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Förord 
Vi önskar att rikta ett stort tack till alla respondenter på de olika Private Equity-bolagen samt 

SVCA som tagit sig tid att ställa upp på intervjuer för denna studie, utan er hade den inte varit 

genomförbar. Ni har bidragit med stor expertis och kunskap om sektorn vilket har hjälpt oss att 

analysera de uppställda problemen på ett bra sätt. Vi vill även rikta ett stort tack till vår 

handledare Öystein Fredriksen som har ställt krav, bidragit med kunskap och konstruktiv kritik 

under hela vårterminen, vilket har hjälpt oss att genomföra studien på bästa möjliga sätt. Vidare 

önskar vi att tacka alla opponenter på de olika seminarierna som har kommit med nya förslag 

samt intressanta infallsvinklar på olika aspekter vilket har hjälpt oss i genomförandet av 

studien. 

  

Linköping, 29-05-2017 

 

_____________________   _____________________ 
 
 Ellinore Boy   Jessica Hultman 
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Sammanfattning 
  

Titel: Lönsamt att ta ansvar? - En kvalitativ studie om PE-bolagens arbete med hållbarhet 

  

Författare: Ellinore Boy & Jessica Hultman 

  

Handledare: Öystein Fredriksen 

  

Bakgrund: Hållbar utveckling blir ett allt mer viktigt och aktuellt fenomen för företag att 

arbeta med, där hållbara investeringar har ökat tiofaldigt det senaste årtiondet. PE står för en 

omfattande del av finansieringen av företag i det svenska näringslivet, vilket innebär att de har 

stora möjligheter att påverka hållbarhetsarbetet i den svenska ekonomin.  

  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka och analysera i vilken utsträckning PE-bolag arbetar 

med hållbarhetsfrågor, hur de påverkats av en ökad medvetenhet kring hållbar utveckling samt 

om PE-bolagen upplever att det kan skapa värde i portföljbolagen. 

  

Metod: För att uppnå studiens syfte har ett kvalitativt tillvägagångssätt använts, där empirin 

erhållits genom semistrukturerade intervjuer med sju PE-bolag samt en intresseorganisation för 

PE.  

  

Slutsats: Resultaten tyder på att PE-bolag inriktade på LBO-investeringar, generellt sett, 

arbetar mer med hållbarhet än VC-bolag. Det går även att se att PE-bolagen främst arbetar med 

hållbarhet inför en investering, i screeningfasen. Det värde som fås av hållbarhet verkar inte 

direkt kunna spegla ett monetärt värde utan verkar snarare ge andra mjukare värden såsom att 

bolagen blir attraktivare både som arbetsgivare och för investerare. 

  

Nyckelord: CSR, ESG, SRI, LBO, VC, PE 
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Abstract 
  

Title: Profitable to be socially responsible? - A qualitative study of sustainability within the 

PE-sector 

  

Authors: Ellinore Boy & Jessica Hultman 

  

Supervisor: Öystein Fredriksen 

  

Background: Sustainability has become an increasingly important and current topic, where 

sustainable investments have increased tenfold in the last decade. PE accounts for an extensive 

amount of capital for Swedish companies, giving them great opportunities to impact the 

sustainable development of the Swedish economy. 

  

Aim: The aim of the study is to analyze the extent to which PE-firms are incorporating 

sustainability as part of their business, how they have been affected by the heightened 

awareness surrounding sustainable development and if they believe that it can create value in 

their portfolio companies. 

  

Method: In order to attain the aim of the study, a qualitative method was used. Semi-structured 

interviews were held with seven PE-firms and one interest association representing Sweden’s 

PE-sector.  

  

Conclusion: The results indicate that PE-firms specializing in LBO-investments, generally, 

incorporate sustainability as part of their business to a greater extent than VC-firms. Moreover, 

sustainability is almost exclusively considered in the pre-investment phase, also known as the 

screening-phase. The value retrieved from sustainable activities does not seem to have a direct 

connection to a monetary reward and should therefore rather be considered in terms of 

becoming more attractive as an employer and in the face of investors. 

  

Keywords: CSR, ESG, SRI, LBO, VC, PE 
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1. Inledning       
1.1 Bakgrund 
 

“But the environment is where we all live; and development is what we all do 

in attempting to improve our lot within that abode. The two are inseparable” 

(Världskommissionen för miljö & utveckling 1987, s.7). 

  

Enligt Svenskt Näringsliv (2016) finns det ett ökat tryck på företag att arbeta med hållbarhet, 

där intensiteten i arbetet avgörs av det enskilda företaget utifrån dess förutsättningar. Det ökade 

trycket på hållbarhet har dels uppkommit som ett resultat av ökade privatiseringar och dels till 

följd av avregleringar som gjordes under 1990-talet i hopp om att öka ekonomisk tillväxt. 

Avregleringarna gav företag en större roll i ekonomin vilket ledde till att transparensen och 

insynen i företagen minskade (Löhman & Steinholtz 2003). Under den här tiden framkom flera 

företagsskandaler, såsom Enron- och Worldcom-skandalerna i USA där företag missbrukade 

intressenternas förtroende till sin egen vinning (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009). Detta 

skapade en stor misstro i näringslivet, vilket ledde till att konsumenter och andra intressenter 

blev mer angelägna att förstå vad som pågick i företagen samt kräva en ökad transparens 

(Sparkes 2002; Löhman & Steinholtz 2003; Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009). 

Investerarnas krav på hållbarhetsfrågor i företagen ökade till följd av detta då de förväntade sig 

att företagen skulle agera etiskt med deras investerade kapital (Löhman & Steinholtz 

2003).  Inom ramen för hållbar utveckling kan företag tillämpa olika begrepp såsom Corporate 

Social Responsibility (CSR), Socially Responsible Investment (SRI) och Environmental, Social 

and Governance (ESG). Dessa benämns på olika sätt men kan anses ha en gemensam 

värdegrund då de syftar till socialt- och miljömässigt ansvar samt ekonomisk styrning. Enligt 

Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) har självregleringen tillsammans med investerarnas 

hårda press gjort att de flesta bolag idag på ett eller annat sätt arbetar med hållbarhet. De skriver 

att “CSR är nu i princip självgenererande och utgör en naturlig del av konkurrensen mellan 

företag.” (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009, s.58). På senare tid har kraven på hållbara 

lösningar ökat, där ett flertal regleringar utfärdats för att begränsa företagens påverkan på 

miljön. Sveriges regering utfärdade bland annat en ny hållbarhetslag 2016 vilken syftar till att 

utöka hållbarhetsrapporteringen (Sveriges regering 2016). Lagen kräver att företag av större 

storlek, baserat på balansomslutning, omsättning samt antal anställda, ska upprätta en 

hållbarhetsrapportering. Omfattningen av de påverkade bolagen baseras på huruvida de 
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uppfyllt minst två av följande kriterier under de senaste två räkenskapsåren, antalet anställda 

uppgått till mer än 250 personer, balansomslutningen övergått 175 miljoner kronor eller att 

nettoomsättningen övergått 350 miljoner kronor. Enligt en rapport från KPMG (2016) tillsattes 

lagen för att öka transparensen i hållbarhetsredovisningen samt för att underlätta för 

intressenter att analysera denna och på så sätt också öka förtroendet för företaget. Rapporten 

nämnde även att uppemot 1600 företag i Sverige beräknas påverkas av lagändringen. 

  

Enligt Kaplan och Strömberg (2009) är Private Equity, vidare benämnt PE, en industri som 

vuxit fram de senaste 40 åren från det första uppsvinget i början av 1980-talet. Bolagen har 

som funktion att investera i företag med en stor utvecklingspotential. Inom PE görs det olika 

investeringar, denna studie kommer att inkludera venture capital och leveraged buyouts, vidare 

nämnt VC samt LBO. Dessa delas oftast upp där PE-bolag syftar till LBO och Venture Capital-

bolag syftar till VC, i denna studie går dock båda dessa under PE. PE-sektorn har en stor 

närvaro i den svenska ekonomin, där PE-ägda portföljbolags omsättning stod för cirka 8% av 

BNP 2013, vilket i kronor motsvarade 318 miljarder (SVCA 2017a). Detta innebär att över 

tusen mellanstora bolag i Sverige, som i sig utgör en stor del av näringslivet, är beroende av 

PE som finansieringskälla (Glachant m.fl. 2008 genom Crifo & Forget 2013). Det faktum att 

de har en så pass stor närvaro i ekonomin innebär även att de har möjlighet att påverka andra 

företag mot en mer hållbar framtid (Frontier Economics 2013). PE-bolagen fyller bland annat 

en viktig funktion för finansieringen och kapitaltillförseln till nystartade tillväxtbolag, vilket 

gör att de på så sätt har en stor påverkan på framtidens företag. Svenska Riskkapitalföreningen 

(2017a), vidare benämnt SVCA, menade att utan PE hade utvecklingen av många av dessa 

företag samt dess fortsatta tillväxt förhindrats. Detta då finansiella institut ofta inte är beredda 

att ta den höga risken av att låna ut tillräckligt stora summor till dessa typer av företag. I sådana 

fall kan riskkapital vara avgörande då företagen, med hjälp av kapital från PE, kan utveckla sin 

verksamhet. PE investerar även i medelstora bolag med utvecklingspotential där de stärker dess 

konkurrenskraft genom ett aktivt ägande (SVCA 2017b). Detta gör PE till en viktig del av den 

svenska och globala ekonomin då de finansierar innovation samt utveckling hos företag (Crifo 

& Forget 2013).  

  

1.2 Problemformulering  
I en rapport från the Global Financial Institute (2013) beskrevs det hur hållbar utveckling blir 

ett allt mer viktigt och aktuellt fenomen för företag att arbeta med. Rapporten menade att 
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hållbara investeringar har ökat tiofaldigt det senaste årtiondet. Hoepner (2013) menade att detta 

kom till följd av att företag bland annat fått en förståelse för värdet som kommer från att 

inkorporera sociala och miljömässiga aspekter till dess verksamhet. Inom PE har en drivkraft 

varit efterfrågan på en ökad transparens, vilket har drivit på ett ökat hållbarhetsarbete (PwC 

2016). Samtidigt som ständigt nya krav från bland annat både FN och EU tvingat företagen att 

börja arbeta med dessa frågor (Sveriges regering 2016). 

  

Dock är det många bolag som inte arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. Sjöström (2010) 

beskrev hur det institutionella ägandet där PE tar upp en stor del, i folkmun kallas för de 

ansiktslösa ägarna till följd av den anonymitet som omger sektorn. Denne fortsatte med att 

transparensen inte tycks vara lika utbredd inom PE, något som kan anses problematiskt på 

grund av dess omfattning i ekonomin. Enligt SVCA (2017a) stod de PE ägda portföljbolagens 

omsättning som, tidigare nämnt, för cirka 8% av Sveriges BNP 2013. Vidare menade de att 

PE-sektorn sammanlagt har cirka 200 000 anställda, motsvarande 4% av de totalt antal 

anställda i Sverige. Samt att de köper konsulttjänster för runt 4,4 miljarder kronor per år, vilket 

indirekt skulle kunna översättas till 1000–2000 årsarbetskrafter. PE står därmed för en 

omfattande del av finansieringen av företag i det svenska näringslivet och har till följd därav 

stora möjligheter att påverka hållbarhetsarbetet i den svenska ekonomin. PE-sektorn har dock 

ett stort inflytande på näringslivet på fler sätt än bara sin omfattning i ekonomin, då de bland 

annat bidrar med kapital som blir fortsatt kritiskt för deras portföljbolags tillväxt (Löhman & 

Steinholtz 2003). De har därmed en stor möjlighet att forma dessa bolag till att bli 

konkurrenskraftiga i framtiden (SVCA 2017b). Detta gör det relevant att studera i vilken grad 

PE-bolagen, med sitt inflytande och påverkan i näringslivet, implementerar hållbarhetsfrågor i 

portföljbolagen. Samt hur de värderar investeringsbeslut utifrån ett hållbarhetsperspektiv och 

huruvida de genom hållbarhetsarbetet kan uppleva värde i portföljbolagen. 

  

Hoepner (2013) menade att arbete med hållbarhetsfrågor ofta är strategiskt grundat, detta då 

det kan öka värdet i form av bättre lönsamhet hos portföljbolagen, bidra till en bättre 

riskhantering samt bidra till att PE fonderna kan differentiera sig gentemot andra. Vilket i sin 

tur kan locka investerare (Crifo & Forget 2013). En studie från PwC (2016) menade att 

hållbarhetsfrågor har gått från att vara en fråga för nischade spelare till att idag adopteras av 

PE-sektorn som helhet. Studien undersökte den globala PE-sektorn där 111 bolag i 22 länder 

utfrågades angående deras syn på hållbarhetsarbete. De fann att allt fler PE-bolag väljer att 

fokusera på hållbarhetsfrågor, vilket kan jämföras med liknande studie gjord 2013 där färre 
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svarade att de arbetar aktivt med dessa frågor. Arbetet omfattar såväl portföljbolagen som den 

egna organisationen, resultatet visade på att 83% av PE-bolagen har en policy gällande 

ansvarsfulla investeringar. Detta pekar på att allt fler PE-bolag ser värdet i att arbeta mer aktivt 

med hållbarhet samt att det har skett en utveckling (PwC 2016). Denna studie ämnar att på 

djupet analysera dessa aspekter då PwC:s studie (2016) pekar åt att PE-bolagen idag går åt att 

ta hållbarhetsfrågorna på större allvar. Den studerar dock inte hur omfattande arbetet är, eller 

hur det ser ut specifikt på den svenska marknaden, och därav blir denna studie av relevans. 

  

1.3 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka och analysera i vilken utsträckning PE-bolag arbetar med 

hållbarhetsfrågor, hur de påverkats av en ökad medvetenhet kring hållbar utveckling samt om 

de upplever att ett hållbarhetsarbete kan bidra till ökat värde i portföljbolagen. 

  

1.4 Forskningsfrågor 
x I vilken utsträckning arbetar PE-bolagen med hållbarhet, inför en investering samt i 

portföljbolagen? 

x Har en ökad medvetenhet kring hållbarhet påverkat PE-bolagen? 

x Upplever PE-bolagen att hållbarhetsarbetet kan skapa värde för portföljbolagen? 

  

1.5 Avgränsning 
Då hållbar utveckling globalt sett kan ha olika innebörder har studien avgränsats geografiskt 

till svenska PE-bolag. PE är dock ett internationellt fenomen och mycket av kapitalet till de 

svenska PE-bolagen kommer från internationella investerare. Vi har därför inte tagit hänsyn 

till PE-bolagens investerares ursprung, heller inte vilka geografiska tillhörigheter de tillhörande 

portföljbolagen har. Vidare har studien avgränsats i form av endast PE-bolag som är 

medlemmar i Svenska Riskkapitalföreningen, vidare benämnt SVCA. 
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2. Teoretisk Referensram 
2.1 Private Equity 

 

2.1.1 Bakgrund  
 

PE, där både VC och LBO är inkluderat, är en viktig komponent i finansbranschen 

(Cendrowski, Petro, Martin & Wadecki 2012). I figuren ovan redovisas en översikt av de två 

olika investeringsinriktningarna. VC-bolagen uppstod som vi känner det idag enligt Wilson 

(1985), redan på 1940-talet i och med bildandet av de två amerikanska VC-bolagen American 

Research and Development Corporation och J.H. Whitney and Company. Under 1980- och 

1990-talet växte PE-industrin, mycket till följd av framgångssagor såsom Microsoft och 

Federal Express vilka stärkte uppfattningen att VC var framtidens finansieringslösning. Det 

bildades en uppfattning att entreprenörskap var essentiellt för innovation (Berger och Udell 

1998). LBO härstammar från företagsobligationsmarknaden, så kallade junk bonds och dess 

framväxt på 1970- och 1980-talet. På den tiden var bankernas krav på låntagare betydligt lägre 

än idag vilket innebar att det var enklare att ta upp nya lån. Intresset för dessa junk bonds ökade 

då fler och fler insett att de kunde användas för att finansiera företagsförvärv. Detta resulterade 

i att marknaden för LBO tog fart på riktigt (Cendrowski m.fl. 2012). Kaplan och Schoar (2005) 

beskriver att tillväxten av VC och LBO investeringar i PE i USA ökade från 10 miljarder US 

dollar 1991 till 180 miljarder US dollar 2000, dock till viss del på grund av It-bubblan. Enligt 

Toms, Wilson och Wright (2015) har ökning av PE associerats med en större transparens och 

PRIVATE EQUITY

Leveraged Buyout Venture Capital

Figur 1: Översikt Private Equity-investeringar 
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förbättrad förståelse av finansmarknaden. Detta till följd av att bland annat familjeägda företag 

bröts upp och de möjligheter ledningen tidigare hade haft, att driva företaget i syfte av egen 

vinning försvårades.  

  

Enligt Kaplan och Strömberg (2009) PE-bolagen skapas oftast som aktiebolag. De förvärvar 

privat kapital genom en eller flera PE-fonder. Fonderna är så kallade slutna fonder där 

investerarna åtar sig att tillhandahålla kapital för investeringarna samt förvaltningsavgifterna 

till PE-bolagen. Vidare är investerarna i fonderna uteslutande institutionella såsom 

pensionsfonder, donationsfonder, försäkringsbolag samt förmögna privatpersoner (Kaplan & 

Strömberg 2009). PE-fonderna existerar endast under en förutbestämd tidsperiod, medan PE-

bolaget finns kvar även då fonderna avvecklats. Fondens livslängd är vanligtvis tio år, men det 

kan bli förlängt upp till tre ytterligare år beroende på när det sista portföljbolaget avyttras. Detta 

i sin tur beror på bland annat faktorer som marknadsläget (Kaplan & Strömberg 2009). Det är 

PE-bolaget som tar alla beslut rörande portföljbolaget, då fonderna främst fungerar som en 

finansieringskälla vid investeringen (Kaplan & Strömberg 2009; Riksbanken 2005). 

Investeringsprocessen kan ta upp till fem år där fondens kapital investeras i portföljbolagen. 

Därefter cirka fem år under ägandeperioden då de ämnar att skapa avkastning till investerarna. 

Investerarna i sig har ofta väldigt lite att säga till om angående hur PE-bolagen väljer att styra 

och utveckla portföljbolagen, dock existerar det grundläggande restriktioner om hur kapitalet 

investeras. PE-bolag blir i sin tur kompenserade i huvudsak på tre olika sätt. Det första är 

genom intjänandet av en årlig förvaltningsavgift, vilket grundar sig på intjänat kapital samt 

även en procentuell del av det sysselsatta kapitalet då investeringen är realiserad. Det andra är 

genom att erhålla en del av fondens vinst, vanligen cirka 20 % samt det tredje är genom att 

erhålla övriga avtalade avgifter från portföljbolagen (Kaplan & Strömberg 2009). 

