiv bonus. Detta överensstämmer med EQT Ventures investeringsstrategi vars 

huvudsakliga mål är att ge god avkastning till sina fondinvesterare. Även för Montree anses 

hållbarhetsfaktorer vara sekundära, om än på ett annat sätt. Sonesson (2018) menar att 

företaget först och främst bör fokusera på att bli lönsamt, för att sedan kunna få tillräckligt 

kapital för att kunna “hjälpa till på riktigt”.  

 

Slutligen identifieras att samtliga investerare har som huvudsyfte att få företag att växa och 

en logisk konsekvens av detta är nya arbetsmöjligheter för samhällets invånare, vilket Porter 

och Kramer (2011) beskriver som en typ av socialt värdeskapande. Även för Almi Invest är 

ett av de primära målen att skapa regional tillväxt i form av arbetstillfällen. För några av de 

intervjuade företagen är kopplingen mellan verksamheten och samhällsnyttan den bidrar till 

extra tydlig. Exempelvis arbetar både UU Holding och InnovationsKapital med att nyttiggöra 

forskning som möjliggör ökad kunskapsspridning i samhället, vilket kan anses vara en form 

av socialt värdeskapande i form av samhällsutveckling och forskning som möjliggör 

förbättrade teknologier (Evans et al. 2017; Lüdeke-Freund 2010) .  
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7. Slutsats 
Denna studie avsåg att undersöka vilka utvärderingskriterier externa investerare använder sig 

av i deras utvärderingsprocess och hur hållbara affärsmodeller påverkar deras beslut att 

investera i företag i tidiga skeden. De identifierade kategorierna för utvärderingskriterier har 

identifierats till att vara; entreprenör/team, investerare, produkt/tjänst, marknad samt finans. 

Dessa kategorier, med tillhörande kriterier, går i linje med tidigare studier inom ämnet. 

Förutom att affärsänglars syn på avkastning skiljer sig från venturekapitalisters, 

överensstämmer investeringskriterierna för de båda externa investeringstyperna i stor 

utsträckning.  

 

Resultaten påvisar också att majoriteten av investerarna tar de dimensioner som hållbara 

affärsmodeller innefattar i beaktning, men i olika mån. Författarna till denna studie har 

identifierat fyra huvudsakliga sätt som hållbara affärsmodeller påverkar investeringsbeslutet. 

Endast en av de intervjuade nämner hållbara affärsmodeller som ett utvärderingskriterium, 

övriga berör ämnet först då frågan ställs. Majoriteten av informanterna anger att så kallade 

hygienfaktorer måste uppfyllas för att en investering ska övervägas, och dessa utgör således 

en grundförutsättning för att en bolagsutvärdering ska påbörjas. Vidare påverkas ett flertal 

investerare indirekt av sociala och miljömässiga dimensioner vid bolagsutvärdering utifrån 

kriteriet marknadstillväxt, eftersom krav på hållbarhet från konsumenter hela tiden ökar. 

Slutligen förekommer investerare vars investeringsbeslut inte påverkas av 

hållbarhetsfaktorer, vilka anses vara sekundära faktorer som kan utgöra en positiv bonus. Den 

presenterade teorin gällande utvärderingskriterier stämma överens med hur de intervjuade 

investerarna går till väga vid bolagsutvärderingar. Trots att bara en av åtta investerare 

använder hållbara affärsmodeller som ytterligare ett investeringskriterium utöver de som 

presenterats i teorin, påverkar de hållbara dimensionerna samtliga investerare på ett eller 

annat sätt.  

 

Denna studies resultat har bidragit med ökad kunskap kring hur hållbara affärsmodeller tas i 

beaktning av externa investerare idag. Kunskapen ger förbättrade förutsättningar för båda 

parter i en investeringsprocess. Det är dock tydligt att framtida forskning behövs då 

hållbarhetstrenden får allt större fotfäste. En mer extensiv forskning inom ämnet kan 

möjliggöra att fler företag får finansiering, vilket i sin tur främjar framgångsrikt företagande 

och därmed bidrar till samhällsutvecklingen. 

https://www.facebook.com/messages/t/linn.ansved?q=
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Som presenterat i analysen har ett flertal investerare stipulerat grundförutsättningar som 

måste uppfyllas för att en investering ska övervägas. Syftet med dessa hygienfaktorer är att 

undvika verksamheter som har negativ påverkan på samhället. Det kan dock tyckas att dessa 

krav är låga. Kanske kommer framtiden visa på ett ändrat fokus; istället för att 

investeringsbolag tackar nej till verksamheter som har en negativ påverkan på samhället 

kommer de avstå från företag som inte påverkar det positivt. Sådana nya grundförutsättningar 

kommer inte bara fokusera på positiv ekonomisk effekt utan även inkludera socialt och 

miljömässigt värdeskapande.  

