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Sammanfattning 
Då hållbar utveckling blir allt mer viktigt så behöver alla aktörer i samhället göra sin del för att 
minska de ibland katastrofala och långvariga klimatförändringarna som blir på grund av 
exempelvis en högre medeltemperatur på jorden. En av dessa aktörer är den privata sektorn där 
investerare har en stor påverkan i vilka företag som får möjlighet att testa sina idéer och göra 
skillnad i världen. Frågan är dock om investerare tar det ansvaret och investerar i start-up 
företag med fokus på hållbar utveckling i sin affärsmodell. Denna studie syftar till att undersöka 
hur benägen investerarna är att faktiskt göra detta. Detta testas genom ett Discrete Choice 
Experiment där 14 investerare fick välja mellan tre olika företag som har olika stort fokus på 
hållbar utveckling i sin affärsmodell. Företag A har minst fokus på hållbar utveckling, företag 
B har viss fokus och företag B har stort fokus på hållbar utveckling. Discrete Choice 
Experimentet distribuerades i enkätformat där företagen representerades av en Business Model 
Canvas vardera och investerarna fick först välja mellan företag A & B, sedan företag A & C, 
och till sist företag B & C. Resultatet från studien visar på att investerare vid 26 procent av 
gångerna skulle välja en start-up utan fokus på hållbar utveckling, 45 procent av gångerna en 
med visst fokus på hållbar utveckling och 29 procent av gångerna en start-up med stort fokus 
på hållbar utveckling. Undersökningen visar också på en differens mellan olika grupperingar 
då exempelvis de som identifierade sig som kvinnor var mer benägna att investera på hållbar 
alternativ än män. Dessutom visar ängelinvesterare tydligt på en större benägenhet att investera 
i start-ups med fokus på hållbar utveckling än riskkapitalister. Slutsatserna av studien är att dess 
syfte uppfyllts och forskningsfrågan besvarats med att investerare har en benägenhet att 
investera i start-ups med en visst fokus på hållbar utveckling men det fick inte bli för mycket 
fokus. Resultatet av undersökningen kan användas av företag som befinner sig i faser där de 
behöver investeringar samt att de kan se vilket typ av investerare de bör vända sig till för att få 
störst möjlighet till positivt resultat. Viktigt att ta med sig från undersökningen är att dess 
reliabilitet och validitet kan kritiseras med brister exempelvis inom upprepbarheten i resultaten. 
Fortsatt forskning inom området bör studera större populationer av investerare för att se om 
samma mönster upprepar sig inom andra grupperingar samt att attributen hos affärsmodellerna 
kan delas upp mer för att undersöka om vissa attribut har större betydelse än andra när 
investerare väljer vilka start-ups de ska investera i. 
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Abstract 
A sustainable development becomes more and more important with an increasing number of 
catastrophic and long-term changes to the environment due to global warming. This also means 
that all the actors in the society needs to take their responsibility to combat this development. 
One of these actors are the private sector where the investors plays a large part in which 
companies that gets to develop their ideas and make a difference in the world. So, the question 
is: are investors taking that responsibility today and invest in start-ups with a focus on 
sustainable development in their business plans. This thesis aims to study how inclined 
investors are to invest in start-ups with a focus on sustainable development in their business 
plan. This is tested though Discrete Choice Experiments where 14 investors got to choose 
between three different companies with different levels of focus on sustainable development. 
Company A with the least amount of sustainability, company B with some focus and company 
C with a high focus on sustainable development. The Discrete Choice Experiments were 
distributed through a survey format where the companies were represented with a Business 