  

2.1.2 Leveraged Buyout 
Kaplan och Strömberg (2009) menade att en LBO syftar till att investera i bolag med en hög 

utvecklingspotential genom lånefinansierade uppköp. PE-bolaget kan på så sätt genomföra 

köpet utan att åta sig en alltför stor risk med sitt eget kapital. Finansieringen med eget kapital 

av en LBO sker genom att investerare bidrar med kapital till PE-bolagen. PE-bolaget står endast 

för en liten del av finansieringen, då den största mängden kapital tillförs av investerarna (Crifo 

& Forget 2013). Vidare beskrev Kaplan och Strömberg (2009) att PE-bolaget vid en typisk 

LBO transaktion köper upp majoriteten av företaget. I de fall där det förvärvade företaget är 
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publikt betalas en premie utöver det aktuella aktiepriset, denna ligger vanligtvis mellan 15–

50% (Kaplan & Strömberg 2009). Processen för utköpet har historiskt sett varit finansierad 

med 60–90% lån men har idag gått mer mot 50%, efter finanskrisen 2008 (Glevén 2017). 

Resten finansieras med eget kapital, i detta fall kapitalet från investerarna. Kapitalet finansieras 

med olika typer av lån som är olika beroende på andelen lånefinansiering vid investeringen. 

Dessa är enligt Kaplan och Strömberg (2009) bland annat klassiska banklån, 

företagsobligationer samt mezzaninelån där långivarna åtar sig olika stora risker beroende på 

vilken säkerhet lånen har (Kaplan & Strömberg 2009). De menade också att PE-bolagen 

genomför tre olika förändringar i portföljbolagen för att skapa värde. Dessa kategoriseras som 

en finansiell förändring, styrningsförändring och operationell förändring. Den finansiella 

förändringen syftar till hur kapitalstrukturen ändras i företaget vid en LBO där mängden lån i 

företaget ökar markant. Styrningsförändringen syftar till hur PE-bolaget förändrar hur företaget 

styrs genom att försöka hitta sätt att optimera värdet. Den operationella förändringen syftar till 

hur PE-bolagen kan bidra med branschexpertis när de tar över portföljbolaget, då de ofta har 

ett stort nätverk av kontakter de kan nyttja för stordriftsfördelar och potentiella investeringar 

(Kaplan och Strömberg 2009). Rosenbaum och Pearl (2009) beskriver att typiska LBO 

kandidater är företag med främst starka och förutsägbara kassaflöden, de bör även ha en stark 

tillgångsbas på grund av den stora lånefinansieringen som görs i samband med förvärvet. 

Vidare förespråkade de även följande kvaliteter: 

  

x Starka kassaflöden 

x Stark samt försvarbar marknadsposition 

x Tillväxtmöjligheter 

x Möjligheter till effektivisering 

x Lågt Capex krav 

x Stark tillgångsbas 

x Kompetent management 

  

Innan en potentiell LBO genomförs en noggrann due diligence, som kan ses som en besiktning 

av företaget där investeringsmöjligheterna utvärderas. Där studeras både risker och styrkor 

inom bolaget. Detta sker oftast som ett av de sista stegen i investeringsprocessen, de 

ovannämnda kriterierna är således något som studeras i ett tidigare skede (Rosenbaum & Pearl 

2009). 
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2.1.3 Venture Capital 
Sahlman (1990) menade att VC-bolag investerar i tillväxtbolag där det finns en stor 

tillväxtpotential, vilket dock ofta även innebär en högre risk. Vidare kan investeringarna 

genomföras i olika stadier, från helt nystartade företag till senare skeden där den initiala risken 

är förbi. Dessa stadier brukar delas upp och fokuserar var för sig på en speciell fas för företaget. 

Han menade att en sådan fas till exempel kunde vara att det fastställs en speciell design, 

testpiloter för produktionen, uppnå lönsamhet eller introduktionen av en andra produkt. 

Sahlman (1990) strukturerade upp investeringsfaserna för VC i åtta olika stadier: 

  

Såddinvesteringar 

En mindre summa kapital investeras, vanligen till en uppfinnare eller entreprenör. 

Huvudsakliga syftet med investeringen är att fortsätta utreda huruvida affärsidén eller företaget 

kommer vara fortsatt intressant att investera i. Detta stadie inkluderar således inte någon 

försäljning eller produktion. 

  

Start-up 

Dessa investeringar riktar sig till företag som oftast inte är äldre än ett år. Vidare syftar de 

främst till produktutveckling, expansion till potentiella marknader samt till att bygga upp en 

tydligare affärsmodell. 

  

Första fasen - tidig utveckling 

Dessa investeringar genomförs då företagets prototyper ser så pass bra ut att den tekniska risken 

anses vara minimal. Vidare ska det finnas en marknadsplan för försäljning samt produktion. I 

detta stadie är företaget sällan lönsamt.  

  

Andra fasen - expansion 

Företag i denna fas har levererat så pass mycket produkter att marknaden fått en uppfattning 

kring produkten. De har förmodligen ännu inte funnit optimala kvantiteter för marknaderna 

och är troligtvis fortfarande olönsamma. I denna fas behöver företagen kapital till maskiner och 

inventarier för att kunna växa. 
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Tredje fasen - Lönsamma med svag kassalikviditet 

I dessa företag växer oftast omsättningen i en hög takt, de ökande vinstmarginalerna tar bort 

en stor risk i investeringen. Den snabba tillväxten kräver mer kapital, mer än vad det interna 

kassaflödet genererar. Kapital behövs till exempelvis för nya anläggningar och 

marknadsföring. I dessa faser börjar även banker bli villiga att låna ut kapital, så länge som det 

finns någon form av tillgångsbas.  

  

Fjärde fasen - Snabb tillväxt mot bättre likviditet 

I denna fas kan företagen behöva kapital för att hålla uppe en tillväxt, de är dock så pass stabila 

att investeringsrisken är reducerad. I detta stadie kan banklån vara aktuellt för att få en mer 

optimal kapitalstruktur. Företagen kan här vara några år ifrån en börsintroduktion.  

  

Mezzanine-investeringar 

I detta skede är företagen nära en börsintroduktion samt en exit men de kan behöva kapital för 

att upprätthålla en tillväxt i interimsposterna. I detta skede letas det efter en bra “timing” att 

introducera företaget. 

  

Exit 

I denna fas är VC-bolaget redo för en exit i företaget. VC-bolaget får betalt i form av sin del i 

bolaget. 

  

Relationen mellan investerarna och VC-fondens ledning regleras i ett speciellt avtal där deras 

skyldigheter respektive rättigheter gentemot varandra redovisas. Där redovisas till exempel de 

juridiska personerna, företagens ekonomiska liv, hur VC-bolaget blir kompenserat, 

redovisningsprinciper med mera (Sahlman 1990). 

  

2.1.4 Värdeskapande 
Enligt Lahmann, Stranz och Velamuri (2017) kan värdeskapandet inom PE huvudsakligen 

delas upp i fyra olika förbättringsområden, finansiella, operationella, strategiska samt 

ägarstrukturen. Dessa områden bygger på Jensens (1989), Kaplan och Strömbergs (2009) samt 

Berg och Gottschalgs (2005) tidigare modeller. Vidare har Lahmann, Stranz och Velamuri 

(2017) sammanfattat de fyra förbättringsområdena enligt följande: 
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Finansiella förbättringar 

Berg och Gottschalg (2005) menade att de finansiella förbättringarna kan delas upp i två delar. 

Den första delen behandlar värdet av det egna kapitalet och hur värderingen av det kan öka. 

Denna delen styrs till stor del av marknaden och hur multiplarna hos jämförelsebolagen ser ut. 

Kaplan och Strömberg (2009) menade att PE-bolagens strategi var “köp billigt, sälj dyrt”. De 

framgångsrika PE-bolagen var duktiga på att träffa rätt tidpunkt, då marknaderna och 

jämförelsebolagen till deras portföljbolag var högt värderade. De menade därmed att det är en 

viktig förmåga för bolagen, då det påverkar portföljbolagens värde positivt. 

  

Den andra delen inom finansiell förbättring inkluderar företagets kapitalstruktur. Enligt Berg 

och Gottschalg (2005) fås den optimala kapitalstrukturen genom att bland annat reducera 

företagets skatt med en skattesköld. Detta är den mest omtalade värdeskaparen för PE-bolagen. 

Kaplan och Strömberg (2009) visade på att optimering av andelen skulder och eget kapital fick 

en stor påverkan på företagets internal rate of return, IRR, den procentuella totala avkastningen 

på investeringar. Wald (1999) menade även att det fanns ett positivt samband mellan 

skuldsättningsgraden och företagsstorleken samt att en hög skuldsättningsgrad var av mindre 

vikt för mindre bolag.  

  

Operationella förbättringar 

PE-bolagen fokuserar på aktiviteter i portföljbolagen som kan, öka den operationella 

effektiviteten, öka försäljningsvolymerna, förbättra marginalerna, minska kapitalbehoven samt 

genomföra styrningsförändringar. Tidigare studier pekade på vikten av de operationella 

förändringarna samt hur dessa starkt bidrar till värdeskapande, främst i LBO (Berg & 

Gottschalg 2005). Lahmann, Stranz och Velamuri (2017) menade vidare att PE-bolagen 

signifikant ökade omsättningen och EBITDA-marginalerna (Earnings before interest, taxes, 

depreciation and amortization) i portföljbolagen. De menade således att de operationella 

förändringarna var en av de viktigaste förändringarna för att skapa värde i bolagen.  

  

Strategiska förbättringar 

De strategiska förändringarna kan vara svåra att mäta kvantitativt (Bergström, Grubb & 

Jonsson 2007). Amess och Wright (2010) menade att förändringar i strategier till stor del var 

beroende av storleken på bolagen. De menade att en LBO av ett mindre företag fokuserar mer 

på tillväxt medan en sådan investering i ett större företag snarare fokuserar på 

kärnverksamheten och på att avyttra vissa delar av verksamhet. 
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 Ägarstruktur 

Jensen (1989) genom Lahmann, Stranz och Velamuri (2017) ställde upp en av de mest kända 

hypoteserna rörande ägarstrukturen i företag. Lahmann, Stranz och Velamuri (2017) menade 

att Jensen (1989) belyste att det fanns en konflikt mellan aktieägare och ledningen, den så 

kallade agentteorin. Aktieägarna söker ofta ett långsiktigt värde i ägandet medan ledningen kan 

se mer kortsiktigt, för sin egen vinning. Vidare menade Kaplan och Strömberg (2009) att 

ledningens ägarandel i bolagen efter en LBO ökade kraftigt och att detta skulle vara en 

värdedrivare. Lahmann, Stranz och Velamuri (2017) kunde dock i sin studie inte bevisa att det 

skulle bidra till ökat värde i portföljbolagen.  

 

2.1.5 Exit 
Enligt Kaplan och Strömberg (2009) hålls portföljbolagen av PE-bolagen cirka fem år innan 

de gör en exit. De menade även att det är PE-bolagens expertis inom bolagsutveckling som gör 

att de under tiden kan öka värdet i företaget och därefter sälja det vidare. Enligt Cumming och 

MacIntosh (2003) finns flera olika scenarion för hur PE-bolagen gör exit i bolagen, där det kan 

variera från fall till fall. Ett av de vanligare scenarierna är att de säljer bolaget vidare till ett 

annat PE-bolag. Andra typer av exit scenarion kan vara: 

  

x En börsintroduktion av bolaget - Bolaget säljs på en aktiemarknad. 

x Förvärv - Hela bolaget säljs vidare till nya ägare. 

x Återköp (Buyback) - Entreprenörerna eller ledningen köper ut PE-bolaget från 

företaget. 

x Andrahandsförsäljning - PE-bolaget säljer sin del av företaget vidare.  

 

2.2 Agentteorin 
Agentteorin argumenterar att det i moderna organisationer, där aktieägandet är omfattande, 

existerar en konflikt då företagsledningen inte alltid agerar i linje med att maximera 

aktieägarnas avkastning (Pratt & Zeckhauser 1985 genom Donaldson & Davis 1991). Jensen 

och Meckling (1976) menade att i agentteorins termer är ägarna principaler och ledningen 

agenter. Då individerna, agenterna, agerar utifrån sitt eget bästa kan det innebära en förlust för 

principalerna då detta kan gå emot det långsiktigt bästa för verksamheten. Problem uppkommer 

bland annat då principalerna inte har tillgång till samma information som agenterna, det vill 

säga att ägarna inte har samma kontroll över verksamheten som ledningen (Jensen & Meckling 
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1976). McGregor (1960) menade vidare att cheferna handlar rationellt av självintresse för att 

försöka maximera egna ekonomiska samt kortsiktiga vinster. För att försöka reducera förlusten 

för aktieägarna menade Jensen och Meckling (1976) att agentteorin bland annat syftar till att 

skapa incitament för ledningen att maximera värdet och de långsiktiga vinsterna. Detta kan 

göras med olika typer av finansiella belöningar, exempelvis kan högre chefer erhålla aktier i 

bolaget till ett reducerat pris och på så sätt kan deras finansiella intressen mer överensstämma 

med övriga aktieägare. Därmed fokuserar de på att skapa långsiktigt värde för aktieägarna och 

blir inte lika benägna att ta kortsiktiga beslut som bolaget kan ta skada av (Jensen & Meckling 

1976).  

 

Eisenhardt (1989) menade att agenternas belöningar främst skulle vara baserade på deras 

agerade och inte på resultaten från dessa. Detta då agenterna anses mer riskaverta än 

principalerna och därmed inte är villiga att ta på sig risken som kan komma från en 

resultatbaserad kompensation. En risk menade denne var att med denna typ av kompensation 

var att agenten inte alltid kan styra över sina prestationer, då det kan bero på fler faktorer än 

endast det egna agerandet. Även externa faktorer kan påverka agentens belöning, där 

makroekonomiska faktorer såsom det ekonomiska läget eller teknologisk utveckling kan 

påverka prestationens utfall. Vilket gör att en kompensations baserad på deras agerande är att 

föredra. Utöver belöningar kunde principalen applicera övervakningssystem. Genom dessa 

system kunde de få tillgång till samma information som agenten, vilket därmed minskade 

informationsasymmetrin.  

  

En annan risk med agentteorin var vad Eisenhardt (1989) kallade adverse selection, vilket 

syftar till att agenten utger sig för att ha mer kunskap än vad denne egentligen har. Det fanns 

därmed en asymmetri av information där principalerna inte är medvetna om att agenten inte 

innehar kunskap och förmågor den utger sig ha. 

  

2.3 Hållbar utveckling 
 
2.3.1 Utveckling & Framväxt 
Hållbar utveckling myntades första gången 1987 i samband med Brundtlandrapporten av FN:s 

Världskommission för miljö och utveckling (Världskommissionen för miljö & utveckling 

1987). Rapporten definierade hållbar utveckling som en utveckling där dagens behov 
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tillfredsställs utan att kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sitt behov 

äventyras. Det var genom denna rapport hållbar utveckling fick sin stora spridning och först 

accepterades som ett vedertaget uttryck (Kuhlman & Farrington 2010). Sen dess har många 

olika definitioner av begreppet växt fram och det beräknas idag finnas upp emot 300 olika 

definitioner av hållbarhet och hållbar utveckling (Johnston, Everard, Santillo & Robèrt 2007). 

Brundtlandrapporten sammanförde för första gången miljöarbetet med sociala och ekonomiska 

problem, såsom fattigdom, till ett enda koncept (Hopwood, Mellor & O’Brien 2005). Även om 

begreppen, CSR, SRI och ESG, allihop behandlar hållbarhet har deras framväxt kommit från 

olika håll. Enligt Löhman och Steinholtz (2003) steg intresset för CSR i takt med det ökade 

kravet på transparens som följde avregleringarna på 1990-talet. Detta innebar att det blev 

svårare för intressenter att få en inblick i företagen och under de följande åren, som nämnt 

tidigare, framkom flertalet företagsskandaler där högt uppsatta försökte göra en egen vinning. 

Det uppkom enligt Löhman och Steinholtz (2003) en debatt huruvida det var ett för kortsiktigt 

fokus på vinstmaximering och aktieägarvärde som fick företag att agera på det här sättet. De 

menade att inte heller Sverige skonades från skandaler då bland annat högt uppsatta chefer 

inom Skandia anklagades för att ha manipulerat till sig privata förmåner och höga bonusar. 

Som följd av detta uppmanade politikerna företagen att ta frivilligt ansvar för att öka 

förtroendet för dem själva och för marknaden i helhet. Enligt Löhman och Steinholtz (2003) 

växte således CSR fram ur efterfrågan på långsiktighet i företagen.  

  

SRI hade sin framväxt under 70-talet i och med medborgarrättsrörelsen i Sydafrika. Det 

nationalistiska partiet The Afrikaner National Party ledde landet med deras politik av åtskildhet 

mellan raser (Domini 2001). I och med att dessa orättvisor fick mer och mer uppmärksamhet 

runt om i världen sattes det press på internationella företag att bojkotta Sydafrika och dra sin 

produktion ur landet. Hon fortsätter att detta kan ses som ett tidigt initiativ till SRI där företag 

valde bort investeringsmöjligheter av etiska skäl. På senare tid är det inte längre Sydafrika som 

är i blickfånget ut snarare de skandaler som läckt ut angående företags användande av 

barnarbete och dåliga arbetsförhållanden, vilka har fått företag att lägga större vikt vid att ha 

koll på delarna i deras produktionsled (Domini 2001). Enligt Löhman och Steinholtz (2003) 

har ytterligare ett begrepp lagts till på senare tid, ESG, vilket utvidgar SRI. ESG tar hänsyn till 

miljömässiga och sociala aspekter samt inkluderar även ett aktivt ägande. De menade att genom 

att inkludera ett aktivt ägande var det lättare att förstå hur företag drivs samt hur det går till när 

de utvärderar dess aktiviteter. Andra drivkrafter som uppkommit på senare tid är bland annat 

hållbarhetslagen som trädde i kraft 1 december 2016 (Sveriges regering 2016). Lagen syftade 
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till att företag av en viss storlek skulle upprätta en hållbarhetsrapport som inkluderade 

upplysningar om hur de arbetar med bland annat miljö, sociala aspekter samt mänskliga 

rättigheter. Rapporten skulle även inkludera företagets policys runt hållbarhet samt eventuella 

risker som berörde dess verksamhet. Som nämnt tidigare, avgjordes omfattning av de berörda 

företagen på huruvida de uppfyllt minst två av följande kriterier under de senaste två 

räkenskapsåren, antalet anställda uppgått till mer än 250 personer, balansomslutningen övergått 

175 miljoner kronor eller att nettoomsättningen övergått 350 miljoner kronor. 