 

En ytterligare intressant aspekt är att få nämner kriterier som innefattas av hållbara 

affärsmodeller. Många investerare uppger att deras primära fokus är lönsamhet och god 

avkastning, men att framtiden är hållbarhet. I takt med att kundefterfrågan på hållbarhet ökar 

och regleringar kring företags hållbarhetsarbete skärps är det rimligt att framtida företag 

behöver ta andra faktorer än ekonomisk vinning i beaktning. I ett sådant scenario kommer 

samtliga bolag, inte minst investeringsbolag, ta hänsyn till miljö och samhälle. Om 

utvecklingen fortgår kommer alltså företag som beaktar sådana typer av faktorer ha bättre 

ekonomiska förutsättningar än företag som inte bejakar trenden. Det är därför rimligt att anta 

att investeringsbolagens portföljer kommer att omformas, till att huvudsakligen innehålla 

bolag som på ett eller annat sätt bedriver någon typ av hållbarhetsarbete. Utifrån denna tes 

väcks frågor kring hur framtida investeringsbolags kriterier kommer att vara utformade. 

Kanske kommer dessa framtida kriterier innefatta hållbarhetsfaktorer, eller till och med 

utgöra strikta grundförutsättningar för att investeringar ska övervägas. Huruvida detta blir 

fallet lämnas till framtida forskning att avgöra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Referenser 
Skriftliga källor 
 
Acs, Z.J., Boardman, M.C. & McNeely, C.L. 2013;2011;, "The social value of productive 

entrepreneurship", Small Business Economics, vol. 40, no. 3, pp. 785-796. 

Beal, D., Eccles, E., Hansell, G., Lesser, R., Shalini, U., Woods, W. & Young, D. 2017. Total 

Societal Impact - A new lens for strategy. Boston: The Boston Consulting Group  

Blank, S. & Dorf, B. 2012. The Startup Owner's Manual: The Step-By-Step Guide for 

Building a Great Company. Volume: 1. Pescadero: K&S Publisher.  

Bocken, N.M.P., Short, S.W., Rana, P. & Evans, S. 2014, "A literature and practice review to 

develop sustainable business model archetypes", Journal of Cleaner Production, vol. 65, pp. 

42-56. 

Bocken, N., Short, S., Rana, P. & Evans, S. 2013, "A value mapping tool for sustainable 

business modelling", Corporate Governance, vol. 13, no. 5, pp. 482-497.  

Bocken, M.N.P. (2015). “Sustainable venture capital a catalyst for sustainable start-up 

success?”, Journal of Cleaner Production, vol. 108, pp. 647-658.  

Bryman, A. & Nilsson, B., 1943 2011, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl. edn, 

Liber, Malmö. 

Cosenz, Federico. 2016. “Supporting start-up business model design through system 

dynamics modelling”. Management Decision, vol. 55. no. 1, pp: 57- 80.  

Co_Made. 2018. URL: http://comade.se/ [Hämtad 2018-02-20] 

Dilley, P. 2000, "Conducting Successful Interviews: Tips for Intrepid Research", Theory Into 

Practice, vol. 39, no. 3, pp. 131-137. 

Evans, S., Vladimirova, D., Holgado, M., Van Fossen, K., Yang, M., Silva, E.A. & Barlow, 

C.Y. 2017, "Business Model Innovation for Sustainability: Towards a Unified Perspective for 

Creation of Sustainable Business Models", Business Strategy and the Environment, vol. 26, 

no. 5, pp. 597-608. 

http://comade.se/


 

 

Feeney, L., Haines, G.H. & Riding, A.L. 1999, "Private investors' investment criteria: 

Insights from qualitative data", Venture Capital, vol. 1, no. 2, pp. 121-145. 

Fiet, J. O. 1995, “Risk avoidance strategies in venture capital markets”. Journal of 

Management Studies,vol. 32, pp. 551-574. 

Foster, B.P., Robert P Garrett, J. & Shastri, T. 2016, "Independent accountant's reports: 

signaling and early-stage venture funding", Managerial Auditing Journal, vol. 31, no. 4/5, pp. 

362. 

Företagarna. 2015, “Hållbara företag bygger framtiden”, 

https://www.foretagarna.se/globalassets/hallbara-smaforetag-foretagarna-beyond-intent.pdf. 

Stockholm. [Hämtad 2018-04-19]. 