Model Canvas each and the investors first got to choose between company A & B, then A & C, 
and then company B & C. The results show that investors chose company A with the least 
amount of focus on sustainable development in 26 percent of the cases, company B with some 
focus in 45 percent, and company C with a high amount of focus in 29 percent of the cases. The 
study also shows a variation between different groups of investors, i.e. the investors who 
identified themselves as women were more inclined on investing in more sustainable options 
then men, and angel investors showed a clear willingness to invest in sustainability compared 
to venture capitals. The conclusions of the study are that its purpose was fulfilled and that the 
research questions was answered, investors showed an inclination to investing in companies 
with some focus on sustainable development but not too much. The results of the study can be 
used by companies in need of investments since they can see what group they should focus on 
to increase their chances. It is despite this also important to remember that the reliability and 
the validity of the study can be criticised with flaws for example in the reputability of the results. 
Future research within the area should study larger populations of investors to see if the same 
patterns repeat itself in other groups. It should also split the different attributes of the business 
model to see if different attributes play a larger part when investors decide which company to 
invest in. 
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1 Introduktion 
I detta avsnitt diskuteras bakgrunden och problembeskrivningen som undersökningen grundas 
på samt att studiens syfte och forskningsfråga presenteras. Därefter beskrivs några 
avgränsningar till studien samt rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund och problemdefiniering 
En hållbar utveckling blir allt mer relevant och uppmärksammad i media, politiken och i 
affärsvärlden. En rapport från Förenta Nationernas (FNs) enhet för forskning kring 
klimatförändringar, Mellanstatliga Panelen för Klimatförändringar (IPCC), visar på att 
mänskligheten idag har orsakat ca. 1ºC global uppvärmning och om det ökar till 1,5ºC kommer 
det ske allt större långsiktiga förändringar med höjda havsnivåer, förlorade ekosystem, och ett 
förändrat klimat (The Intergovernmental Panel on Climate Change, 2018). FN (United Nations 
Development Programme, 2018) har tillsammans med 170 av världens länder arbetat fram 17 
globala mål för en hållbar utveckling som behandlar miljömässiga, sociala och ekonomiska 
aspekter. Dessa mål syftar till att senast år 2030 uppnå avskaffandet av extrem fattigdom, 
minskade ojämlikheter och orättvisor, främjande av fred och rättvisa, samt att lösa klimatkrisen. 
En aktör som har en stor påverkan på hur den hållbara utvecklingen kommer se ut är den privata 
sektorn som dock också värdesätter en ekonomisk vinst. Haffar & Searcy (2015) visar i sin 
undersökning av befintlig litteratur inom området att det finns olika typer av trade-off mellan 
företagens hållbara utveckling och dess ekonomiska vinst men att det finns sätt att skapa 
synergier mellan dessa. Trots detta visar en undersökning som Lange (2017) genomförde kring 
fördelar med miljömässig och social hållbarhet att investerare anser att risken för ekonomisk 
förlust var för hög. Investerare undviker organisationer med fokus på hållbar utveckling, 
framförallt de som har ett miljömässigt fokus. Detta visar på ett glapp i forskningen där ena 
sidan visar på att det finns möjlighet att skapa både ekonomiskt värde och ha en hållbar 
utveckling medan den andra sidan visar på att investerare fortfarande är motvilliga till att 
investera i företag som vill göra detta. Så, hur pass benägna är en av de viktigaste spelarna i 
affärsvärlden, investerarna, att investera i start-up företag där fokus ligger mer på en hållbar 
utveckling än på den rena ekonomiska vinsten? 