  

2.3.2 Corporate Social Responsibility  
EU-kommissionen definierar CSR som det sociala och miljömässiga ansvar företag kan ta 

utöver vad lagen kräver (Löhman & Steinholtz 2003). Det är ett frekvent använt koncept som 

blivit alltmer vanligt, i både omvärlden och Sverige. CSR kan på svenska definieras Företagets 

Samhällsansvar och delas vanligen in i tre olika ansvarsområden. Dessa områden definieras 

enligt Grankvist (2009) som följande: 

  

Socialt ansvar 

Företaget ska styras på ett sådant sätt så att det bidrar till ett hälsosamt och välmående samhälle 

till alla dess intressenter, oavsett om det är anställda, affärspartner eller kunder. Det kan handla 

om att säkerställa att anställda har det bra, arbeta mot mer mångfald på arbetsplatsen eller bidra 

med resurser vid katastrofhjälp. 

  

Miljömässigt ansvar 

Innebär att företaget ska styras på ett sätt så det bidrar till långsiktig hållbar utveckling. Det 

kan exempelvis handla om att minska sin energiförbrukning eller eliminera resursslöseri. 

  

Finansiellt ansvar 

Företagets ska vara vinstmaximerande för att tillfredsställa aktieägarna. Det ska ha en stabil 

finansiell position samt ha avkastning på investeringar. 

  

Vidare beskriver Grankvist (2009) hur ett företag som inte fokuserar på alla tre områden 

riskerar att missa värdefulla fördelar. Ett företag som endast koncentrerar sig på sitt finansiella 

ansvar riskerar att framstå som girigt inför sina intressenter, vilket försämrar dess rykte och 

attraktionskraft. Han menade att det bör vara en balans mellan de tre för att företaget ska kunna 
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överleva långsiktigt, då ett välmående samhälle krävs för att företag ska kunna växa och vara 

framgångsrika. 

  

Enligt Löhman och Steinholtz (2003) går CSR huvudsakligen ut på att företaget och 

företagsledningen själva måste bestämma vilket ansvar de har gentemot samhället. De menade 

på att det finns tre fundament som ligger till grund för CSR och att det utifrån dessa blir enklare 

att förstå samt identifiera vilket ansvar företag har. Dessa är värderingsgrunden, 

intressentbilden och existensberättigandet. Värderingsgrunden syftar till företagets 

värderingar och hur dessa bör kopplas till verksamheten. De beskrev att ett företag utan 

värderingar lättare tappar riktning, detta då ett varumärke som inte är uppbackat av några 

värderingar lämnar företaget utan någon företagsidentitet. Värderingar har fördelen att de kan 

hjälpa företag i svåra tider, då det ger en trygg grund att stå på så de intuitivt vet hur de ska 

agera. Intressentbilden handlar om företagets relationer med omvärlden. Enligt Löhman och 

Steinholtz (2003) är intressenter vitala för företagets framväxt och det är därför viktigt att 

identifiera vilka dessa är. De menade att intressentbilden därmed blir av stor vikt i kontexten 

för CSR, då företag finns till för intressenterna och behöver värna om dessa relationer. Vidare 

är existensberättigandet det fundament som beskriver varför företaget finns till, det förklarar 

syftet med dess existens. De ansåg att det är viktigt för företag att ha detta definierat för att 

kunna förstå vad de kan tillföra intressenterna samt vilket ansvar de har gentemot omvärlden. 

Vidare betonade de att CSR inte handlar om att donera pengar till välgörenhetsorganisationer 

eller skriva etikpolicyer utan snarare “...att förstå och aktivt arbeta med företagets inverkan på 

omvärlden och de människor, djur och miljö som berörs av verksamheten” (Löhman & 

Steinholtz 2003, s.10).  

  

2.3.3 Socially Responsible Investment 
SRI var något som från början främst anammades av vanliga öppna fonder. Investeringarna var 

dock så begränsade att de inte hade någon egentlig påverkan på varken företaget eller 

samhället. Det synsättet på SRI hänger fortfarande kvar, även om det inte längre stämmer 

(Sparkes 2002). Löhman och Steinholtz (2003, s.71) menade att “SRI kan ses som 

finansmarknadens svar på CSR” och kan förklaras som “...benämningen på det sätt kapital 

förvaltas, oavsett om det sker via ett finansiellt företag för kunders räkning eller inom ett 

företag med överlikviditet. Det innebär att man tar sociala, miljömässiga och/eller etiska 

hänsyn i förvaltningen” (Löhman & Steinholtz 2003, s.18). De menade att när det idag pratas 
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om ägare som intressentgrupp så är det så gott som oundvikligt att inte komma in på begrepp 

som SRI, då det syftar till hur bolaget förvaltas och sköts.   

  

Det finns olika sätta att använda SRI på, där urvalskriterier är det vanligaste (Domini 2001; 

Sparkes 2002). Domini (2001) menade att dessa urvalskriterier kan användas antingen genom 

att investeraren väljer ut företag baserat på negativa kriterier, så kallade exkluderingskriterier, 

eller positiva kriterier också kallade inkluderingskriterier. Vidare användes 

exkluderingskriterierna för att välja bort branscher och företag som kan anses etiskt 

oförsvarbara såsom vapen, tobak eller pornografi. Företag gör detta för att kunna möta 

konsumenternas etiska krav på de företag de handlar av (Sparkes 2002). Domini (2001) menade 

dock att investeringsmetoder där endast vissa företag exkluderas kan anses vara en bristfällig 

metod. Detta då det visserligen tillåter investerare att undvika skadliga företag och industrier 

men synliggör däremot inte de företag som faktiskt vill göra något positivt för miljön och 

samhället. Denne menade att vid användning av inkluderingskriterierna väljs istället 

investeringsobjekt ut baserat på saker de gör bra, vilket exempelvis kan vara att de arbetar med 

etik och mångfald. Vidare, kunde en av svårigheten med denna metod vara att avgöra vad som 

anses som “bra aktiviteter”. Exkluderingskriterierna kan även ha nackdelen att investeringarna 

inte blir tillräckligt diversifierade samt att tillväxtmöjligheterna kan hämmas (Sparkes 2002). 

Domini (2001) menade dock att urvalskriterier inte kan användas utan information om bolaget, 

vilket främjar transparens då det krävs en stor mängd data för att ta reda på hur bolag arbetar 

med etiska frågor. Löhman och Steinholtz (2003) menade att transparens och förtroende är två 

grundpelare när det talas om SRI eftersom marknaden måste kunna lita på att den informationen 

de får, att den är korrekt och tydlig. 

  

2.3.4 Environmental, Social and Governance 
Enligt Hoepner (2013) ingick ESG, precis som SRI, under termen ansvarsfulla investeringar 

men inkluderar ytterligare en dimension. ESG kan delas upp i tre delar, där environmental 

syftar till miljö och behandlar ämnen såsom miljöförstöring, utsläpp och dylikt. Social står för 

en social aspekt där anställdas välmående är en viktig faktor. I denna kategori ingår även 

mänskliga rättigheter och sociala relationer med omvärlden. Governance står för 

styrningsrelaterade faktorer såsom policyer och andra aspekter ledningen kan ta för att stärka 

sin egen position och på så sätt minska inflytandet från investerarna. Borglund, De Geer och 

Hallvarsson (2009, s.19) beskrev ESG som “ett perspektiv som betonar ägarstyrningens roll i 
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samband med frågor om miljö̈ och etik”. De menade att ESG används flitigt i finansvärlden då 

det kombinerar värdeskapande, i form av bolagsstyrning, med ett etiskt perspektiv.  

  

Hoepner (2013) menade att ESG kan arbetas med både inför en investering samt i bolaget. 

Inför investeringar används screening, vilket beskrevs i SRI kapitlet, där företag väljs bort 

baserat på ett antal kriterier. Vidare, kan arbetet i själva bolaget omfatta ett flertal olika ESG-

faktorer. Där sociala, miljömässiga och styrningsrelaterade faktorer förbättras. Borglund, De 

Geer och Hallvarsson (2009) menade att ESG innefattar både ett internt och externt perspektiv. 

De menade att det interna perspektivet var minst lika viktig när det kommer till värdeskapande 

som den externa bild företaget visar utåt för dess intressenter. 

  

2.3.5 Principles for Responsible Investment  
Principles for Responsible Investment, vidare benämnt som PRI, syftar till att förstå innebörden 

av ESG-faktorer i en investering samt till att hjälpa investerare världen över att inkludera dessa 

faktorer inför olika investeringsbeslut. PRI är ett internationellt nätverk av investerare vilka 

arbetar för att öka ansvarsfulla investeringar. Det är ett självständigt initiativ och arbetar inte 

för sin egen vinst utan långsiktigt för finansiella marknader, ekonomin i det hela samt 

intressena hos de företag och organisationer som undertecknat att följa dess principer. Det stöds 

av FN och uppmanar investerare till hållbara investeringar dels för att nå en bättre avkastning 

men även för en bättre riskhantering (UNPRI 2017).   

  

Effektiva och hållbara finansiella system är essentiella för ett långsiktigt värdeskapande. Detta 

kommer i sin tur att bygga på långsiktiga, hållbara investeringar som kan främja både miljön 

och samhället. Det finns sex olika principer framtagna av investerare, för investerare, vilka är 

förslag på hur ESG-frågor kan inkluderas i investeringsprocessen för att i sin tur kunna bidra 

till en hållbar utveckling (UNPRI 2017). De beskrev de sex principerna enligt följande: 

  

x Inkludera ESG-faktorer i investeringsanalyser och i beslutsprocesser. 

x Var aktiva ägare och implementera ESG-frågor i ägarpolicyn. 

x Hitta lämpliga upplysningar rörande ESG i objekten som det investeras i. 

x Uppmuntra till implementeringen av principerna i investeringssektorn. 

x Arbeta tillsammans för en mer effektiv implementering av ESG-frågor. 

x Rapportera aktiviteter och framsteg mot att kunna implementera principerna.  
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 2.4 Lönsamhet & Hållbarhet 
Många har uppfattningen att det är svårt för ett företag att ta ansvar och samtidigt tjäna pengar 

på det men Löhman och Steinholtz (2003) hävdar att det är en paradox som egentligen inte 

finns. De fortsätter att hälsosamma relationer med anställda och intressenter är essentiellt för 

att vara framgångsrik samt att lönsamma företag därmed inte har råd att strunta i relationerna 

med omvärlden. Det har gjorts många studier på sambandet mellan lönsamhet och hållbarhet, 

där måtten räntabilitet på eget samt totalt kapital har använts. Resultaten har dock, när de 

sammanställts, visat sig vara tvetydiga. En majoritet av artiklarna visade på positiva resultat, 

ett flertal på neutrala samband och några visade på negativa samband (Borglund, De Geer & 

Hallvarsson 2009).  

  

Frågan kvarstår, är det lönsamt för företag att arbeta med hållbarhet? Friedman (1970) var 

kritisk mot CSR och ansåg att det ledde till agentproblem där företaget frångick sitt verkliga 

syfte, att maximera vinsten. Enligt Grankvist (2009) är denna företagsbild något utdaterad. Han 

menar att även om entreprenörer idag fortfarande anser att företag bör ägna sig åt sin 

kärnverksamhet, anser de att det bör göras genom att ta ett långsiktigt ansvar. I och med att 

transparensen ökar på marknaden och företagens aktioner i samhället tätare binds till dess 

framgång, blir hållbarhet en allt mer integrerad del av affärsmodellen.  

   

Nollet, Filis och Mitrokostas (2016) fann i sin studie att det existerade en U-formad relation 

mellan CSR och lönsamhet. Studien visade att CSR till en början kan innebära stora kostnader, 

och blir lönsamt först när en viss mängd investeringar gjorts. Från den punkten blir CSR mer 

och mer lönsamt, då relationerna med intressenterna förbättras vilket tar ut kostnaderna (Nollet, 

Filis & Mitrokostas 2016). Barnett och Salomon (2012) menade vidare att intressenterna har 

stor påverkan på den lönsamhet som kommer från CSR, både genom den relation samt den 

uppfattning de har om företaget. Har intressenterna en tillit till företaget, kommer de ha lättare 

att förstå deras beslut att exempelvis arbeta med hållbarhetsfrågor. De fann även att de företag 

som inkluderade CSR till dess bolagsstyrning fick störst positiva fördelar då det sände starka 

signaler till intressenterna angående företagets långsiktiga engagemang. Vidare var de företag 

som från början hade bäst relation till dess intressenter de som vann mest på CSR aktiviteter, 

då hållbarhetsarbetet kunde användas som ett medel för att bygga långsiktiga relationer. På 

samma sätt fann de även att företag med sämre relation till dess intressenter tjänade mindre på 

CSR eftersom de inte framstod som lika trovärdiga i sitt hållbarhetsarbete (Barnett & Salomon 
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2012). I de företag som undersöktes menade Ameer och Othman (2012) att hållbarhetsarbetet 

var något som blev mer lönsamhet med tiden. 

  

Enligt Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) kunde många företag skrämmas inför tanken 

att arbeta med CSR aktiviteter, då de såg det som en stor kostnad. Detta gäller inte minst för 

små bolag som ofta har en begränsad mängd kapital. Borglund, De menade dock att detta 

synsätt kunde vara farligt, då risken är att CSR blir ett etableringshinder för dessa bolag, medan 

stora bolag gynnas och får konkurrensfördelar.  

  

2.5 Private Equity & Hållbarhet 
 
2.5.1 Private Equity-bolag  
Enligt en rapport från British Private Equity and Venture Capital Association (2014), vidare 

benämnt BVCA, har hållbara investeringar ökat i PE-sektorn. De menade att det tidigare varit 

större fokus på att publikt ägda företag skulle arbeta med hållbarhetsfrågor, men att det på 

senare tid också lagts press på privatägda företag och dess investerare. En studie av Crifo och 

Forget (2013) menade även de att hållbara investeringar har blivit något som PE-bolagen 

arbetar mer och mer med. Där SRI snarare användes i strategiska syften än i välgörande, vars 

mål bland annat var att skapa värde och förbättra riskhanteringen i bolagen. De kunde vidare 

visa på att PE-bolagen arbetade med ESG frågor av samma skäl, det vill säga, strategiskt 

grundat för förbättrad lönsamhet, snarare än etiska eller sociala aspekter. BVCA (2014) 

menade att allteftersom PE-sektorn i större utsträckning arbetade med hållbarhetsfrågor, såg de 

det som ett sätt att differentiera sig från konkurrenterna samtidigt som det skapade nya 

oupptäckta affärsmöjligheter. Rapporten menade också på att de två starkaste drivkrafterna 

bakom PE-bolagens vilja att arbeta med hållbarhetsfrågor var riskhantering och ökat tryck från 

investerare. 

  

Crifo och Forget (2013) fann att det var mer sannolikt att stora bolag bedrev ett 

hållbarhetsarbete till följd av deras omfattande tillgång till kapital, vilket gav större möjligheter 

att förvärva rätt expertis. Till följd av detta fann de även i sin studie att många PE-bolag verkade 

sakna rätt expertis i form av humankapital, för att kunna driva dessa frågor med lönsamma 

resultat. 
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2.5.2 Investerare  
Enligt Cumming och Johan (2007) fanns det ett växande krav från investerare i PE att 

investeringar sker i enlighet med SRI, det vill säga att de är hållbara utifrån ett etiskt, moraliskt 

och miljömässigt perspektiv. Vidare kunde de se att institutioner med en centraliserad 

investeringsfunktion, i form av en Chief Investment Officer, i större utsträckning fokuserade på 

SRI vid investeringsbeslut. De fann även det vanligast att större institutionella investerare 

fokuserade mer på SRI eller ESG frågor, då de förväntade sig en större riskjusterad avkastning 

från dessa typer av investeringar. Crifo, Forget och Teyssier (2015) menade på att entreprenörer 

som inte arbetar med SRI eller ESG i sina bolag har begränsad tillgång till PE-finansiering på 

grund av avsaknaden av arbete kring hållbarhetsfrågor. De menade vidare på att dessa bolag 

skulle ha en högre kapitalkostnad vilket i sin tur skulle sänka aktieägarvärdet.  
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3. Metod 
3.1 Val av metod 
En kvalitativ metod syftar till att skapa en djupare förståelse för undersökningsområdet samt 

beskriva och tolka denna (Bryman & Bell 2011). Då studien ämnade att på djupet utreda hur 

PE-bolagen arbetar med hållbarhet utifrån intervjuer lämpade sig en kvalitativ metod bäst. 

Enligt Bryman och Bell (2011) kunde även en kvantitativ ansats ha valts. Då utgår studien 

vanligast från en deduktiv ansats där teorier lyfts, vilken sedan prövas för att få fram 

kvantifierbara och generaliserbara resultat. Då denna metod snarare syftar till att objektivt mäta 

än att på djupet förstå respondenternas sociala verklighet valdes den bort.  

  

I denna studie har en abduktiv forskningsansats valts. Abduktion kan ses som en blandning av 

induktion, där teorin formuleras av den insamlade data, och deduktion, där teorin är 

utgångspunkten för empirin (Alvesson & Sköldberg 2007). Abduktion är då studien utgår från 

ett enskilt fall där hypoteser formuleras och sedan används, eller prövas, på nya fall. På så sätt 

hålls arbetet mer öppet än ifall en rent induktiv eller deduktiv ansats valts, då hypoteserna kan 

omformuleras (Alvesson & Sköldberg 2007). I denna studie innebar det att resultaten från varje 

intervju analyserades och användes som utgångspunkt för nästa intervju. En abduktiv ansats 

ansågs mest lämpligt i denna studie då det i dagsläget inte existerar särskilt mycket forskning 

inom PE och dess arbete med hållbarhetsfrågor, vilket gjorde det insamlade material essentiellt 

för att fylla den kunskapslucka vi ansåg oss ha funnit. 