Gioia, D.A., Corley, K.G. & Hamilton, A.L. 2013, "Seeking Qualitative Rigor in Inductive 

Research: Notes on the Gioia Methodology", Organizational Research Methods, vol. 16, no. 

1, pp. 15-31. 

Glaser, B.G. & Strauss, A.L., 1916-1996 1967, The discovery of grounded theory: strategies 

for qualitative research, Aldine de Gruyter, New York. 

Haines, G.H., Madill, J.J. & Riding, A.L. 2003, "Informal investment in Canada: financing 

small business growth", Journal of Small Business and Entrepreneurship, vol. 16, no. 3-4, 

pp. 13. 

Høgevold, N.M., Svensson, G., Wagner, B., Petzer, D.J., Klopper, H., Juan Carlos Sosa 

Varela, Padin, C. & Ferro, C. 2014, "Sustainable business models: Corporate reasons, 

economic effects, social boundaries, environmental actions and organizational challenges in 

sustainable business practices", Baltic Journal of Management, vol. 9, no. 3, pp. 357-380. 

Jacobsen, D.I., Sandin, G., 1940-2012 & Hellström, C. 2002, Vad, hur och varför: om 

metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen, Studentlitteratur, Lund. 

Kollmann, T. & Kuckertz, A. 2010, "Evaluation uncertainty of venture capitalists' investment 

criteria", Journal of Business Research, vol. 63, no. 7, pp. 741-747. 

Kuckertz, A. & Wagner, M. 2010, "The influence of sustainability orientation on 

entrepreneurial intentions — Investigating the role of business experience", Journal of 

Business Venturing, vol. 25, no. 5, pp. 524-539. 

https://www.foretagarna.se/globalassets/hallbara-smaforetag-foretagarna-beyond-intent.pdf


 

 

Landström, H., Sektionen för ekonomi och teknik (SET) & Högskolan i Halmstad 1998, 

"Informal investors as entrepreneurs", Technovation, vol. 18, no. 5, pp. 321-333. 

Lüdeke-Freund, F. 2010, ’Towards a Conceptual Framework of 'Business Models for 

Sustainability’’. Knowledge collaboration & learning for sustainable innovation, R. Wever, J. 

Quist, A. Tukker, J. Woudstra, F. Boons, N. Beute, eds., Delft, 2010. ERSCP-EMSU 

Conference 2010, The Netherlands, October 25-29, 2010.  

InnovationsKapital, n.d. Venture Capital investor since 1994 - Commitments of EUR 323 

million in four funds. URL: http://www.innkap.se/about [Hämtad: 2018-04-17] 

Macmillan, I.C., Siegel, R. & Narasimha, P.N.S. 1985, "Criteria used by venture capitalists to 

evaluate new venture proposals", Journal of Business Venturing, vol. 1, no. 1, pp. 119-128. 

Mason, C.M. & Harrison, R.T. 2008, "Measuring business angel investment activity in the 

United Kingdom: a review of potential data sources", Venture Capital, vol. 10, no. 4, pp. 

309-330. 

Mason, C. & Stark, M. 2004, "What do Investors Look for in a Business Plan?: A 

Comparison of the Investment Criteria of Bankers, Venture Capitalists and Business Angels", 

International Small Business Journal, vol. 22, no. 3, pp. 227-248. 

Maxwell, A.L., Jeffrey, S.A. & Lévesque, M. 2011, "Business angel early stage decision 

making", Journal of Business Venturing, vol. 26, no. 2, pp. 212-225. 

Miloud, T., Aspelund, A., Cabrol, M. 2012 “Startup valuation by venture capilatist: an 

empirical study”, Venture Capital, vol. 14. no. 2-3, pp. 151-174. Publicerad 16 Mars 2012.  

Montree, 2018. Entreprenörskap. URL: http://montree.se/om-oss/ (Hämtad 2018-04-28) 

Osterwalder, A., Pigneur, Y., Clark, T. & Books24x7, I. 2010, Business model generation: a 

handbook for visionaries, game changers, and challengers, 1st edn, Wiley, Hoboken, NJ. 

Porter, M., and Kramer, M., 2011"Creating Shared Value." Harvard Business Review, vol.  

89, no. 1-2, pp. 62–77. 

Samuelsson, Mikael. Söderblom, Anna. 2014. Sources of capital for innovative startup firms 

- an empirical study of the swedish situation. Näringspoliskt forum Rapport #9. 

http://www.innkap.se/about
http://montree.se/om-oss/
http://hbr.org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value/ar/1


 

 

http://entreprenorskapsforum.se/wp-

content/uploads/2014/05/NaPo_Sourcesofcapital_webb.pdf (Hämtad 2017-10-20) 

Saunders, M.N.K., Lewis, P. & Thornhill, A. 2009;2012;, Research methods for business 

students, 5th;6th; edn, Prentice Hall, New York. 