1.2 Syfte och forskningsfråga 
Undersökningens syfte är att undersöka benägenheten hos investerare att investera i start-up 
företag som har en hög fokus på hållbar utveckling i sin affärsmodell. Detta för att skapa en 
djupare förståelse för affärsvärldens agerande och val i respekt till hållbar utveckling.  

Forskningsfrågan som undersökningen syftar till att besvara är: 

 Vilken benägenhet har investerare att investera i start-up företag som har ett tydligt 
fokus på hållbar utveckling? 

1.3 Avgränsningar 
Undersökningen avgränsas till att enbart studera investerare bosatta i Sverige med sin 
huvudsakliga sysselsättning i landet. Det sker ingen avgränsning kopplat till vilken sorts 
investerare som studerades på grund av studiens omfattning, dock har metadata kring detta 
samlas in. Den hållbara utveckling som undersökts i studien avgränsas till mål fem, åtta, nio 
och 17 av FN:s globala mål. 
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1.4 Rapportens disposition 
Rapporten fortsätter i kapitel två med det teoretiska ramverket samt en definiering av vad som 
menas med investerare. Dessutom innehåller den en sammanfattning av tidigare forskning för 
att få en bild av nuläget. Därefter i kapitel tre kommer en beskrivning och motivering av 
metoden som används i studien. Under kapitel fyra presenteras resultaten som undersökningen 
har genererat, för att sedan analyseras i kapitel fem. I kapitel sex dras slutsatser av studien och 
om dess syfte har uppfyllts, samt en diskussion om vart fortsatt forskning på området bör ske. 
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2 Teori 
Detta kapitel innehåller först en beskrivning av vad som menas med investerare i undersökning. 
Sedan presenteras tidigare forskning inom området för att skapa det teoretiska ramverket samt 
att det funna forskningsgapet diskuteras. 

2.1 Typer av investerare 
Det finns enligt Forbes (Cremades, u.d.) många olika sorters investerare för start-ups men de 
har delat in de vanligaste i åtta olika kategorier, dessa är: 

 Familj & vänner – dessa är som det låter familj och vänner till personen/personerna 
bakom start-up företaget. 

 Banker & myndigheter – banker kan erbjuda lån, företagskort med kredit samt 
rådgivningar. Myndigheter kan ha program med bidrag till vissa typer av projekt. 

 Ängelinvesterare (Angel investors) – en ängelinvesterare är en förmögen person som 
förser start-ups med kapital i de initiala faserna, då risken oftast är högre, mot 
ägarandelar i företaget. 

 Grupp av ängelinvesterare – en grupp av ängelinvesterare är precis som det låter, en 
samling av ängelinvesterare som samarbetar och tillsammans investerar i start-ups.  

 Acceleratorer & inkubatorer – denna grupp består av program för företag i olika faser 
av utveckling. Dessa program bidrar oftast med tillgång till nätverk och kompetens men 
kan också innehålla investeringar eller lån för idéer och projekt. 

 Familjekontor (Family offices) – ett familjekontor är ett företag som förvaltar familjers 
förmögenheter. Dessa investerare har oftast en mer långsiktig plan med sina 
investeringar. 

 Riskkapitalister – denna grupp är den vanligaste gruppen av investerare för 
entreprenörer och start-up företag. De har oftast mest pengar, kompetens och 
marknadsvärde av de olika investerarna. 

 Företagsinvesterare – dessa investerare kommer från större företag som av olika 
anledningar, exempelvis egen tillväxt, kompetenstillväxt och spridning av risker, vill ha 
delar av ett annat företag. 

För att skapa en gemensam grund att stå på i undersökning används ovan lista av grupper med 
några justeringar: 

 Familj & vänner används inte då det inte finns någon faktisk person bakom de påhittade 
företagen. 

 Grupp av ängelinvesterare slås ihop med ängelinvesterare då dessa i undersökningens 
syfte fyller samma funktion. 

 Banker & myndigheter delas till två olika grupper då dessa två kan skilja sig i vilket mål 
de har med investeringar. Banker har oftast ekonomiska mål medan myndigheter kan 
har som mål att investera i start-ups med fokus på hållbar utveckling även om den 
ekonomiska risken är högre. 