  

Semistrukturerade intervjuer har använts för att få en djupare förståelse för de utvalda PE-

bolagens arbete med hållbarhet. Detta då fördelen med en semistrukturerad intervju, enligt 

Bryman och Bell (2011) är att denna metod tillåter respondenten att tala fritt samt komma in 

på teman som intresserar dem. Det tillåter även intervjuaren att ställa uppföljningsfrågor och 

anpassa ordningsföljden på frågorna efter respondenten, vilket kan resultera i en djupare 

förståelse i ämnet, då respondenten till stor del kan besvara frågorna såsom dem vill. Därmed 

hade frågeställningarna inte kunnat besvarats genom exempelvis en enkätstudie, vilken hade 

varit för statisk och begränsat djupare beskrivningar av PE-sektorn (Bryman & Bell 2011). 

För att få respondenten att tala så fritt som möjligt formulerades öppna semistrukturerade 

intervjufrågor. Eventuella följdfrågor skrevs ner i förväg utifall att något ämne skulle behöva 

mer fördjupning (Bryman & Bell 2011). Intervjuerna i denna studie inleddes med breda 
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generella frågor för att öppna upp respondenten och få denne att känna sig bekväm i situationen. 

Dessa första frågor berörde främst respondenten och dess roll i organisationen. Därefter ställdes 

mer specifika frågor om organisationen och dess arbete med hållbarhet, vilka följdes upp med 

öppna diskussionsfrågor kring PE-sektorn i allmänhet. Stor vikt lades vid att hålla frågorna 

öppna för att i så stor utsträckning som möjligt inte få frågorna ledande. Detta gjorde det möjligt 

för respondenten att tala så fritt som möjligt, för att kunna komma in på de ämnen denne fann 

relevant rörande hållbarhet och PE. Vidare kunde respondenten, utifrån detta sätt även komma 

in på andra aspekter som berörde ämnet. Detta kunde vara saker som inte tidigare fångats upp 

men som skulle bidra till att kunna analysera våra frågeställningar (Bryman & Bell 2011).  

 

3.2 Val av respondent 
Till denna studie har urvalsmetoden strategiskt urval använts. Det är då urval sker på basis av 

en mängd olika kriterier som kan anses värdefulla i den specifika studien (Marshall 1996). I 

detta fall valdes bolag ut, baserat på sitt medlemskap i SVCA. En intresseorganisation som 

verkar för PE-bolag i Sverige och har i uppgift att sprida information och fakta om sektorn 

(SVCA 2017c).  

  

Respondenterna i bolagen valdes ut genom ett icke-sannolikhetsurval. Det är en vanlig metod 

när flera organisationer studeras, då väljs en individ ut för att representera organisationen 

(Bryman & Bell 2011). Respondenterna valdes ut baserat på den expertis de höll i det egna 

företagets arbete med hållbarhet. Därmed valdes huvudsakligen investeringsansvariga ut, då de 

arbetade nära portföljbolagen och ansågs vara mest relevanta för frågeställningarna. Som 

främst ansvariga för investeringar i bolag bör de ha en stor insikt kring investeringsprocessen 

samt vad de letar efter och gärna avstår ifrån vid en potentiell investering. Vidare var det i flera 

fall dessa personer som aktivt arbetade med eller var ansvariga för hållbarhetsarbetet och därför 

de mest naturliga att intervjua. För att komma i kontakt med respondenterna mailades den 

specifika personen i bolaget.  

  

3.3 Datainsamling 
I denna studie har en iterativ metod använts där intervjuerna analyserades rullande. Intervjuerna 

hölls tills dess att respondenternas svar började likna varandras och mer information kunde 

anses lik den som redan fåtts fram (Bryman & Bell 2011; Esaiasson, Gilijam, Oscarsson & 

Wängnerud 2012). Totalt åtta intervjuer hölls vilka tog cirka 30–45 minuter var. Längden på 
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intervjuerna baserades främst på tidsbristen hos respondenterna. En intervju på 30–45 minuter 

möjliggjorde att fler ställde upp på intervjun, vilket var av vikt för att uppnå en nyanserad bild 

av PE-sektorn. Åtta intervjuer ansågs nog i relation till studiens omfattning och tidsåtgång då 

exempelvis intervjuanalys samt transkribering är tidskrävande. Även om respondenternas svar 

började likna varandras samt att respondenterna började upprepa vad tidigare respondent sagt 

efter att flera intervjuer genomförts bör begreppet teoretisk mättnad användas med försiktighet. 

Flera intervjuer kommer alltid att kunna stärka slutsatser men till denna studie och dess 

omfattning har åtta ansetts tillräckligt för att kunna analysera frågeställningarna, detta i relation 

till studiens storlek. Då Private Equity-bolagens arbete skiljer sig åt väldigt mycket hade flera 

intervjuer säkert kunnat ge oss flera infallsvinklar, men främst skulle vi kunnat säkerställa 

slutsatserna på ett mer övertygande sätt. 

  

Tre av intervjuerna var direkta, det vill säga att de hölls med intervjuarna samt respondenterna 

på samma fysiska plats. Detta för att få en längre och mer utförlig intervju. Vidare då 

respondenterna vid en personlig intervju tenderar, enligt Bryman och Bell (2011) till att vara 

mer intresserade och uppmärksamma på frågorna. Dessa intervjuer tenderar också till att bli 

längre, just för att respondenterna ger bättre och längre svar (Bryman och Bell 2011). Utöver 

det hölls majoriteten av intervjuerna över telefon. Anledning till detta var att de relevanta 

företagen bedrev sin verksamhet på andra orter, därmed var detta en kostnadsfråga i förhållande 

till studiens utsträckning samt omfattning. Bryman och Bell (2011) beskriver att “Direkta 

intervjuer ansågs tidigare vara mer representativa än telefonintervjuer, men nu anses istället 

telefonintervjuer vara aningen mer eller i varje fall lika representativa som direkta intervjuer.” 

(Bryman & Bell 2011, s.219). Telefonintervjuer har fördelen att de är billigare och snabbare 

än andra metoder. Vidare hölls intervjun med SVCA över mejl. Detta på grund av tidsbrist från 

respondentens sida. De frågor som skickades ut var desamma som skulle ha använts vid en 

vanlig intervju och ackompanjerades av en beskrivning av studiens syfte. Vi fann 

informationen SVCA kunde bidra med tillräckligt viktig för analysen för att intervjun 

fortfarande skulle genomföras på dessa premisser. Detta då de som intresseorganisation kunde 

bidra med en företagsneutral röst angående sektorns arbete med hållbarhet, vilken kunde sättas 

i kontrast med de beskrivningar företaget själva lämnat. Beslut togs om att behandla alla 

intervjuer med PE-bolagen anonymt för att säkerställa att respondenterna kände sig fria att 

diskutera sektorn fritt utan att avslöja vilket bolag de själva arbetade på (Bryman & Bell 2011). 

SVCA valdes att inte hållas anonym. Detta då de i kontexten av denna studie var en 

utomstående part samt att de i Sverige är den enda intresseorganisationen för PE. Då 



24 
 

intervjufrågorna inte vara riktade till just deras arbete ansågs en anonymitet inte påverka deras 

benägenhet att tala fritt om ämnet i samma utsträckning som för PE-bolagen. 

  

Intervjuerna genomfördes av båda författarna, något som Bryman och Bell (2011) menade kan 

ha vissa fördelar då den passiva intervjuaren har möjligheten att lyssna på samtalet. På så sätt 

kan denne få en helhetsbild där den lättare kan märka av när vissa frågor behöver följas upp 

eller när intervjun behöver byta riktning. Under intervjun tog den passiva intervjuaren 

anteckningar på det som ansågs mest relevant, specifika tankar och idéer som dök upp under 

intervjun fångades då upp direkt. Inför varje intervju ställdes frågan till respondenterna om 

samtalet kunde spelas in, vilket alla gick med på. Vid en inspelning minskas risken att höra fel 

från respondenten eller missuppfatta respondenten. Intervjuerna transkriberades direkt efter 

intervjun för att säkerställa att respondentens egna formuleringar hölls intakta och så korrekta 

som möjligt (Bryman & Bell 2011). 

 

3.4 Intervjuanalys 
Metoden som användes för att analysera data var grounded theory. Grounded theory myntades 

på 60-talet av två amerikanska sociologer, Glaser och Strauss och uppkom som en motreaktion 

till vad som brukar kallas Grand Theories, det vill säga stora teorier vilka redan kan anses 

grundligt efterforskade. Grounded theory ämnar därmed till att formulera en lokal teori, vilken 

främst syftar till att förklara den specifika studien (Patel & Davidson 2011). Enligt Bryman och 

Bell (2011) är det den vanligaste ansatsen i kvalitativa studier. Grounded theory är en iterativ 

process som består av fyra delar: teoretiskt urval, kodning, teoretisk mättnad och kontinuerliga 

jämförelser. Teoretiskt urval syftar till datainsamling, där framkomna mönster styr den data 

som behövs samlas in för att utveckla teorin. Detta innebär att intervjuerna analyserades 

löpande för att avgöra när teoretisk mättnad, i relation till studiens omfattning, var nådd. 

Kodning är en central del av grounded theory, där intervjuerna lästes igenom och bearbetades 

för att upptäcka möjliga mönster och koder. Detta gjordes genom att först skapa öppna koder, 

vilka kan vara en rubrik eller ämnesområde. När sedan fler intervjuer gjorts kunde de koder 

som var relevanta uppmärksammas samt de övriga exkluderas. Intervjuerna i studien 

transkriberades, som nämnt, direkt efter de var avklarade och lästes sedan igenom ytterligare 

gånger. Därefter bröts texten ned till mer lätthanterliga stycken där viktiga ord, exempel och 

citat märktes ut med etiketter för att få en känsla för de ämnen respondenten talat om. Ju fler 

intervjuer som gjordes ju fler etiketter uppkom, där alla intervjuer analyserades med samma 
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etiketter för att göra det lättare att få en överblick över materialet. När alla intervjuer hade 

etiketterats och kategoriserats gjordes jämförelser mellan intervjuerna. Etiketterna kunde 

exempelvis vara ESG, PRI samt värde vilka har varit nyckelord genom studien.  Grounded 

theory valdes då den gav friheten att själv formulera teori utan begränsning av tidigare 

forskning (Patel & Davidson 2011). För att spara tid lades stor fokus på etiketterna till en 

början, för att säkerställa att de var tydliga.  

  

3.5 Reliabilitet 
Reliabilitet syftar till i vilken utsträckning studien kan upprepas av en annan forskare vid en 

annan tidpunkt för att denne fortfarande ska få samma resultat (Bryman & Bell 2011). Det vill 

säga hur tillförlitlig studien är. Begreppet delas vanligen upp i två delar, intern reliabilitet och 

extern reliabilitet, vilka kommer behandlas separat nedan. 

  

Enligt Bryman och Bell (2011) syftar intern reliabilitet till huruvida omgivande faktorer 

påverkat resultatet i studien. De menade att författarna bör ha diskuterat hur beståndsdelarna i 

studien ska tolkas innan den påbörjades. Detta då det inte ska uppstå någon skevhet till följd 

av olika tolkningar. Hållbarhet som område innefattar många olika begrepp med olika 

innebörder. I denna studie definierades de begrepp som använts på förhand, begreppen 

beskrevs även tydligt till respondenterna. På så sätt kunde de tala fritt med mindre risk för 

missförstånd i kommunikationen. Detta då exempelvis hållbarhet kan definieras på många 

olika sätt. Vi förklarade hur vi hade definierat begreppen samt att respondenterna förklarade 

hur de valde att arbeta med dessa. LeCompte och Goetz (1982) menade att den interna 

reliabiliteten höjs genom att föra detaljerade och konkreta anteckningar då detta minskar risken 

för feltolkningar i efterhand. Under intervjuerna fördes anteckningar av ena intervjuaren medan 

den andra ställde frågor. Syftet med detta var att det tillät personen som förde anteckningar att 

fullständig fokusera på vad som sades utan att bli distraherad. Transkriberingen gjordes av den 

passiva intervjuaren då denna fått en tydligare överblick över intervjun än den som höll i 

frågorna. För att säkerställa att inga feltolkningar gjordes lästes transkriberingen igenom av 

den andra för att säkerställa att formuleringarna var korrekta enligt vad respondenten sagt. Vi 

slutet av varje intervju ställdes också frågan om det skulle gå bra att återkomma till 

respondenten vid eventuella oklarheter i svaren. LeCompte och Goetz (1982) menade att ett 

annat sätt att undvika feltolkningar är att låta andra läsa studien. Utöver författarna har studiens 
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handledare och andra opponenter fått tillgång till studien samt kritiskt kunnat läst och ifrågasatt 

eventuella tolkningar vilket anses höjt reliabiliteten.  

  

Extern reliabilitet syftar till hur väl studien kan upprepas och därmed vara replikerbar (Bryman 

& Bell 2011). LeCompte och Goetz (1982) menade att det är svårt att uppnå extern validitet i 

kvalitativa studier då olika faktorer påverkar dess överförbarhet. Bland annat menade de att 

den sociala kontexten påverkade respondenterna, exempelvis att platsen där intervjun bedrevs 

kunde påverka resultatet. Ahrne och Svensson (2015) beskrev samma fenomen, där det kan det 

vara svårt att genomföra en intervju under arbetstid eftersom respondenterna tenderar att i 

större utsträckning tala positivt om arbetsplatsen. I denna studie har intervjuerna skett på 

arbetstid då respondenterna befunnit sig på arbetsplatsen vilket skulle kunnat påverka den 

mängd information de ville dela med sig av. Dock hade det varit svårt att få respondenterna att 

ställa upp på en längre intervju efter arbetstid på dennes fritid. För att ta hänsyn till detta har 

intervjun skett i ett avskilt rum där respondenten haft möjlighet att tala utan någon annan från 

företaget som lyssnat. Vidare erbjöds alla respondenter anonymitet i studien vilket ansågs av 

stor vikt då respondenterna kunde tala fritt utan att det skulle påverka företaget. LeCompte och 

Goetz (1982) menade att täta beskrivningar av studiens framtagning med motivation av de val 

som tagits ökade överförbarheten. I denna studie finns alla steg tydligt dokumenterade, där 

varje metodval är noga diskuterat.  

  

3.6 Validitet 
Validitet beskrivs enligt LeCompte och Goetz (1982) som hur väl studien mäter och speglar 

verkligheten. De menade att validitet ämnar svara på två frågor, huruvida studien mäter det den 

ämnar mäta samt hur generaliserbar den är. Validitet kan därmed delas upp i två delar, intern 

och extern validitet. 

  

Enligt LeCompte och Goetz (1982) syftar intern validitet till att det bör finnas en kongruens 

mellan det observerade och de slutsatser som dras därifrån. De menade att det, för att uppnå 

intern validitet, är viktigt att urvalet är representativt för populationen. Detta för att kunna 

spegla verkligheten korrekt. I denna studie har stor vikt lagts vid utformandet av urvalet, där 

bolag inriktade på både VC- och LBO-investeringar är inkluderade. Båda dessa 

investeringsinriktningar går under PE men fokuserar på olika stadier i ett företags livscykel. 

Detta var något som från början spekulerades kunna bidra till att hållbarhetsfrågor arbetades 
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med på olika sätt inom de två inriktningarna. Vidare ämnade studien representera hela PE-

sektorn, då blev det naturligt att inkludera båda investeringarna för att ge en rättvisande 

bild.  LeCompte och Goetz (1982) beskrev att det är viktigt att säkerställa att det som mäts är 

det som faktiskt ämnas att mätas. I detta fall gällde det urvalet och att de bolag som valdes var 

representativa för den svenska PE-sektorn. Därmed valdes svenska PE-bolag som alla är 

medlemmar i intresseorganisationen SVCA, vilka därmed ansetts kompatibla att jämföra. 

Bryman och Bell (2013) menade att respondenter kan ha en vilja att besvara frågorna på ett sätt 

som anses socialt acceptabelt. I detta fall skulle det innebära att respondenterna uttrycker att de 

arbetar mer med hållbarhet än vad de faktiskt gör. Dessa tendenser kunde minskas genom att 

ställa frågor angående hur andra arbetar med hållbarhet, då respondenten på så sätt kunde 

diskutera frågan på ett mer objektivt sätt. Förhoppningen var att detta skulle ge en mer 

rättvisande bild då respondenterna inte behövde känna samma eventuella press att svara på ett 

socialt acceptabelt sätt då de diskuterade någon annans arbete. Därmed tillfrågades 

respondenterna att, utöver att berätta om hur de arbetade med hållbarhet, beskriva hur de 

upplevde att andra aktörer i branschen arbetade med frågan. Deras observationer av omvärlden 

kan då spegla respondentens egna attityder och brukar oftast vara mindre positiva 

beskrivningar än de som använts för att beskriva det egna företaget. Dock kan även den 

negativa beskrivningen av omvärlden vara till följd av att respondenten faktiskt uppfattar andra 

företag som sämre inom detta område. Under intervjuerna återfanns flera bolag som själva 

beskrev att de inte aktivt arbetade med hållbarhet i dagsläget. Utöver detta försöktes eventuell 

positiv snedvridning av resultatet minskas även genom att intervjua SVCA, i ämbete av 

utomstående aktör. Då SVCA är en intresseorganisation var vi dock medvetna om att även de 

kunde ge en något förskönad bild om hållbarhetsarbetet inom PE. Detta då de för talan för 

sektorn och därmed är måna om att den presenteras i ett positivt ljus. Vi ansåg dock att deras 

beskrivning av PE-sektorn var relevant då den kunde sättas i kontext med företagens 

beskrivning för att se att dessa överensstämde Ytterligare eventuell förskönande utsagor från 

respondenter angående deras eget arbete har begränsats genom att ställa specifika frågor 

angående deras arbete med hållbarhet, där de gärna fick beskriva praktiskt exempel.  

  

Extern validitet beskrev LeCompte och Goetz (1982) som i vilken utsträckning studiens 

resultat kan generaliseras till andra miljöer och situationer än det studerade. De menade att 

extern validitet kan vara svårt att uppnå i kvalitativa studier, till följd av det ofta begränsade 

urvalet. För att kompensera detta menade Geertz (1973) att genom att producera täta detaljrika 

beskrivningar av undersökningsområdet kan generaliserbarheten öka i kvalitativa studier. I 
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denna studie har det inkluderats täta beskrivningar av PE-sektorn samt ämnet hållbarhet för att 

tydliggöra vad det är som har undersökts. Beskrivningar av respondenterna har dock hållits 

korta för att upprätthålla anonymiteten. Vidare bör materialet korsrefereras för att öka 

validiteten (LeCompte & Goetz 1982). I denna studie har det gjorts genom att jämföra 

utsagorna från respondenterna samt sätta dessa i kontext till SVCA:s beskrivningar av sektorn. 