Schaltegger, S., Lüdeke-Freund, F. and Hansen, E.G., 2012,  “Business cases for 

sustainability: the role of business model innovation for corporate sustainability”, 

International Journal of Innovation and Sustainable Development, vol. 6, no. 2, pp.95–119.  

Šimić, M. 2015, "Investment criteria set by venture capitalists”, Ekonomski Vjesnik, vol. 28, 

no. 2, pp. 457-479. 

Sudek, R.  2006, “Angel Investment Criteria”. Journal of Small Business Strategy, [S.l.], vol. 

17, no. 2, pp. 89-104. 

Teece, D.J. 2010;2009;, "Business Models, Business Strategy and Innovation", Long Range 

Planning, vol. 43, no. 2, pp. 172-194. 

Timmers, Paul. 1998. “Business models for electronic markets”. Electronic Markets, vol: 8, 

no: 2, pp: 4.       

Uppsala Universitet, 2017. Uppsala universitet Holding AB. URL: 

http://www.holding.uu.se/om-uu-holding/ [Hämtad 2018-03-02] 

Wikman, Bo. 2013. Ett av tre nya företag går i konkurs redan inom tre år. Gefle Dagblad. 6e 

Oktober. URL: http://www.gd.se/ekonomi/ett-av-tre-nya-foretag-gar-i-konkurs-redan-inom-

tre-ar [Hämtad 2017-10-23] 

 
Muntliga källor 
Asp, Allan; Investment Manager på Almi Invest. 2018. Intervju 27 mars. 
 
Berggren, Per; Managing Partner på Vixar. 2018. Intervju 28 mars.  
  
Dolfe, Sofia; Venture Analysts på EQT Ventures.2018. Intervju 28 mars.  
 
Fernström, Gunnar; Investment Director på InnovationsKapital. Telefonintervju 16 april.  
 
Lindqvist, Edward; Head of Investment på Co_Made. 2018. Intervju 27 februari.  
 
Richter, Hans; Föreläsare och grundare PÄAB. 2018. Telefonintervju 17 april.  

http://entreprenorskapsforum.se/wp-content/uploads/2014/05/NaPo_Sourcesofcapital_webb.pdf
http://entreprenorskapsforum.se/wp-content/uploads/2014/05/NaPo_Sourcesofcapital_webb.pdf
http://www.holding.uu.se/om-uu-holding/
http://www.gd.se/ekonomi/ett-av-tre-nya-foretag-gar-i-konkurs-redan-inom-tre-ar
http://www.gd.se/ekonomi/ett-av-tre-nya-foretag-gar-i-konkurs-redan-inom-tre-ar


 

 

 
Santuri, Mateo; Affärsutvecklare på Co_Made. 2018. Intervju 27 februari.  
 
Sonesson, Thomas; Investerande entreprenör på Montree. 2018. Intervju 26 april.  
 

 

 
 
  



 

 

Appendix 1 - Definitioner hållbara affärsmodeller 
Källa:  Definition: 

Porter & Kramer (2007, s. 62-
77) 

Begreppet värdeskapande bör breddas genom att anamma 
shared value - en idé som handlar om att skapa ekonomisk 
tillväxt på ett sätt som samtidigt ger socialt värde i 
samhället. Socialt ansvar bör vara centralt i affärsmodellen 
och företags framgång bör även mätas i utveckling av 
samhället.  

Evans et al. (2017, s. 597-
603) 

Ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar är 
inkluderade i värdeskapande för hållbara affärsmodeller. 
Miljö och samhälle är identifierade som intressenter i ett 
nätverk för ömsesidigt värdeskapande.    

Lüdeke-Freund (2010, s. 1-
28) 

En hållbar affärsmodell bör skapa konkurrenskraftig fördel 
genom överlägset kundvärde. Vidare ska en hållbar 
affärsmodell bidra till en hållbar utveckling av företaget 
såväl som samhället.  

Bocken et al. ( 2014, s. 44) En hållbar affärsmodell tar hänsyn till intressen från alla 
olika intressegrupper, där en explicit hänsyn tas till miljö 
och samhälle som anses vara de huvudsakliga 
intressegrupperna. 

Bocken et al. (2013, s. 484) En hållbar affärsmodell ämnar inte bara generera 
ekonomiskt värde, utan även beakta andra former av värde 
för ett bredare spektra av intressegrupper. De typer av 
värden som tas i beaktning uppges vara ekonomiska, 
sociala och miljömässiga.  