2.2 Tidigare forskning 
För att skapa en teoretisk grund för undersökningen att stå på samt hitta forskningsgapet som 
studien kan fylla genomförs en litteraturstudie som resulterar i en litteraturkarta, figur 1, samt 
en sammanfattning av tidigare forskning. Underavsnitten är uppdelade baserat på de 
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delområden som upptäcktes i litteraturstudien. De studier som inkluderas i studien är de som 
hamnade högst upp i resultatlistan skapad utifrån sökningen på nyckelorden och de anses skapa 
en tillräckligt komplett bild av nuläget inom forskningsområdet.  
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Figur 1. Litteraturkarta över tidigare forskning samt över forskningsgapet som denna studie kan fylla. 
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2.2.1 Investerares roll för hållbar utveckling 
I sin studie undersökte Bocken (2014) hur riskkapitalister kunde bidra till framgång hos start-
ups med fokus på hållbar utveckling. Detta gjordes genom en induktiv forskningsmetod med 
grundad teori där nio öppna intervjuer och 26 semistrukturerade intervjuer genomfördes med 
experter inom hållbart investerande och entreprenörskap. Det Bocken fann var att det som 
motiverar investerare är framförallt en praktisk idealism av att företag kan användas som en 
kraft för godhet och hållbar utveckling. Dessutom hade ca. en tredjedel av alla intervjuade en 
oenighet med den dåvarande status quo och ville hitta radikalt nya tillvägagångssätt för att skapa 
förändring. Baserat på data från intervjuerna skapade författaren en lista på anledningar till 
framgång och misslyckande. Några av de främst anledningarna till framgång var innovation i 
affärsmodellen, fokus på starka affärsfall samt att skapa trovärdiga samarbeten. Några av de 
främsta anledningarna till misslyckande var en brist på passande riskkapitalister, en stark 
befintlig marknadsverksamhet och ett kortsiktigt tankesätt. De slutsatser som Bocken drog av 
dessa resultat var att affärsmodellen spelar en stor roll i investerares intresse samt att även om 
det är en start-up med fokus på hållbar utveckling så krävs det att prognosen visar på ekonomisk 
vinst. Bocken diskuterade kring att riskkapitalister behöver lära sig att acceptera långsammare 
och potentiellt lägre avkastning till fördel för social och miljömässig hållbarhet samt att det 
finns ett behov av ökat stöd till start-ups med kunskap och nätverk utöver rent ekonomiskt stöd. 

Moore & Wüstenhagen (2004) genomförde en litteraturstudie för att undersöka hur den 
finansiella strukturen kan påverka utvecklingen av innovativa och hållbara teknologier inom 
energisektorn. Det författarna kom fram till var riskkapital spelar en kritisk roll i formatet på 
nya företag och på den teknologiska transformationen. Under de senaste åren hade fler och fler 
riskkapitalister dykt upp med ett specifikt fokus på hållbara energiteknologier. Dock så var 
enbart drygt en procent av all investering riktad mot energiföretag, vilket var en för liten siffra 
för att det skulle vara tydligt att riskkapitalister spelade någon väsentlig roll i utvecklingen av 
hållbara energiteknologier. 

2.2.2 Trade-off mellan ekonomi och hållbarhet 
Figge & Hahn (2012) diskuterade i sin artikel fallet med en grön verksamhet (green business 
case) som kan ses som en gyllene mellanväg där både miljöhänsyn och ekonomiska vinster kan 
gå hand i hand. Dock så visade författarna också på att miljöaspekten bedöms utifrån dess 
bidrag till det finansiella resultatet, vilket tydligt indikerar att miljöaspekten är underordnad 
ekonomisk vinst och bara är ett sätt att hantera kunders ökade önskan efter mer miljövänliga 
alternativ. Figge & Hahn diskuterade också kring att miljöaspekterna behöver komma upp och 
bli lika viktiga som de ekonomiska aspekterna, samt att istället för att mäta miljöpåverkan i ren 
ekonomisk kostnad borde aspekten alternativkostnad istället användas. Genom att göra detta 
kan organisationer ta fram strategier som skapar både ekonomiskt och miljömässigt värde.  

Haffar & Searcy (2015) visade i sin undersökning på att de olika trade-off som finns mellan 
hållbar utveckling och ekonomisk vinst inte är fasta utan kunde bli synergier. Det handlar om 
att skapa hållbara strategier som utvecklar verksamhetens resurser och kapaciteter på lång sikt. 
Dock så beror detta enligt författarna på ledningens förmåga att leta reda på och identifiera 
dessa vinn-vinn-situationer och fatta de strategiska besluten som stödjer det.  