Kanter (1977) citeras i Bryman och Bell (2011) där denne beskrev att “jag använde varje 

datakälla och varje informant som en kontroll av vad de andra hade sagt” (Kanter 1977 genom 

Bryman & Bell 2011, s.404). Denna metod har använts i denna studie, vilket ansetts ökat den 

externa validiteten.  

  

3.6.1 Ämnesmässig problematik 
En viktig faktor att ta hänsyn till är att det ämnesmässiga valet, hållbarhet, kan upplevas som 

känsligt då det kan inkludera politiska aspekter. Då hållbarhet i denna kontext inkluderar bland 

annat människorättsfrågor samt etiska aspekter kan det upplevas som ett känsligt ämne i 

intervjuerna. LeCompte och Goetz (1982) benämnde validitet som hur bra studien speglar 

verkligheten.  Detta innebär att studien kan få brister i validiteten då respondenterna kan välja 

att inte svara sanningsenligt på frågor som kan uppfattas känsliga. Att ställa direkta frågor samt 

följdfrågor till respondenterna rörande hur de ställer sig till exempelvis barnarbete och 

vapenindustrin bör som nämnt vara av känslig natur, därav har intervjuarna varit restriktiva 

denna typ av frågor, av respekt till respondenterna.  För att intervjuerna skulle ge en så 

verklighetstrogen bild som möjligt har flera följdfrågor ställts på övriga frågor för att få en så 

rättvis helhetsbild som möjligt. Vidare kommer studien, till följd av den ovannämnda 

problematiken, till fullo inte kunna ta ställning kring hur bolagen mer konkret arbetar med 

dessa frågor.  

 

3.7 Forskningsetiska överväganden 
Utöver diskussionen rörande reliabilitet samt validitet går det att argumentera för att det finns 

en etisk aspekt i de beslut som tas i studien, vilket dels berörs i stycket ovan. Detta både när 

det kommer till val av arbetssätt samt redogörelsen av dessa. I diskussionen för etik är det 

viktigt att ta hänsyn till att deltagarna inte blir skadade av studien. Detta innebär att studien inte 

på något sätt försatt respondenten i ett stadie där denne kunde upplevt ångest eller stress 

(Bryman & Bell 2011). Därav har frågor som berör exempelvis deras privatliv eller andra 
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teman som på något sätt kan påverka deras anställning därför undvikits. Alla respondenter 

godkände sitt medverkande i intervjun samt blev informerade om studiens syfte och 

användning innan de deltog. Ljudinspelningar gjordes först efter godkännande från 

respondenterna. 

  

Det som ofta är debatterat inom etik är falska förspeglingar, vilket syftar till att föra 

respondenterna bakom ljuset eller medvetet vinkla studien till att framstå som något annat än 

vad den egentligen är (Bryman & Bell 2011). För att minimera risken för detta informerades 

respondenterna tydligt om syftet med studien, både skriftligt via mail men även i telefon, 

respektive i person, innan intervjun påbörjades. 

  

Vid kvalitativa studier kan problem med anonymitet och konfidentialitet innebära vissa 

svårigheter. En av dessa svårigheter är analysen av data tillsammans med bland annat intervjuer 

då det kan behövas någon form av information eller data från företagen i studien. I studien har 

bolagen beskrivits på ett sådant sätt att det ska vara svårt att kunna ta reda på deras identitet. 

Enklare företagsbeskrivningar finns fortfarande med då dessa ansetts relevanta för studiens 

syfte. Detta är enligt Bryman och Bell (2011) något som kan vara ansträngande och behöver 

bearbetas mycket då företagen utifrån viss information kan identifieras av läsarna.  

 

3.8 Källkritik 
Enligt Rienecker och Stray Jørgensen (2008) är litteraturen ämnets bas. De menade därmed att 

det är av stor vikt att ha relevanta källor då det är i dessa man finner ämnets teorier. Källorna 

har bestått av vetenskapliga artiklar samt insamlad empiri från intervjuer.  I denna studie har 

källkritik varit viktigt i och med att det empiriska ramverket byggt på material som fåtts från 

intervjuer där företag beskrev sitt eget arbete och andras. Det har noga tagits hänsyn till 

eventuella snedvridningar i urvalet, där en risk var att de PE-bolag som ställt upp på 

intervjuerna varit de som aktivt arbetat med hållbarhet. Det vill säga, de som inte arbetade med 

det ställde inte upp. Vidare även genom intervjufrågor där respondenterna ombetts beskriva 

hur de arbetar med hållbarhetsfrågor i sektorn generellt. För att se att mängden som hävdade 

att de arbetade med hållbarhet stämde överens med mängden som beskrevs arbetade med det i 

sektorn totalt. Vidare har bortfallet av de tillfrågade respondenter analyserats, där den största 

anledning till att de inte kunnat delta varit tidsbrist. 
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4. Empiri  
4.1 Företagsbeskrivning - Private Equity-bolag 
Det empiriska ramverket har inkluderat åtta stycken intervjuer, nedan följer en tabell över de 

olika respondenterna, PE-bolagen samt dess investeringsstrategi.  

  

Tabell 1: Sammanställning av respondenter 

Företag Respondent Investeringsstrategi 

Private Equity I Respondent I VC 

Private Equity II Respondent II VC 

Private Equity III Respondent III VC 

Private Equity IV Respondent IV LBO 

Private Equity V Respondent V LBO 

Private Equity VI Respondent VI LBO 

Private Equity VII Respondent VII LBO 

SVCA Respondent VIII Intresseorganisation 

  

4.1.1 Private Equity I  
Private Equity I grundades för cirka 25 år sedan. Under den första tiden riktade de in sig som 

ett VC-bolag i sådd och start-up skeden men skiftade därefter till att rikta in sig på mer mogna 

bolag med mindre risk (Private Equity I årsredovisning 2015). Sedan start har Private Equity I 

hållit cirka 40 portföljbolag (Private Equity I hemsida). 

  

Investeringar 

Private Equity I investerar i bolag som har stannat i tillväxten efter en kraftig uppgång. Dessa 

bör redan omsätta någonstans mellan 5–100 miljoner kronor och därmed inte vara nystartat 

(Respondent I). De bolag som efterfrågas bör ha någon form att unicitet eller patent, för att 
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säkerställa att det går att åstadkomma en snabb värdeökning i bolaget (Private Equity I 

hemsida). De investerar även i vad de kallar “renoveringsbolag” vilka är något mognare, men 

med stora möjligheter för tillväxt. 

  

Hållbarhet 

Private Equity I har ingen uttalad hållbarhetspolicy i dagsläget (Respondent I). 

  

4.1.2 Private Equity II  
Private Equity II är ett VC-bolag som grundades för cirka 20 år sedan. Sedan start har de arbetat 

med mer än 200 projekt (Private Equity II hemsida).  

  

Investeringar 

Private Equity II investerar i olika investeringsfaser (Private Equity II hemsida). Där de redan 

i försåddsfasen går in och gör investeringar på upp till en halv miljon i bolaget (Respondent 

II). Därefter följs detta av såddinvesteringar där Private Equity II går in med en större mängd 

kapital, vilket i sin tur följs av tillväxtinvesteringar där de investerar i lovande bolag. De 

investerar främst i teknikföretag (Private Equity II hemsida).  

  

Hållbarhet 

Private Equity II har ingen uttalad hållbarhetspolicy i dagsläget (Respondent II).  

  

4.1.3 Private Equity III  
Private Equity III grundades för cirka 15 år sedan och är ett VC-bolag som varit med och 

finansierat ett antal programvaruföretag. De finns representerade i flera länder med kontor i 

Sverige, Tyskland samt USA (Private Equity III hemsida).  

  

Investeringar 

Private Equity III investerar i nystartade programvaruföretag (Respondent III).  

 

Hållbarhet 

Private Equity III har ingen uttalad hållbarhetspolicy i dagsläget (Respondent III). 
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4.1.4 Private Equity IV  
Private Equity IV grundades för drygt 25 år sedan och har idag kontor på flera ställen i Europa, 

med ett huvudsäte i Norden (Private Equity IV hemsida).  

  

Investeringar 

Private Equity IV har flera olika investeringsstrategier vilka sträcker sig från investeringar i 

fastigheter och infrastruktur till VC liknande minoritetsinvesteringar och LBO i mogna bolag 

(Respondent IV). LBO-investeringarna sker främst i medelstora onoterade nordiska bolag 

(Private Equity IV hemsida). De är en generalistisk investerare som letar efter bolag med 

tillväxtmöjligheter oavsett bransch (Respondent IV).  

  

Hållbarhet 

Private Equity IV anslöt sig till FN:s PRI 2013 (Private Equity IV hemsida). De utvärderar 

ESG-aspekter och potentiella risker innan en investering, där de aspekter som kontrolleras 

varierar från fall till fall. De miljöaspekter de exempelvis tar hänsyn till kan vara utsläpp eller 

risk för förgiftning av vatten, mark eller luft (Private Equity IV PRI rapport 2016). De 

kontrollerar även huruvida ESG-aspekter är inkluderade i det potentiella företagets 

ledningssystem. Har inte dessa kriterier mötts i bolaget som studeras genomförs inte köpet. 

  

Private Equity IV har ingen specifik ansvarig för hållbarhetsfrågor (Respondent IV). Vid 

uppföljning av att ESG-aspekterna efterföljs har Private Equity I inga specifika nyckeltal som 

kontrolleras (Private Equity IV PRI rapport 2016). En uppföljning görs årligen där 

industrispecifika nyckeltal analyseras, nyckeltalen varierar därmed från fall till fall 

(Respondent IV). 

 

4.1.5 Private Equity V  
Private Equity V är ett Private Equity-bolag som grundades för lite mer än 20 år sedan (Private 

Equity V hemsida). De bedriver verksamhet i länder runt om i Europa, Asien och Nordamerika 

(Private Equity V hemsida).  

  

Investeringar 

Private Equity V har flera olika investeringsstrategier, vilka sträcker sig över både LBO och 

VC (Private Equity V hemsida). LBO sker både i mellanstora samt stora bolag, vilka har 
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separata investeringstrategier. Investeringar i mellanstora bolag sker främst i familje- och 

entreprenörs ägda företag.  

  

Hållbarhet 

Enligt Private Equity V har hållbarhetsfrågor varit en del av deras verksamhet sedan start 

(Private Equity V hemsida). De har uttalade ESG- och RI-policys, där en specifik avdelning 

säkerställer att dessa efterföljs. Avdelningen arbetar både med att stödja investeringsteamet 

samt kommunicerar även direkt med externa intressenter. Private Equity V är anslutna till PRI. 

De utvärderar potentiella investeringar utifrån en mängd nyckeltal baserade på ESG-faktorer. 

Därefter görs uppföljningar årligen där dessa nyckeltal utvärderas. 

  

4.1.6 Private Equity VI  
Private Equity VI grundades för cirka 20 år sedan. Deras nätverk består av flera industriella 

rådgivare som har erfarenhet av den svenska samt internationella industrin och 

kapitalmarknaden (Private Equity VI hemsida). 

  

Investeringar 

Private Equity VI investerar i mindre samt mellanstora industriella svenska och nordiska bolag 

som de bedriver en industriell utveckling i (Private Equity VI hemsida). De är en aktiv ägare 

som noga analyserar företagen innan köp, där två till tre bolag väljs ut varje år för investering 

(Respondent VI).  

  

Hållbarhet 

Private Equity VI har upprättat ett ramverk för hållbarhetsfrågor där de utvecklat processer för 

att hantera ESG-frågor (Private Equity VI hemsida). Dessa processer inkluderar arbete både 

under och innan investeringen och utvärderas genom på förhand definierade mål. Där målen 

syftar till att hållbarhetsarbetet bättre integreras i både den långsiktiga planeringen samt det 

dagliga arbetet i företaget. Målen som satts upp av Private Equity VI syftar till att minimera 

negativ påverkan när det kommer till mänskliga rättigheter, miljö och korruption. Utöver detta 

är de även anslutna till PRI. Hållbarhetsarbetet utvärderas och rapporteras kvartalsvis till 

investerarna (Respondent VI). Där utvärderingen sker genom specifika nyckeltal utvecklade 

för portföljbolaget. Dessa kontrolleras genom enkäter där varje bolags ESG-arbete granskas. 

  



35 
 

4.1.7 Private Equity VII  
Private Equity VII grundades för cirka 30 år sedan som en joint venture mellan två finansiella 

institut. De bildade då en gemensam verksamhet vars syfte var att bedriva LBO-investeringar. 

Private Equity VII har idag kontor på nära ett tiotal ställen runt i Europa (Private Equity VII 

hemsida). 

  

Investeringar 

Private Equity VII gör LBO-investeringar i mellanstora bolag (Private Equity VII hemsida). 

Investeringar görs i alla industrier och sektorer, där de är speciellt starka inom hälsa och 

sjukvård. Private Equity VII investerar i bolag i Skandinavien och Tyskland. Ett fåtal 

investeringar görs även i USA till följd av den starka utvecklingen kring hälsa och sjukvård 

som varit där (Respondent VII).  

  

Hållbarhet 

Private Equity VII är anslutna till PRI (Private Equity VII hemsida). De har även satt upp en 

egen responsible investment policy vilken de följer när de utvärderar potentiella investeringar, 

denna stödjer sig till stor del på PRI. Policyn uppdateras rullande för att hela tiden vara aktuell 

med de senaste riktlinjerna och regleringarna (Respondent VII). Private Equity VII har en 

hållbarhetsansvarig vilken har som funktion att både stötta investeringsansvariga i 

hållbarhetsfrågor samt kommunicera direkt med portföljbolagen (Respondent VII).  

  

4.1.8 SVCA 
Svenska Riskkapitalföreningen, SVCA, är en ideell intresseorganisation för PE i Sverige. De 

grundades 1985 och har som funktion att företräda PE samt verka för goda förutsättningar för 

sektorn (SVCA 2017c). De sprider även information om PE till allmänheten i upplysande syfte 

samt håller konferenser och andra träffar där aktörer inom sektorn ges en chans att mötas. 

  

4.2 Intervjuer - Private Equity-Bolag 

4.2.1 Hållbarhetsarbete inom organisationerna  
Det skiljer sig något i vilken utsträckning de intervjuade PE-bolagen arbetar med hållbarhet. 

Fyra av de sju intervjuade respondenterna menade att de hade en uttalad hållbarhetspolicy. 

Respondent VII nämnde “Vi har en investeringspolicy. Om man tittar just på den grenen kring 
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vad hållbarhet är i investeringsprocessen har vi en policy. Den skulle jag säga är väl 

genomarbetad. Naturligtvis uppdaterar man den en gång om året. Vi är alltid up to date om det 

händer något kring riktlinjer som kan vara viktiga att ta hänsyn till utifrån internationella 

konventioner och så. En policy är någonting som är viktigt att ha men det är desto viktigare att 

den är väl implementerad i det man faktiskt gör”. Vidare nämnde respondenten “[...] för att 

supporta våra team som naturligtvis inte bara är specifika hållbarhetsexperter har vi också satt 

upp en del verktyg i investeringsprocessen. Dessa ska de kunna använda sig av och supportas 

av i sina investeringsbeslut där hållbarhet har varit en del av beslutsunderlaget”. Respondent 

IV nämnde att de för cirka två till tre år sedan anslöt sig till PRI vilket de rapporterar efter. 

Vidare såg respondenten detta mer som en hygienfaktor som bör arbetas med. Respondent VI 

menade att de arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor, där de tog in extern hjälp till en början av 

en person som var väldigt kunnig i ämnet och som tidigare hade arbetat med dessa frågor i PE 

sammanhang. Respondenten nämnde att “[...] vi projektanställde henne så hon satt hos oss i 

ungefär sex månader. De här tror jag var våren 2011. Hon satt här i sex månader och satte upp 

ramverket för hela vårt hållbarhetstänk. Det är alltifrån hur vi tittar på nya investeringar, vad 

är det vi behöver tänka på när man screenar ett bolag första gången”. Även Respondent IV 

ansåg att det var en god idé att ta extern hjälp för att arbeta med dessa frågor.  

  

Flertalet av respondenterna nämnde att de ser ett ökande hållbarhetsfokus samt att 

medvetenheten i samhället har ökat, vilket innebär högre krav på dem. Respondent IV arbetade 

exempelvis med ett vinimportbolag och fortsatte “Om man levererar till monopolen i Sverige, 

Norge och Finland sätter monopolen väldigt stor vikt vid ESG relaterade frågor. De ställer 

väldigt tydliga krav på oss som importörer. Att vi har superkoll på vad det är för producenter, 

se över vad har de har för anställningsvillkor för sina anställda, arbetstider, pension och vad 

det kan vara”. Respondent V nämnde att de arbetade med frågorna på många olika sätt och 

berättade vidare “Det handlar väldigt mycket om profilering och visa att de här frågorna är 

viktiga för oss och att vi driver de här frågorna. Vi har många anställda, vi har många kontor, 

vi flyger mycket. Då har vi neutraliserat detta genom att köpa utsläppsrättigheter. Vi har gjort 

detta, mycket på grund av stelare krav men även på grund av samhället som stort”. 

Respondenterna som inte hade en uttalad hållbarhetspolicy var övervägande de bolagen som 

arbetade mer med start-ups, det vill säga VC-bolagen. De arbetade med mindre företag och 

oftast teknikföretag. Respondent III nämnde “Vi investerar i bolag som har 10–20 anställda, 

det vill säga att det är svårt att fokusera på hållbarhet när man också behöver tänka på 

businessen” Vidare nämnde respondenten att de var väldigt inriktade på just mjukvaruföretag. 
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Respondent II nämnde att de hade tydliga direktiv för att kunna verka för en hållbar utveckling 

samt att de gjorde mycket investeringar i greentech-bolag. Respondent I menade att de främst 

gjorde investeringar i mindre bolag och att de därmed inte fanns samma förväntningar på att 

arbeta med hållbarhetsfrågor som i de större bolagen. Respondenten tillade “Vi har inte den 

typen av företag som kräver det. Nu finns det en lag och regelverk för större företag att ha 

miljöpolicy och riktlinjer samt även redovisa det”. Vidare menade respondenten att de ändå 

hade ett “miljötänk” och att de var engagerade i hållbarhetsfrågor i den utsträckningen de hade 

möjlighet till. Denne nämnde att de gärna kollar på investeringar i miljöteknik, likt respondent 

II.  