Schaltegger et al. (2012, s. 98) 
 

En affärssituation för hållbarhet karaktäriseras av: 
- Bidrar till att lösa sociala eller miljömässiga 

problem 
- Skapa en positiv affärseffekt/positiv ekonomisk 

tillförsel.  
- Klar och övertygande argumentation för att 

ledningsaktiviteter leder till de avsedda sociala, 
miljömässiga och ekonomiska effekterna  

Acs et al. (2013;2011, s. 785-
796) 

 

Socialt entreprenörskap är skapande av socialt värde såväl 
som ekonomiskt.   
 

Kuckertz & Wagner (2010, s. 
524-539) 

 

Hållbart entreprenörskap är entreprenöriella aktiviteter 
som bidrar positivt till en hållbar utveckling och de mål 
som härrör från det. Hållbart entreprenörskap identifierar 
andra värden än de rent finansiella genom att påverka 
social och miljömässig utveckling i samhället. 



 

 

Appendix 2 - Exempel på miljömässiga, sociala och 
ekonomiska aspekter 
Exempel på miljömässiga aspekter Källor 

Förnybara källor Evans et al. (2017, s.600) 

Låga utsläpp och avfall Evans et al. (2017, s.600) 

Biologisk mångfald Evans et al. (2017, s.600) 

Förhindrande av föroreningar (luft, vatten, 
land) 

Evans et al. (2017, s.600) 

Förändring av konsumtions- och 
produktionsmönster genom förändring av 
livsstil 

Lüdeke-Freund (2010, s.11) 

Reduktion av miljömässig skada genom att 
fokusera på att förbättra teknologier  

Lüdeke-Freund (2010, s.12) 

Sätta industrin i linje med naturliga 
principer: fokusera på nya teknikparadigm 

Lüdeke-Freund (2010, s.12) 

Minskad energi- och vattenanvändning Porter och Kramer (2011, s. 68) 

 
 
Exempel på sociala aspekter Källor 

Jämställdhet och mångfald Evans et al. (2017, s. 600) 

Välmående Evans et al. (2017, s. 600),  
Porter och Kramer (2011, s. 64) 

Samhällsutveckling Evans et al. (2017, s. 600) 

Säker försörjning Evans et al. (2017, s. 600) 

Hälsa och säkerhet Evans et al. (2017, s. 600), Porter och 
Kramer (2011, s. 68) 

Stötta leverantörer så att de vidareutvecklar 
sin verksamhet  

Porter och Kramer (2011, s. 65) 

Jobbskapande  Porter och Kramer (2011, s. 66) 

Likvärdig behandling på arbetsplats Porter och Kramer (2011, s. 68) 

 
 



 

 

Exempel på ekonomiska aspekter Källor 

Vinst  Evans et al. (2017, s. 600) 
Porter och Kramer (2011, s. 64) 
Lüdeke-Freund (2010, s.16) 

Ekonomisk motståndskraft Evans et al. (2017, s. 600) 

Långsiktig livskraft Evans et al. (2017, s. 600) 

Verksamhetsstabilitet  Evans et al. (2017, s. 600) 

  



 

 

Appendix 3 - Intervjufrågor 
- Vi har läst på om er verksamhet på er hemsida, men skulle du med egna ord vilja 

berätta mer utförligt?  

- Kan du redogöra för hur processen för investering går till, från början till slut? Till 

exempel, hur sker första kontakten med företaget? 

- Vilka företag investerar ni i? I vilken storlek är dessa företag? Vad har ni för 

“specifikationer” på företagen för att de ska vara kandidater för investering?  

- Vilka faktorer påverkar ert investeringsbeslut? 

- Finns några kriterier ni följer? 

- Vilken roll spelar företagets affärsmodell för utvärderingen?  

- När en investering har skett, har ni då någon operativ roll i företaget? 

- Vet du om det finns allmängiltigt tillvägagångssätt och strategi för investerare i deras 

utvärderingsprocess? I så fall, hur förhåller sig er strategi till en sådan? 

- Ser du några trender i vilka företag som ni investerar i?  
 

Frågor ställda mot slutet 
- Finns det andra faktorer än ekonomisk vinning ni värdesätter när ni värderar 

företagen? 

- En faktor som vi tänkte på är hållbart företagande, är det något ni har i åtanke när ni 

investerar? 

- Kan du med egna ord beskriva vad en hållbar affärsmodell innebär för dig? 

- I förhållande till personlighet. erfarenhet, produkt/tjänst, marknadsegenskaper och 

finansiella egenskaper, hur viktiga är de sociala och miljömässiga aspekterna? 
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