Ambec & Lanoie (2008) genomförde en undersökning baserat på empiriska bevis kring 
förbättringar inom både miljömässiga och ekonomiska aspekter hos en verksamhet för att 
försöka identifiera vilka omständigheter som har störst sannolikhet att leda till en vinn-vinn-
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situation. Undersökningen baserades på sju möjligheter för att antingen öka omsättningen eller 
minska kostnaden som författarna sedan diskuterade kring hur miljömässiga förbättringar kan 
hjälpa verksamheten inom de olika möjligheterna. Ett av de områden Ambec & Lanoie visade 
på vinn-vinn-situationer var att bolag kan höja sin omsättning genom att differentiera sina 
produkter, vars sannolikhet kan höjas av bland annat trovärdig information om miljömässiga 
aspekter av produkten samt viljan att betala hos kunderna. Något som ett arbete med 
miljöansvar kan bidra med. Ett annat område som författarna diskuterade var möljigheten att 
minska kostnadena inom riskhantering och realtionen med externa intressenter. Här menade 
Ambec & Lanoie på att det var mindre sannolikt att bolag som var högt ansedda av 
offentligheten att bli granskade och därmed också minskar kostnaderna. 

2.2.3 Värdet av CSR 
Christine Oliver (1997) genomförde en undersökning i syfte att skapa en modell över fördelarna 
med verksamheters heterogenitet samt hållbarhet som innefattar den sociala aspekten av 
resursval. Denna modell togs fram genom en litteraturstudie kring forskning inom olika 
aspekter av resursval och kring institutionell teori, samt kombinationen av de två. Oliver tog 
fram en modell som visar på hur fördelar med hållbar utveckling kan uppstå genom att välja 
ledarskapsstruktur, resurser och verksamhetens heterogenitet baserat på resursbaserade och 
institutionella determinanter. 

Chen & Gavious (2015) undersökte i sin studie hur verksamheters arbete kring CSR hade olika 
värde för olika sorters aktieägare. De genomförde detta genom att studera hur olika bolags 
aktier rör sig i nära anslutning till att bolaget publicerar sin CSR-rapport. Chen & Gavious fann 
att det var framförallt investerare på börsen som värderar vilka arbeten inom social hållbarhet 
som en verksamhet genomfört medan institutionella investerare och investeringar kopplade till 
fusioner och förvärv inte påverkades av CSR-arbete då dessa investerare inte trodde att det 
skapade någon vinst för bolaget. Författarna diskuterade också kring hur detta även kunde bero 
på att investerare på börsen generellt sett var mindre informerade, vilket innebär att de kunde 
fatta mer irrationella beslut baserat på sentimentalitet snarare än faktiskt ekonomiskt värde. 

2.2.4 Investerares intresse av hållbar utveckling 
Lange (2017) visade i sin undersökning på att investerare inte belönade start-up företag som 
valt att satsa på hållbar utveckling inom sin verksamhet. Detta undersöktes genom att se i vilken 
utsträckning 300 företag i 30 städer runtom i världen fick investeringar. Resultatet visade på att 
investerare undviker hållbara verksamheter, framförallt de som är miljömässigt hållbara. Dock 
får företag som är samhällsmässigt hållbara investeringar i större utsträckning. Lange 
undersökte också om länder med en högre grad av medvetenhet kring hållbar utveckling gav en 
större chans för företag med ett fokus på hållbar utveckling att få investeringar. Dock visade 
studien på att detta inte var fallet utan att de har lika svårt att få investerares intresse.  

Flammer (2013) genomförde en studie med syfte att undersöka om aktieägare tog bolags 
miljömässiga fotavtryck i hänseende när de investerade. Metoden hon använde för detta var att 
genomföra en händelseundersökning kring alla bolagsnyheter kopplade till miljön för alla 
noterade företag i USA under tiden 1980–2009. Flammer hävdade att värdet av ett bolags CSR-
arbete berodde både på externa och interna faktorer. De externa faktorerna var bland annat 
trycket att bete sig ansvarsfullt mot miljön, lagar, uppmärksamhet från media och kunders 
välvilja till miljövänliga produkter, vilket då påverkade värdet av bolags miljövänliga initiativ. 
Den interna faktor som påverkade värdet av CSR-arbete var enligt Flammer hur miljövänlig 
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bolaget redan är. Redan miljövänliga verksamheter får mindre positivt genomslag med ännu ett 
grönt initiativ samtidigt som de även får en mindre negativ påverkan om de agerar på ett 
miljöovänligt sätt, och tvärtom om bolaget från start var mindre miljövänligt. Det resultat som 
Flammer kom fram till stödde hennes påståenden och visade på att bolag som agerade 
miljövänligt skapade nya och konkurrenskraftiga resurser för företaget samtidigt som bolag 
som agerade miljöovänligt blev bestraffade av aktieägarna. Dessa resultat stödjer även Chen & 
Gavious (2015) studie som visade på att positivt CSR-arbete belönas av investerare på börsen. 