  

Inför en investering menade alla bolagen att det gör en due diligence av den potentiella 

investeringen. För VC-bolagen, det vill säga Private Equity I, II samt III arbetade de 

uteslutande med en finansiell due diligence då det som tidigare nämnt, kan vara mindre aktuellt 

att fokusera på hållbarhetsarbete för exempelvis start-up företag. Respondenterna från Private 

Equity IV, VI och VII berättade om screeningfasen inför en investering. Respondent VII 

menade “[...] det är otroligt viktigt att vi tar hänsyn till vissa aspekter som är mer kritiska redan 

där [screening] för att direkt kunna avfärda, så vi inte lägger tid och fokus på bolag där vi ser 

att det tydligt inte är intressant utifrån ett etiskt och moraliskt perspektiv. Med hänsyn då till 

naturligtvis lagar och regler men framförallt också till ett socialt och miljömässigt perspektiv”. 

Respondent VI nämnde att de hade grundläggande krav på bolagen inför en investering och att 

de hade avtal med investerarna att inte investera i vissa sektorer, exempel på dessa var 

vapenhandel, pornografi etc. Även respondent IV tillade att de anslöt sig för cirka två till tre år 

sedan till FN:s Principles of Responsible Investments, på efterfrågan av investerarna. 

Respondent VII nämnde att de, till skillnad från övriga PE-bolag, inte hade en exluderingslista 

på bolag samt sektorer. Respondenten fortsatte “[...] vi har inte gått specifikt och sagt att vi inte 

investerar i vissa sektorer, ‘vi investerar inte i tobak’ exempelvis. Anledningen till varför vi 

inte gjort det är att om man har en policy som är anpassad efter internationella lagar, regler och 

konventioner och man lever och andas den finns det inte heller någon risk, om man säger så. 

Det finns ingen möjlighet för oss att investera i ett bolag som till exempel tillverkar 

massförstörelsevapen”.  

  

När de håller bolagen nämnde respondent VII att de i största möjliga mån gärna stöttar och 

rådgiver företagen rörande hållbarhetsfrågor. Respondenten nämnde vidare “[...] vi bidrar med 

representanter i styrelsen och det är egentligen så vi har vårt inflytande. Det gör också att vi 
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inte är inne och arbetar i bolagen på det sättet. Vi kan inte heller mikrostyra bolagen, men det 

vi kan göra är att vara supportive. Vi kan vara uppmuntrande till att arbeta med de här frågorna 

[hållbarhet] på ett visst sätt. I min roll försöker jag supporta alla våra portföljbolag”. 

Respondent IV sade att de inte hade en speciell person eller ett team som arbetade med 

hållbarhetsfrågor utan varje investeringsansvarig och caseteam till respektive portföljföretag 

fick implementera dessa i bolagen. Därmed påverkades utbredningen av hållbarhetsarbetet av 

det specifika caseteamets intresse för dessa frågor. Vilket även innebar att hållbarhetsarbetet 

blev mer casespecifikt och mindre systematiskt. Respondent VII berättade att de satt upp olika 

utbildningar med fokus på vad hållbarhet är och vad olika begrepp står för, vilka konkretiseras 

genom caselösningar. Utbildningarna berörde även corporate governance, det vill säga, hur 

ett företag ska styras med hänsyn till intressenterna runt bolaget men även hur man upprättar 

en bra hållbarhetsredovisning då företag av en större storlek måste redovisa detta i och med 

lagen. Respondenten nämnde vidare rörande dessa utbildningar, “Det är jätteviktigt att vi 

fortsätter göra det. [...] sen försöker vi också hitta andra sätt. Vi faciliterar konferenser och så 

vidare, då vi har förstått att utifrån ett hållbarhetsperspektiv är det otroligt viktigt med best-

practice-sharing, att man får vara med och dela med sig av hur man har gjort”. Rörande 

hållbarhetsredovisningen nämnde respondent VII att nästan hela 70% av deras portföljbolag 

berördes av den nya hållbarhetslagen. 

  

4.2.2 Hållbarhetsarbete Private Equity-sektorn 
Flera av respondenterna påpekade att medvetenheten kring hållbar utveckling inom PE-sektorn 

har haft en stor framfart de senaste åren. Respondent V menade att utvecklingen tog fart runt 

2007–2008 och beskrev vidare “[...] när jag började inom PE då var det ingen som pratade om 

CSR och Responsible Investments i den utsträckningen. Sen är det så här, det finns olika 

anledningar till varför det har blivit en ganska stor fråga både för oss som är i näringslivet och 

överhuvudtaget. Utifrån vårt perspektiv har ett av startskotten varit från våra investerare […]”. 

Respondent VII beskrev att det skett en stor utveckling de senaste fem åren. Respondenten 

fortsatte “De förutsättningar som finns med PE har naturligtvis bidragit till att utvecklingen har 

gått snabbare. Det har att göra med att vi har investerarna och allt det här, deras intresse, det 

gemensamma intresset genom värdekedjan och så vidare”. Vidare menade respondenten att det 

är viktigt för hela industrin att kunna samarbeta och driva hållbarhetsfrågor, inte endast för sig 

själva utan för hela PE-industrin. Respondent VI nämnde “[...] genom att på något sätt sprida 

det här och tillsammans sätta upp förväntningarna på privata företag tror jag det bara kan bidra 
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med något positivt och en snabb utveckling”. Respondent VI förklarade också att sektorn har 

gått framåt mycket rörande detta ämne vilket denne såg som mycket positivt. Respondenten 

nämnde, “Det är väldigt fascinerande, för historiskt sett har alla varit väldigt hemliga med hur 

de jobbar men just kring ESG är det en otroligt stor transparens. [...] Det där fanns ju inte för 

några år sedan. Just ESG har blivit en sådan grej som alla någonstans förenas i. Jag tycker det 

är jättekul och intressant och jag tycker vi lär oss mycket av varann”. Respondent IV påpekade 

att efterfrågan hos konsumenter och företag på hållbara lösningar är en huvudsaklig faktor att 

utvecklingen drivs framåt. Respondent VI påtalade dock en risk, “Gör man sådana här saker 

[arbeta med hållbarhetsfrågor] måste man vara övertygad om att det är rätt och stoppa vissa 

saker som man gör för att få en positiv artikel eller positiva uttalanden. Det finns en risk att 

man driver på det för hårt. Då blir det fel också eftersom det görs av fel anledning”.  

  

Vidare nämndes det att det finns mycket lagar samt regleringar rörande bland annat utsläpp. 

Respondenten VII menade att den stadgade lagstiftningen inte kommer försvinna och att 

hållbarhetsutvecklingen därmed är ett faktum. Vidare fortsatte respondenten “I Norden så finns 

det skarpa regler vad gäller arbetskraft och det kommer mer och mer i Europa mot företag som 

har legalt huvudkontor här men tillverkning i exempelvis Asien. Det kommer lagstiftning kring 

vad man kallar modern slavery eller barnarbete. Det finns jättemycket lagstiftning och det 

kommer inte att försvinna”. Respondent VIII nämnde att “[...] arbetet kommer att utvecklas 

ytterligare. Det centrala är att ESG-kraven ger verklig effekt, exempelvis på koldioxidutsläpp”. 

Vidare nämnde respondent VIII att utvecklingen kommer att fortsätta, framför allt på en 

internationell nivå. Respondent I var inne på att arbetet med hållbarhet till viss del är en 

generationsfråga. För de “traditionella” riskkapitalisterna är hållbarhetsfrågor av lägre prioritet. 

Denne ansåg att den yngre generationen är mer medveten om hållbar utveckling och att denna 

mentalitet skulle kunna styra ämnet framåt i hela näringslivet. 

  

Alla respondenter menade att intresset från investerarna har ökat, där PE-bolagen fokuserade 

inom LBO upplevt ett högre tryck från investerare. Respondent VIII menade att det varit en 

trend sedan långt tillbaka. De flesta beskrev det som ett ökat tryck där investerarna drivit på 

hållbarhetsfrågor hårdare än tidigare, även om det fortfarande skiljer sig åt mellan dem. 

Respondent IV nämnde “Det finns ju ofta, inom investerarkollektivet, några som fungerar som 

opinionleaders och när väl de börjar efterfråga någonting så hakar alla andra på”. Respondenten 

förklarade att investerarna krävde mer rapportering än tidigare och satte det i relation med 

börsbolag “[...] om de [investerarna] ser att vi inte uppfyller kraven slutar de investera hos oss, 
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medan börsen kanske är lite mer för syns skull. En aktieägare eller småsparare kanske inte 

slutar att köpa aktier i Volvo bara för att Volvo rapporterar för syns skull”. Även respondent V 

hade upplevt ett ökat tryck från investerarna “Man kan säga att investerarna håller styret, de 

har drivit på de här frågorna ganska hårt”. Respondent VI förklarade vidare att det blivit lättare 

från deras sida att arbeta med hållbarhet i och med att investerarna tydligare har förstått värdet 

i arbetet “Vi ser ingen motsättning hos våra investerare, de är väldigt mycket med på det tåget 

också. Jag skulle säga att idag är det väldigt enkelt att få gehör för fokus på hållbarhet och ESG, 

det är få idag som ifrågasätter det”. Respondent VII var den enda som egentligen inte tyckte 

trycket på att hantera hållbarhetsfrågorna hade ökat, även om denne hade märkt av ett ökat 

intresse från investerare. Respondenten menade att kraven inte hade ökat då dessa ställs utifrån 

det specifika fondavtalet men fortsatte “Däremot skulle jag säga att det är ett intresse och ett 

indirekt krav för att man har en uttalad egen policy kring vad som gäller. Frågorna kommer till 

exempel om du ska resa en fond, då finns det en större sannolikhet idag att det skulle komma 

investerare med vår code of conduct i handen och fråga “vad har ni för policys på plats för det 

här? Det finns också ett större intresse att löpande följa upp hur bolagen presterar på 

hållbarhetsområdet”. 

  

4.2.3 Värdeskapande  
De flesta respondenterna ansåg att hållbarhet kunde skapa värde, där fem av de sju tillfrågade 

fann det värdeskapande. De övriga två ansåg att värdet varierade från fall till fall. Respondent 

V nämnde att det värde de upplevde från hållbarhet kom från att de kan bygga långsiktigt bra 

företag. Respondent V fortsatte “Vi ser oss själva som företagsbyggare. Vi är aktuariella. Vi är 

en långsiktig ägare och vi vill skapa bra bolag. Vi vill bli mätta på hur bolagen mår fem år efter 

vårt ägandeskap. Eller ännu längre bort. Har vi sett till att vi har investerat och byggt bra bolag 

som fortsätter växa? Det gör vi genom att kolla deduktivt, har vi bra ledning, har vi bra 

produkter etc. Det är klart, då blir den här aspekten [hållbarhet] också väldigt viktig. Det här är 

något som jag tror är viktigt när vi säger att vi ska bygga bra bolag och skapa värde”. 

Respondenten diskuterade även stordriftsfördelar i relation till hållbarhet. Denne menade att 

storleken på bolaget underlättade hållbarhetsarbetet då stora bolag kunde ha personer eller team 

som aktivt arbetade med dessa frågor i portföljbolagen. Vidare ansåg respondent VII att 

hållbarhetsarbete kunde skapa värde och gav uttryck för att bolag som inte arbetar med 

hållbarhet inte kommer överleva om trettio år. Denne fortsatte “Vi ska leverera ett bolag som 

har potentialen med sig. Det skapar vår business, det är det vi lever av. Det är hela ryktet och 
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sättet vi vill leva på. Är vi stolta över det vi gör? Vill vi associeras med det här? Vår resa skulle 

ta slut om vi hade ohållbara bolag. Det skulle vara döden för lönsamheten”. Respondent VI 

uttryckte liknande åsikter “Vårt mål på Private Equity VI är att skapa värde till våra investerare. 

Det är det vi är här för att göra. Jag tror inte att vi skulle få buy-in på att syssla med hållbarhet 

om vi inte kände att det skapade värde. Så det är vi helt övertygade om att det gör”. Några av 

de andra PE-bolagen hade inte samma övertygelse och ansåg snarare att värdet av 

hållbarhetsarbetet berodde på det specifika fallet. Respondent III beskrev det “Doing good, det 

kostar pengar så jag vet inte riktigt, jag tror att det är case by case. För någon ger det mening 

och för någon annan så gör det inte det”. Respondent IV var inne på ett liknande spår och ansåg 

att hållbarhetsfrågor främst var värdeskapande för verksamheter vända mot konsumenter. Detta 

då det på så sätt kunde säljas till konsumenter som i sin tur upplevde att den konsumerat något 

som är bra för miljön och omvärlden. Respondenten ansåg därmed att värdet berodde på vilket 

slags bolag de höll för tillfället. Alla respondenter var dock överens om att värdet från 

hållbarhetsarbetet inte framträdde förrän på lång sikt. Respondent V beskrev det “Jag tror inte 

man kan jobba med den här frågan på kort sikt, det är en fråga man måste jobba med långsiktigt 

och konsekvent, det handlar väldigt mycket om attityd. Man måste bestämma sig”. 

Respondenten menade även, “Det [hållbarhetsarbetet] har en otrolig påverkan på värdet 

[företagsvärdet]. Det kostar pengar så man kan inte vara kortsiktig”. De övriga svaren var 

liknande, där de beskrev hur hållbarhet ofta innebär en stor initial investering vilket gör att 

lönsamheten och värdet ofta visar sig först på lång sikt. Respondent VII beskrev det “Jag tror 

lönsamhet på kort sikt är väldigt svårt, men på lång sikt kommer det verkligen avspegla sig. Vi 

blir oftast anklagade för att se saker på kort sikt vilket är väldigt tråkigt eftersom på ett vanligt 

finansiellt institut, som en bank, så är lång sikt tre år. För oss är det inte ens ägandeperioden, 

vi har genomsnitt på i alla fall fem år”. Vidare menade respondent IV att hållbarhetsarbetet inte 

gav värde direkt utan visade sig senare, vid exempelvis exit. Då kunde ett sådant arbete fungera 

som motiv för högre värdering. Denne beskrev det “Vi har sått ett frö och vi tror att ni kan 

skörda det i nästa skede och därför vill vi ha betalt för det. Vår ägarmodell bygger mycket på 

att skapa hållbart värde som inte nödvändigtvis bara visar sig dag ett, men kanske om fyra till 

fem år också”.  

  

När det kom till vilket slags värde hållbarhet skapade var det spridda åsikter bland 

respondenterna. Där vissa ansåg att det gav lönsamhet och andra menade att det främst bidrog 

med värdeskapande av mjuka värden. Respondent VII beskrev det “Jag tror det är viktigt att 

inte fokusera för mycket på finansiell ROI. Hållbarhet är något som är otroligt operationellt 
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och jag tror det är precis som en bra HR-strategi, det är inte helt enkelt att mäta. Det man vet 

är att dessa faktorer bidrar till bättre styrning, bättre intern kontroll, bättre struktur, 

långsiktighet och till att bli en attraktivare arbetsgivare. Det är egentligen den typen av 

värdeskapande, mjuka värden [som hållbarhet skapar]”. Även respondent I talade om mjuka 

värden och menade på att den största påverkan hållbarhet hade var en effektivare personal som 

är mindre sjuk och därmed kan arbeta mer effektivt. Private Equity V beskrev istället hur deras 

hållbarhetsarbete gjorde dem attraktiva för investerare “Utifrån vårt perspektiv blir det här 

viktigt för Private Equity V:s profil för att kunna få investerare som ställer något typ av krav”. 

De ansåg sig även ha ett ansvar som stor aktör i PE-sektorn i Sverige, för att visa att de tog 

hållbarhet på allvar inför internationella investerare. Detta då dessa investerare ofta ställde 

högre krav än de svenska investerarna “Ni kanske tycker de svenska bolagen är ute i debatten 

men det är ingenting mot vad amerikanska fonder kan göra. Amerikaner är extremt stringenta 

när det kommer till sånt här”. Respondent IV ansåg snarare att hållbarhet skickade en positiv 

bild till intressenterna, vilket i sin tur bidrog till lönsamhet. Denne fortsatte “Ju mer man ser att 

det här är något som man kan tjäna pengar på, så kommer det att bli mer intressant och då 

skulle jag också säga att vi skulle bli mer benägna att ta in experter för det”.  

  

Respondenterna var även överens om svårigheterna i att mäta det värde som hållbarhet 

genererar. Respondent VI beskrev “Det är väldigt svårt att säga att givet att vi gjort det här har 

värdet gått upp från X till Y. Det är ofta den stora utmaningen”. Denne fortsatte “Det är klart 

att alla känner att personalen är nöjdare om vi får ner sjukskrivningarna och så vidare. Den 

typen av KPI:er har vi ofta. Det är klart att det går att peka i rätt håll, så någonstans indirekt 

inser alla att det ligger till grund för en bättre värdering. Men det är lite knepigt. Vi är 

övertygade om att det driver värde”. Respondent VII fortsatte på samma spår och uttryckte att 

det kan vara svårt att direkt koppla hållbarhetsfrågor till lönsamhet och menade på att det är 

viktigt att förstå helheten då de som företag inte investerar i ett bolag endast baserat på en 

parameter. Respondenten fortsatte “Sen kan jag väl säga också, för oss har det varit otroligt 

viktigt att när man tittar på ett potentiellt projekt att man tar in helheten, så man inte snöar in 

sig på något område, för det gör man ju inte med något annat. Det är viktigt att fånga både den 

finansiella biten och potentiella risker. Det kan vara hållbarhetsperspektiv, det kan också vara 

HR-perspektiv, så man inte glömmer bort de här aspekterna som vi vet är väldigt 

värdeskapande för ett företag”. 
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5. Analys 
5.1 Private Equity och Hållbarhet 

 

5.1.1 Hållbar utveckling 
Hållbarhetsarbete kan benämnas på flera olika sätt, i denna studie har det fokuserats på ESG, 

CSR samt SRI. De flesta av respondenterna diskuterade ESG-frågor, vilket var, utifrån 

intervjuerna, det mest använda begreppet inom PE. ESG innefattar både ett internt och ett 

externt perspektiv samt att det behandlar alla intressenter genom en bolagsstyrning ur ett etiskt 

perspektiv (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009). Flera av respondenterna, bland annat 

respondent VII nämnde att de hade en investeringspolicy rörande ESG-frågor. Slutsatsen som 

kan dras utifrån intervjuerna är att PE-bolagen lägger större vikt på hållbarhetsfrågor inför en 

investering än under ägandeperioden, där screening utgör en stor del. Screening-fasen har sin 

bakgrund i SRI och syftar till de första urvalsmetoderna inför en investering. PE-bolaget väljer 

ut potentiella investeringar samt exkluderar vissa, utifrån en rad olika kriterier (Domini 2001; 

Sparkes 2002). I detta fall skulle ett exempel kunna vara ett företag som inte uppfyller vissa 

hållbarhets- eller etiska krav. Respondent VII menade att de inte har någon speciell 

exkluderingslista inför en investering. Det vill säga, att de inte har någon sektor de uttalat väljer 

att inte investera i. Däremot menade respondenten att det i screening-fasen tas hänsyn till olika 

risker i bolagen, bland annat utifrån ett etiskt och moraliskt perspektiv. Respondenten menade 

att detta tillsammans med att de följer lagar och regler innebar att en exkluderingslista skulle 

vara överflödig. 

  

En av anledningarna till att det arbetas mindre med hållbarhetsfrågor under ägandeperioden 

kan vara att PE-bolagen har högre krav från investerarna vid investeringsprocessen än vad de 

har under ägandeperioden. Respondenterna menade även att det är då de har den största 

möjligheten att kunna påverka. När de håller bolagen menade respondenterna VII att de inte 

kan gå in och “mikrostrya” bolaget då det självklart redan finns en ledning. Även om 

företagsledningen har krav på sig från PE-bolaget är dessa krav vanligtvis inte kopplade till 

hållbarhetsfrågor, utan snarare finansiell prestation. Således ligger beslut angående 

hållbarhetsfrågor, i vilken utsträckning de bör inkluderas i verksamheten, till stor del i händerna 

på ledningen även om PE-bolagen självklar kan påverka. Respondent VII nämnde dock att de 

bidrar med kompetens till portföljbolagen och att de uppmuntrade ledningen till att arbeta med 
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dessa frågor. Arbete med CSR-aktiviteter är enligt Nollet, Filis och Mitrokostas (2016) och 

behövs arbetas med på ett effektivt sätt för bästa resultat (Crifo & Forget 2013). Det skulle 

kunna vara en anledning till att det arbetas det mindre med hållbarhet i portföljbolagen. Dels 

för att ledningen inte ser ett värde med det, utan snarare en kostnad som påverkar det finansiella 

resultatet negativt men också för att det saknas kompetens för att effektivt kunna integrera 

hållbarhetsaspekter i styrningen.   

  

Respondent IV och VII nämnde att de är ansluta till PRI. De menade att med den ökande 

medvetenheten kring hållbarhet var det inte ovanligt att investerare krävde det. Vidare skulle 

det kunna vara avgörande för att investerarna skulle vilja investera sitt kapital hos just deras 

PE-bolag. Således blir det essentiellt att vara ansluten till PRI för att kunna vara 

konkurrenskraftig hos investerarna för framtida investeringar. Detta ökar transparensen i 

företaget genom bland annat årliga transparency reports vilka utfärdas av PRI och fylls i av 

företaget. Dock menade respondent VII att PRI kan anses vara väldigt grundläggande då 

principerna främst syftar till att företag inte ska investera i ohållbara sektorer ur ett socialt och 

miljömässigt perspektiv där även bolagsstyrningen tas hänsyn till.  

  

Något som respondent VII nämnde var upprätthållandet av hållbarhetsredovisningar, vilket ett 

flertal av deras portföljbolag tvingades till. Detta i och med den nya hållbarhetslagen rörande 

hållbarhetsrapportering (Sveriges Regering 2016). Samma respondent nämnde vidare att de 

löpande höll utbildningar för de anställda, bland annat hur en hållbarhetsredovisning skulle 

upprätthålls. Detta var något som de i sin tur förväntades ta vidare till sina respektive 

portföljbolag. Respondenten från SVCA menade på att arbetet med hållbarhet inom PE 

kommer att fortsätta öka. Dels genom ESG-krav, vilket också blir sammankopplat med 

hållbarhetsredovisningen där de oftast, exempelvis, redovisar om koldioxidutsläpp. Detta 

kommer självklart att främst beröra PE-bolagen inriktade på LBO, där företagen oftast är större 

och mognare än till exempel start-up företag. Utöver hållbarhetslagen finns fler regleringar 

rörande hållbarhet som företag behöver ta hänsyn till. Respondent IV nämnde bland annat att 

de hade arbetat med ett vinimportbolag som importerade till Skandinavien. Denne talade vidare 

om att alkoholmonopolet i Sverige ställde höga krav på att arbeta med ESG relaterade frågor 

som de därmed behövde ta ställning till. 

  

Flertalet av respondenterna nämnde att de ser skillnad i hur hållbarhetsfrågor arbetas med idag 

inom PE, jämfört med tidigare. Detta stöds av Svenskt Näringsliv (2016) som menade på att 
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företagens vilja inför att arbeta med hållbarhet har ökat. Crifo, Forget och Teyssier (2015) 

nämnde i sin studie att entreprenörer som inte arbetar med hållbarhetsfrågor får en begränsad 

tillgång till PE-finansiering. Detta blir då applicerbart på vad respondenterna nämnde angående 

hur de arbetar. De menade att de har ett ökat tryck från investerarna att arbeta med ESG. De 

menade vidare att det var något som gjorde dem konkurrenskraftiga gentemot andra PE-bolag 

samt även attraktiva för investerarna. Flera av respondenterna nämnde bland annat att större 

risker utvärderas i företagen där de ser en potentiell investering. Med större risker menade 

bland annat respondent VII etiska och moraliska, exempelvis att det skulle förekomma 

barnarbete eller andra slaviska förhållanden i företaget vilket kan inkluderas under 

hållbarhetsarbete. Dock kan ett bolag inte bli exkluderat genom exkluderingslistan om det inte 

skulle finnas exempelvis ett tydligt ramverk för CSR i övriga aspekter som rör hållbarhet, utan 

endast de större riskerna utvärderas i screening-fasen. Sammanfattningsvis går det att se att 

hållbarhetsfrågorna blir allt populärare att arbeta med även för PE-bolagen samt de flesta av 

respondenterna tror på en utveckling i framtiden. Detta mycket på grund av lagar och 

regleringar, men även på grund av en ökad efterfrågan samt krav från investerarna. 

  

5.1.2 Leveraged Buyouts & Venture Capital  
 Enligt respondenterna varierade omfattningen av hållbarhetsfrågor som integrerades i 

investeringsprocessen samt i portföljbolaget under ägandeperioden. De menade att variationen 

både berodde på investeringsinriktningen, LBO eller VC, samt på storleken på investeringarna. 

Detta skulle kunna bero på att LBO syftar mer till större och mognare bolag medan VC inriktar 

sig på mindre, oftast start-up bolag (Kaplan & Strömberg 2009; Sahlman 1990). För bolagen 

som är inriktade på VC-investeringar, där deras potentiella investeringar ofta är unga bolag, 

finns det enligt respondenterna en begränsning i vilken utsträckning hållbarhetsfrågor kan 

inkluderas. Respondent III nämnde bland annat att de främst investerade i teknik i form av 

mjukvaruföretag. Då de inte hade en fysisk produkt ansåg denne vidare att finansiell prestation 

var viktigare att fokusera på än hållbarhetsfrågor. Respondenten menade att i deras fall blev 

det svårare att konkret kunna arbeta med vissa aktiviteter i portföljbolagen. Respondent VII 

nämnde bland annat att ett sätt att arbeta med hållbarhet var att försöka minska på exempelvis 

koldioxidutsläpp. Då Private Equity III inte hade någon produktion likt exempelvis ett 

industriföretag stod de inte för samma avtryck, i form av olika utsläpp. Respondent III menade 

därmed att om de skulle arbeta med hållbarhet skulle det bli mer för syns skull då de, enligt 

dem, inte har någon egentlig påverkan. De ansåg därmed att hållbarhetsfrågor i deras fall inte 
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var av särskilt stor vikt. Respondent II nämnde vidare att de gjorde många investeringar i 

exempelvis greentech-bolag vilket skulle kunna kopplas till SRI (Domini (2001). 

Investeringarna görs utifrån vissa kriterier samt exkluderings- och inkluderingslistor som 

Domini (2001) beskrev. Ett exempel på en aspekt på en inkluderingslista skulle kunna vara att 

företaget, på något sätt, arbetar med miljö eller hållbar teknik. På så sätt kan då VC kopplas till 

hållbarhet även om de inte aktivt arbetar med frågorna i bolaget under ägandeperioden. Således, 

slutsatsen som kan dras är att VC-bolagen inte har något uttalat krav eller hållbarhetsarbete i 

själva portföljbolagen. Detta till följd av att de arbetar främst med mindre teknikbolag. Till 

skillnad från VC-bolagen arbetar PE-bolagen som inriktar sig på LBO med större företag. 

Utifrån vad respondenterna har nämnt så går det att se att de som inriktat sig på LBO-

investeringar arbetar mer med dessa frågor. Både när de screenar potentiella investeringar men 

även under ägandeperioden. Dock verkar arbetet i själva portföljbolaget i dagsläget vara något 

begränsat, där de flesta begränsar sitt hållbarhetsarbete till främst screeningfasen. Vidare har 

det varit en tydlig utveckling de senaste tio åren där fokus på hållbarhetsfrågor har ökat. De 

PE-bolag som inriktar sig på LBO beskrev hur trycket från investerarna har ökat när det 

kommer till hållbarhet, något som VC-bolagen inte verkade ha upplevt. Detta bör främst bero 

på, som tidigare nämnt, att LBO sker i större mognare bolag där det finns större möjligheter att 

integrera hållbarhetsfrågor. 

 

5.1.3 Kompetens 
En avgörande aspekt för att kunna arbeta med ESG, SRI, CSR eller vilka frågor som helst, är 

att det finns tillräckligt med kompetens bland de anställda. För att hållbarhetsfrågor ska kunna 

bidra till ökat värde menar Crifo och Forget (2013) att de måste arbetas med på rätt sätt. Vidare 

behövs det finnas humankapital i form av personer som har expertis inom ämnet för att frågorna 

ska kunna arbetas med effektivt. Majoriteten av respondenterna nämnde att det mycket väl 

skulle kunna vara så att kompetens saknas och att det därför arbetas mer begränsat med 

hållbarhetsfrågor i portföljbolagen. Respondenterna menade att för att kunna öka 

hållbarhetsarbetet i PE-sektorn behövs det generellt sett mer och bättre kompetens. För att 

åtgärda detta bör bolagen ställa sig frågan hur de bäst arbetar med dessa frågor, huruvida de 

bör ha en person som uttalat arbetar med dessa frågor eller eventuellt ta hjälp av extern expertis 

i form av konsulter. Respondent I var inne på att mentaliteten kring hållbarhet behöver 

förändras för att det ska kunna göras förändringar i hur företagen arbetar med det. Respondent 

VI tog upp problematiken rörande att hållbarhetsfrågor inte ska arbetas med i syfte av en positiv 
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publicitet. Denne menade att frågorna heller inte får drivas för hårt eller i ett felaktigt syfte, då 

kommer arbetet hos företagen bli av fel anledning. Respondent VI nämnde att de hade en extern 

person som satte upp ett ramverk för deras hållbarhetsarbete som de sedan arbetade efter. I 

tillägg till detta nämnde även respondent IV att något som skulle kunna göras för att få flera att 

arbeta med dessa frågor var att ta in externa konsulter. Respondent IV, samt även respondent 

VII, nämnde hur de som PE-bolag arbetar som konsulter i sina portföljbolag, där de bidrar med 

kunskap samt representerar en del av styrelsen. Med en sådan position menade de att de har 

begränsat inflytande över vad som ska prioriteras i bolagen och inte. Det är därmed upp till 

ledningen och investeringsansvariga från PE-bolaget i portföljbolagen att implementera ett 

hållbarhetsarbete. Respondent IV menade att det alltså blir en fråga om intresse eller inte, 

huruvida PE-bolagen arbetar eller uppmuntrar till att arbeta med dessa frågor i portföljbolagen 

samt i vilken utsträckning. Ett intresse som dels måste ligga hos ledningen själva, men även 

från investeringsansvariga för PE-bolagen. Då investerarna ställer krav på portföljbolagen 

angående hur de använder deras investerade kapital kan en slutsats vara att hållbarhetsarbetet 

måste bidra med något typ av värde för att frågorna ska vara med på agendan. Barnett och 

Salomon (2012) fann i sin studie att relationen mellan intressenterna i ett bolag kommer ha stor 

påverkan i utfallet om CSR bidrar till ökad lönsamhet eller inte. De menade att lönsamheten 

från CSR varierade från bolag till bolag. Fanns det en bra relation mellan intressenter, med stor 

transparens hela vägen, fick beslut angående hållbarhet ett större genomslag. Detta eftersom 

företaget effektivare kunde förmedla en trovärdighet i hållbarhetsarbetet, vilket i sin tur kunde 

ge positiva fördelar. Respondenterna tryckte på att PE-bolagen har en nära relation till både 

ledning samt dess investerare. Ledningen i form av att de aktivt arbetar med bolagen samt 

investerarna som kräver rapportering löpande. Investerarna kan kontrollera hur arbetet 

fortlöper, vilket skapar en hög transparens och trovärdighet. Barnett och Salomons (2012) 

studie skulle då kunna vara applicerbar på just PE-sektorn där den täta relationen skulle 

förstärka lönsamheten från hållbarhetsarbetet. 

  

Respondent I nämnde att denne tror på ett ökat hållbarhetsarbete i framtiden, som dels kommer 

till följd av en generationsförändring. Att den yngre, mer medvetna generationen skulle ersätta 

den gamla stereotypa riskkapitalisten som övervägande anser att hållbarhetsarbete inte skapar 

värde för investerare. Sammanfattningsvis handlar det mycket om att det finns ett intresse i att 

arbeta med vissa frågor samt en tro på att det finns ett värde i det. En annan aspekt som skulle 

kunna öka kompetensen är utbildningar, vilket som nämnt tidigare var något som Private 

Equity VII tillhandahöll. Det kunde vara utbildningar inom exempelvis bolagsstyrning eller 
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hållbar utveckling. Där de bland annat försåg anställda och portföljbolag med information om 

hur det praktiskt skulle arbetas med dessa frågor i företagen. Att kunna utbilda sina anställda i 

andra frågor än de som de specifikt har en spetskompetens i ökar medvetenheten samt 

kunskapen inom de olika områdena. Detta skulle då kunna gå i linje med Crifo och Forgets 

(2013) studie där de, som nämnt, behandlar vikten av att arbeta rätt med hållbarhetsfrågor, för 

att i sin tur kunna uppnå lönsamma resultat.  

  

5.1.4 Agentproblemet 
 Jensen & Meckling (1976) beskrev agentproblemet som en intressekonflikt där företagets 

potentiella avkastning och vinster kunde påverkas negativt av att ledningen inte agerade i linje 

med vad som var långsiktigt bäst för aktieägarna. Investeringarna PE-bolagen gör finansieras 

av utomstående investerare vilka vill maximera sin avkastning. De finns därmed en potentiell 

skiljaktighet mellan investerare och företagsledning i PE-fondens portföljbolag, där ledningen 

eventuellt inte tar beslut som maximerar investerarnas värde. Respondenterna beskrev dock 

hur investerare ställde stora krav, vilka även följdes upp och rapporterades regelbundet. Detta 

skulle kunna minska agentproblematiken genom att PE-bolagen tvingas ha fullständig 

transparens till investerarna, vilka i sin tur kan säkerställa att bolagen agerar som de önskar. 

Vidare är det av stor vikt för PE-bolagen att ha en god relation med sina investerare då en god 

relation är nödvändig för framtida investeringar. Agentproblemet kan därmed anses vara 

mindre utbrett i PE-sektorns portföljbolag än i exempelvis börsnoterade bolag där aktieägarna 

har en mer avlägsen relation till företagsledningen. Eventuell agentproblematik skulle dock 

kunna uppstå mellan portföljbolagets ledning och PE-bolaget som önskar att maximera 

vinsterna för sina investerare. Detta kan då frångå entreprenörernas åsikter i exempelvis start-

ups vid VC-investeringar där entreprenörerna bakom företagen ofta har en personlig koppling 

till företaget denne byggt upp. PE-bolagen är oftast minoritetsägare i dessa bolag vilket minskar 

deras möjlighet att påverka. 

  

Respondent V menade att hållbarhetsarbete i ett bolag långsiktigt kan ha en stor påverkan på 

företagsvärdet men att det är kostsamt på kort sikt. Respondenten fortsatte att aktieägarna bör 

ha som mål att skapa ett långsiktigt värde i bolaget och inte fokusera på kortsiktiga vinster. 

Friedman (1970) var en av kritikerna till hållbarhetsarbete då han ansåg att det gick i linje med 

agentproblematiken. Han menade att företaget frångår vinstmaximering till aktieägarna genom 

att arbeta med hållbarhet då dessa frågor är väldigt kostsamma. Agentproblematiken, enligt 
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Jensen & Meckling (1976), rör frågor som kortsiktiga vinster som skulle kunna skada företaget 

på lång sikt. Utifrån dessa antaganden bör CSR-frågor exkluderas från denna problematik då 

det enligt Nollet, Filis och Mitrokostas (2016), förvisso, är kortsiktigt kostsam men på lång sikt 

kan skapa ett bestående värde i bolaget. Respondent VII menade att då hållbarhet är svårt att 

mäta monetärt bör värdet från det inte bedömas utifrån resultatet, i form av finansiell ROI, utan 

snarare i form av mjuka värden. Eisenhardt (1989) menade, för att minska agentproblematiken 

kunde agenter antingen belönas eller kontrolleras. I de fall där principalerna valde att belöna 

agenterna menade denne att detta skulle göras utifrån deras agerande och inte utifrån resultatet 

av det. Detta då de var mer riskaverta än principalerna och därmed kunde ta kortsiktiga beslut 

för att maximera sin egen vinst. Då hållbarhet är svårt att mäta i ett monetärt värde är det 

därmed problematiskt att belöna agenter utifrån resultatet från hållbarhet. Ett sådant 

belöningssystem kan innebära att agenterna väljer att inte arbeta med hållbarhet då de inte ser 

någon egen vinning i det, detta i och med svårigheterna att se kopplingen till en finansiell 

prestation. Eisenhardt (1989) beskrev vidare att ett resultatbaserat belöningssystem inte är att 

föredra då det påverkas av fler faktorer än endast agentens handlande. Hållbarhet är ett globalt 

fenomen som därmed beror mycket på externa faktorer, där företag exempelvis inte kan 

kontrollera eventuella översvämningar eller jordbävningar. Det är därmed viktigt att agenterna 

belönas för det de kan påverka för att motivera dem till att arbeta med hållbarhet. Principalerna 

kunde även välja att övervaka agenterna i deras hållbarhetsarbete, vilket Respondent IV samt 

V vittnade om blivit en allt vanligare företeelse. De menade att investerarna kräver mer och 

mer rapportering kring hur företagen arbetar kring hållbarhet, vilket skulle kunna minska 

informationsasymmetrin och därmed agentproblematiken. 

  

Vidare menade majoriteten av respondenterna, som nämnt, att en anledning till att inte fler 

företag arbetade med hållbarhet i dagsläget kunde vara att de saknade rätt kompetens för det. 

Detta var något Crifo och Forget (2013) beskrev var relevant för att arbeta med hållbarhet på 

rätt sätt samt dra ekonomisk vinning av det. Inom agentteorin existerar problematiken att 

agenter kan utge sig för att ha mer kunskap och kompetens än vad de egentligen har. Detta 

skulle kunna innebära att hållbarhetsfrågorna inte arbetas med på rätt sätt då den egentliga 

kompetensen saknas. Då Crifo och Forget (2013) menade att hållbarhetsarbetet endast var 

lönsamt då det arbetades med på rätt sätt skulle det då kunna innebära att portföljbolagen inte 

maximerar vinsten av ett hållbarhetsarbete om de saknar rätt kompetens. Detta skulle således 

innebära att principalernas värde inte maximeras.  
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Respondent VII nämnde att deras business inte skulle överleva om de byggde ohållbara bolag. 

De skulle tappa investerare samt att det skulle vara något som tog död på lönsamheten. Detta 

talar då emot Friedmans teorier om att CSR-frågor är något som bidrar till agentproblematiken. 

Respondent III menade dock att det är kostsamt att investera i hållbarhetsfrågor och att det 

därmed är viktigt att se ett värde i det. Denne fortsatte att frågan är mer komplex än att säga 

huruvida det skapar värde eller inte och menade att det även kan variera från fall till fall. 

Respondent VII nämnde att hållbara lösningar exempelvis kunde skapa ett större monetärt 

värde i konsumenttillvända företag då det fanns en väldigt hög efterfrågan på det.  

  

De slutsatser som kan dras är att långsiktiga, hållbara bolag är något PE-bolagen strävar efter 

att skapa. I vilken utsträckning det inkluderar ESG- eller CSR-frågor har att göra med 

lönsamhet samt vilket värde det skapar för investerarna. I samma kontext går det även att 

diskutera i vilken utsträckning agentproblematiken inom PE-sektorn existerar. Flera av 

respondenterna talade om vikten att kunna tillfredsställa investerarna och uppfylla deras krav. 

De har en makt i form av att de bidrar med kapital till investeringarna och kan välja att flytta 

pengarna om PE-bolagen inte uppfyller deras krav. 

   

5.2 Hållbarhetsarbete som värdeskapare 

5.2.1 Lönsamhet 
För att fler företag ska intressera sig för ett hållbarhetsarbete krävs det en förståelse om och i 

så fall hur det påverkar lönsamheten. De artiklar som utforskar området har vitt spridda åsikter 

där vissa ansåg att hållbarhet ledde till ökad lönsamhet och vissa ansåg tvärtom. Bland annat 

Löhman och Steinholtz (2003) ansåg att arbete med hållbarhetsfrågor kunde skapa värde i 

bolaget. Dessa åsikter delade inte Friedman (1970) då denne ansåg att CSR frångick det faktum 

att företag ska vara vinstmaximerande. En majoritet av respondenterna ansåg dock att det var 

värdeskapande. Respondent V menade att större företag lättare kan ägna sig åt 

hållbarhetsarbete då de har stordriftsfördelar, på så sätt att de kan avsätta resurser och anställda 

just till dessa frågor. Det är då applicerbart på Nollet, Filis och Mitrokostas (2016) U-formade 

kurva för lönsamhetsutveckling till följd av hållbarhetsaktiviteter. Den optimala mängden 

hållbarhetsarbete var då stordriftsfördelar uppnåtts och kostnaderna minskade. Lönsamheten 

från aktiviteterna baseras därmed å ena sidan delvis på företagets förmåga att få ned 

kostnaderna men å andra sidan även på företagets storlek. Stora PE-bolag med många 

portföljbolag har möjligheten att implementera hållbarhetssystem till en lägre kostnad än vad 
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ett litet PE-bolag kan göra. Detta innebär då att det blir mer lönsamt för dem att göra det då 

kostnaderna för mindre bolag mycket väl kan överväga vinsterna. Respondent III menade att 

dessa svårigheter gjorde att hållbarhet inte var lönsamt för alla, utan att det snarare, som tidigare 

nämnt, varierade från fall till fall. Enligt Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) var dock 

risken för små bolag att det blev ett etableringshinder om de inte implementerar 

hållbarhetsarbete, då det mer och mer premieras och kan ge konkurrensfördelar för de större 

bolagen. Dessa meningsskiljaktigheter kan anses uppkomma till följd av olika uppfattningar 

av vad som maximerar vinsten. Då hållbarhet är en aktivitet som visat sig vara svår att direkt 

koppla till lönsamhet skilde sig respondenternas uppfattning av hur värdeskapande de ansåg 

hållbarhetsarbetet var. Detta kan även ha att göra med respondenternas personliga uppfattning 

av hållbarhet, vilken i sig färgar hur lönsamt denne anser att det är. En person som anser att 

hållbarhetsfrågor är viktiga, kan vara beredd att ta en större kostnad i och med att denne anser 

att det är rätt sak att göra. En person som inte anser att hållbarhet är viktigt har svårare att 

motivera relevansen och därmed värdet. I och med att värdet från hållbarhet kan anses diffust 

då det inte direkt går att avläsa, styrs uppfattningen av värdet därmed till stor del av 

respondentens egen inställning.  

  

Flertalet av respondenterna uttryckte att fler aktörer troligtvis skulle intressera sig för hållbarhet 

om det fanns en tydligare koppling till lönsamhet. Detta är intressant då respondenterna främst 

talade om de mjuka värden de upplevde av hållbarhet, där endast ett fåtal nämnde finansiella 

prestation som ett mått. Detta kan bero på att det i dagsläget är svårt att se en tydlig koppling 

mellan hållbarhetsarbete och finansiell prestation. Många av respondenterna talade just om 

svårigheterna i att mäta den lönsamhet som uppstår från hållbarhet. En tydligare koppling ansåg 

de kunna öka intresset bland PE-bolagen och göra att fler intresserade sig för hållbarhet. Det 

skulle kunna vara en förklaring till varför VC-bolagen inte arbetade med hållbarhet under 

ägandeperioden. Ett mål med ett start-up företag bör vara att så snabbt som möjligt nå 

lönsamma resultat. Är det då oklart huruvida hållbarhetsarbetet bidrar positivt till finansiell 

prestation kanske kapitalet hellre allokeras på annat sätt. Hållbarhetsfrågorna skulle möjligen 

kunna bli mer aktuella när företaget blivit mognare. Respondent VII menade dock att risken 

var att det ledde till ett för stort fokus på det finansiella och att grundvärderingarna rörande 

hållbarhet därmed glömdes bort. Respondent IV höll inte med om detta och menade snarare att 

om fler såg att de går att tjäna pengar på att arbeta med hållbarhet skulle det leda till att fler 

arbetade med frågorna. Detta skulle kunna kopplas till Grankvist (2009) som ansåg, att arbete 

med CSR-frågor kan skapa ekonomisk vinning för företaget. Sammanfattningsvis verkade 
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respondenterna vara överens om att det huvudsakliga målet med hållbarhet inte var att tjäna 

pengar, men att lönsamhet ändå kunde uppnås genom ett strategiskt användande av dessa 

frågor. PE-bolagen har de senaste åren mer och mer intresserat sig för hållbarhetsfrågor, både 

till följd av den nya hållbarhetslagen vilken utvidgar hållbarhetsrapporteringen, men även för 

att de vill ta sitt ansvar mot samhället och ser ett värde i att göra det.  

  

5.2.2 Icke-finansiellt värde 
Då hållbarhet kan vara svårt att koppla direkt till en finansiell prestation beskrivs det ofta i 

kontexter av mjukare värden. En majoritet av respondenterna ansåg att det främsta värdet 

hållbarhetsarbete genererade var i form av att de blev attraktivare som arbetsgivare samt för 

investerare, de menade även att den interna kontrollen och styrningen förbättrades. Även om 

detta värde inte har en direkt koppling till ett finansiellt värde menade Löhman och Steinholtz 

(2003) att det fortfarande kan vara relevant för företaget då det kan förbättra dess relationer 

med omvärlden. Flera av respondenterna talade om hållbarhet i termer av deras syfte som PE-

bolag. De menade att ett av deras syften var att bygga långsiktiga företag för framtiden. Vidare, 

det värde de ansåg hållbarhetsfrågorna gav var till stor del konkurrenskraft inför framtiden. 

Respondent V menade att hållbarhetsfrågor blir en allt viktigare del av deras verksamhet. Detta 

då deras business är att skapa långsiktiga företag, samtidigt som hållbarhet blir ett mer 

grundläggande krav att integrera i verksamheten. Detta indikerar inte bara att hållbarhet kan ge 

värde, utan att det också blir något alltmer självklart att arbeta med. Detta i sin tur vittnar om 

att det kanske inte bara ger värde, utan snarare, kan leda till en avsaknad av värde för de som 

inte arbetar med det. Respondent VII menade dock att oavsett vad för nytta hållbarhet anses 

bidra till är det viktigt att förstå helheten. Detta då det ofta är ofördelaktigt att fokusera på bara 

ett område. Genom att endast fokusera på en sak är det lätt att föra ett alltför kortsiktigt tänk 

vilket kan skada bolaget på lång sikt. Det krävs att hållbarhet lyckas inkorporeras strategiskt i 

företaget för att undvika ett kortsiktigt förhållningssätt kring dessa frågor. 
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6. Slutsats 
Syftet med studien var att undersöka och analysera i vilken utsträckning PE-bolagen arbetade 

med hållbarhetsfrågor, om de påverkats av en ökad medvetenhet kring hållbar utveckling samt 

om de upplever det som värdeskapande. Resultaten från studien redovisar hur PE-bolagen 

arbetar med frågorna men också hur de har sett på utvecklingen av begreppet hållbarhet samt 

deras inställning till det. Vidare ämnar resultaten från studien bidra till en ökad förståelse 

rörande hur sektorn arbetar med hållbarhet samt hur de kan maximera värdet av det. De 

forskningsfrågor som legat till grund för att besvara studiens syfte har varit: 

  

x I vilken utsträckning arbetar PE-bolagen med hållbarhet, inför en investering samt i 

portföljbolagen? 

  

x Har en ökad medvetenhet kring hållbarhet påverkat PE-bolagen? 

  

x Upplever PE-bolagen att hållbarhetsarbetet kan skapa värde för portföljbolagen?  

  

Slutsatsen som kan dras utifrån analysen är att PE-bolagen som är inriktade på LBO-

investeringar, generellt sett, arbetar mer med hållbarhet än VC-bolagen. Detta mycket beroende 

på storleken på investeringen där LBO-investeringarna görs i större, mogna bolag medan VC-

investeringarna görs i mindre bolag, ofta teknikinriktade start-ups. Bland de som arbetar med 

hållbarhetsfrågor är ESG det mest använda begreppet. PE-bolagen screenar potentiella 

investeringar där företag med större risker exkluderas utifrån ett antal sociala och etiska 

kriterier. Det går även att se att kraven investerarna ställer på PE-bolagen angående hållbarhet 

har skärpts, dock gäller detta främst inför en investering. Under perioden då PE-bolagen äger 

portföljbolagen integreras hållbarhetsfrågorna inte i samma utsträckning. Detta beror till stor 

del på hur ledningen och investeringsansvariga från PE-bolagen värderar frågorna, samt i så 

fall, i vilken utsträckning de väljer att inkludera dessa. Respondenterna från PE-bolagen 

menade att de inte går in och styr bolaget från grunden, utan att det är upp till ledningen att ta 

många beslut, då även rörande hållbarhet. Vidare menade de att dem inte har några speciella 

krav på portföljbolagen att arbeta med hållbarhet, utan kan endast uppmuntra dem till att göra 

det. VC-bolagens möjligheter att inkludera hållbarhetsfrågor kan anses begränsade då de främst 

arbetar med start-ups och relativt unga bolag. Vidare investerar de mycket i teknik, vilket inte 

gör ett lika stort avtryck när det kommer till exempelvis miljömässiga aspekter. Dock investerar 
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VC-bolagen mycket i greentech samt hållbar teknik vilket skulle kunna inkluderas i begreppet 

hållbar utveckling. Huruvida hållbarhetsarbetet kan skapa ett finansiellt värde för bolagen råder 

det delad mening om, främst då det är väldigt svårt att kunna mäta. Ofta ger det inget direkt 

värde, utan bygger på flera olika faktorer. En sak som kan nämnas är dock att hållbarhetsarbetet 

skapar värde i form av att bolagen blir attraktivare både som arbetsgivare och för investerare. 

På så sätt kan de skapa långsiktiga och välmående företag som är rustade för framtiden. En 

slutsats som kan dras är att hela PE-sektorn arbetar mer med hållbarhetsfrågor och ESG än vad 

det tidigare gjorts, respondenterna hävdade även att utvecklingen kommer att fortsätta. De 

menade att mycket beror på ökade krav från investerare, men också då samhället kräver mer 

hållbara lösningar, i större utsträckning än vad de gjorde för fem till tio år sedan. De menade 

vidare att lagkrav och regleringar påverkat denna utveckling och att de inte kommer att bli 

lösare, utan snarare, kommer att skärpas.  
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7. Förslag till vidare forskning 
Som nämnt genomgående i studien har det varit svårt att svara på frågan vilket värde ett 

hållbarhetsarbete faktiskt kan skapa för ett företag, eller i detta fall, PE-bolagens 

portföljföretag. Forskning pekar på olika resultat huruvida det kan skapa ett finansiellt värde 

eller inte, även åsikterna från respondenterna har varit olika. Flera av respondenterna nämnde 

att det skapar ett värde som inte direkt speglar sig på lönsamheten utan snarare ett värde i form 

av att det skapar långsiktigt hållbara företag samt att företaget blir en attraktivare arbetsgivare. 

Något som skulle kunna studeras vidare är hur lönsamheten, mätt i finansiella nyckeltal, 

korrelerar med hållbarhet. Där det idag finns olika typer av hållbarhetsmått, exempelvis CSR-

score. Det är dock ett område som är relativt forskat, dock med, som nämnt, väldigt olika 

resultat. Detta bör tyda på att det är svårt att se ett direkt värde med ett hållbarhetsarbete och 

att det snarare är en underliggande faktor i värdeskapandet. Således skulle det vara intressant 

att gå in djupare på vilket värde hållbarhet faktisk skapar. Ett förslag skulle vara att studera hur 

anställda eller arbetssökande värderar ett företag som aktivt arbetar med hållbarhet, samt även 

kolla i olika branscher, om det gör dem till attraktivare arbetsgivare. Detta skulle vara intressant 

att studera främst i finansbranschen där prestation är en viktigt och central aspekt, kanske mer 

än i andra branscher.  

  

Vidare skulle det vara intressant att närmare studera investerarnas perspektiv samt hur de ser 

på hållbar utveckling och dess framfart. Vad de anser är viktigt med ett hållbarhetsarbete och 

vad det skapar för värde för dem. Vidare även hur de ser på PE-bolagens inflytande på 

portföljbolagen när det gäller att integrera dessa frågor. 
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Appendix 
 
Intervjufrågor PE-bolag 
  
Generellt  
  

1. Berätta om dig själv. Hur länge har du arbetat på X och vad har du för roll 
där? 

  
2. Hur många portföljbolag har ni i dagsläget? 

  
3. Vilket segment investerar ni främst i? Samt vilken storlek på bolag? 

  
Hållbarhetsarbete inom X 
  

4. Har ni en uttalad hållbarhetspolicy? Hur ser den ut? 
  

5. Hur tas det hänsyn till ett företags hållbarhetsarbete inför en investering? 
  

6. Hur arbetar ni med hållbarhet i portföljbolagen? Kan du nämna något konkret 
som ni gör? 

  
7. Har ni någon person/team som ansvarar för hållbarhetsarbetet? (Anser ni att ni 

saknar rätt kompetens för att arbeta med dessa frågor?) 
  

8. Hur anser du att arbeta med hållbarhet skapar värde i företaget på kort och 
lång sikt? 

  
9. Vad är värdeskapande i PE? 

  
10. Hur tror du att lönsamhet och hållbarhet samspelar? 

  
11. Påverkar hållbarhetsarbete värderingen av företaget positivt inför en exit, i så 

fall hur? 
  
Private Equity branschen 
  

12. Om det ses till Private Equity sektorn generellt, i vilket utsträckning anser du 
att det arbetas med hållbar utveckling idag jämfört med tidigare? 

  
13. Finns det en trend bland investerare, att de ställer högre krav? 

  
14. Hur tror du arbetet med hållbarhet kommer se ut i framtiden? 

  
15. Vad tror du är det viktigaste, som behöver fokuseras mer på i Private Equity 

branschen rörande hållbarhet och dess utveckling? 
  

16. Om hållbarhet ses som en trend, ser du någon risk med det? 
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17. Exempelvis CSR har fått en del kritik att många arbetar med det mer för att 

det ser bra ut i stället för att det gör bra, hur ser du på det? 
  

18. Varför tror du att Private Equity kan ses av andra som kortsiktiga, i en mer 
negativ klang? I så fall, hur kan detta förändras? 
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Intervjufrågor SVCA 
 
Private Equity-sektorn 

1. Om det ses till Private Equity/Venture Capital-branschen generellt, i vilket 
utsträckning anser/tror du att det arbetas med hållbar utveckling idag jämfört 
med tidigare? 

 
2. På vilket sätt tror du Private Equity/Venture Capital-bolagen främst arbetar 

med hållbarhet? Och har detta ändrat sig över tid? 
 

3. Finns det en trend bland investerare, att de ställer högre krav på att det tas 
hänsyn till hållbarhetsfrågor? 

4. Hur tror du arbetet med hållbarhet kommer se ut i framtiden? 

5. Vad tror du är det viktigaste, som behöver fokuseras mer på i Private Equity-
branschen rörande hållbarhet och dess utveckling? 

6. Varför tror du att Private Equity kan ses av andra som kortsiktiga, i en mer 
negativ klang? I så fall, hur kan detta förändras? 

 
 

 