Paetzold & Busch (2014) undersökte i sin studie beteendet hos investerare och varför de avstod 
från att engagera sig i bolag med fokus på hållbar utveckling. För att studera detta använde sig 
författarna av en induktiv och teoribyggande forskningsmetod innehållandes semistrukturerade 
intervjuer med investerare med ett högt nettovärde som sedan analyserades för att hitta 
förklaringar. Resultatet som de kom fram till var att majoriteten av investerarna var intresserade 
av att investera hållbart även om det är av olika skäl. De fann även att flera investerare kopplade 
hållbart investerande till specifika marknader som var relativt instabila, vilket minskade deras 
vilja till att investera i dessa då investerarna ansåg att hållbara verksamheter kommer vara bättre 
investeringar på lång sikt men är riskabla på kort sikt. 

2.3 Sammanfattning teori 
Det teoretiska ramverket används i undersökningen för att skapa en nulägesbild av forskningen 
och identifiera ett forskningsgap. Detta så att undersökningen byggs upp och genomförs på ett 
sätt som kan bidra till ny och användbar kunskap. Utöver detta används några av teserna i den 
tidigare forskningen som jämförelseunderlag mot studiens resultat för att analysera utfallet av 
undersökningen. Dessa teser är: 

 I undersökningen som Bocken (2014) genomförde kom han fram till att det fanns några 
specifika anledningar till framgång och misslyckanden när det gällde att söka kapital 
från investerare när företaget hade fokus på hållbar utveckling. Går det att se några av 
dessa anledningar i det resultat som denna undersökning kommit fram till? 

 Ambec & Lanoie (2008), Frigge & Hahn (2012) och Haffar & Searcy (2015) 
diskuterade kring att det finns en trade-off mellan ekonomisk vinst och hållbarhet där 
hållbarheten i princip alltid var underordnat den ekonomiska vinsten. De resonerade 
också kring att det går att hitta en balans i denna trade-off med vinn-vinn-situationer. 
Går det att se denna trade-off i resultaten som denna undersökning kommer fram till? 

 Chen & Gavious (2015) visade i sin undersökning att privata investerare på börsen 
belönade CSR-arbete mer än institutionella investerare. De diskuterade också om det 
kunde bero på privata investerares mer sentimentala inställning. Beroende på resultatet 
från denna undersökning, kan de investerare som deltar liknas mer mot de privata 
investerarna i Chen & Gavious studie eller är de mer lik de institutionella? 

 I undersökningen som Lange (2017) genomförde kom hon fram till att investerare 
undviker företag som har ett miljömässigt hållbarhetsfokus. Hennes undersökning 
visade också på att företag med ett samhällsmässigt hållbarhetsfokus fick investeringar 
i större utsträckning. 

Vissa delar från det teoretiska ramverket används även inom olika aspekter av undersökningen. 
Området ”Investerares roll för hållbar utveckling” används för att välja vilken marknad 
affärsmodellerna ska utgå ifrån samt hur de bör vara uppbyggda för att genomgående skapa ett 
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intresse hos investerarna. Exempelvis nämnde Bocken (2014) att marknaden spelade en stor 
roll för hur investerarna såg på hållbar utveckling, detta leder till att marknaden som har valts 
för denna undersökning är under utveckling med stor tillväxtpotential samt att flera stora 
investeringar gjort under den senaste tiden (Business Insider, 2018).  

Även området ”Trade-off mellan ekonomi och hållbarhet” används i skapandet av 
affärsmodellerna där exempelvis Ambec & Lanoie (2008) diskuterade att ett hållbarhetsfokus 
kunde användas för att öka trovärdigheten hos företaget och på så sätt minska kostnaderna 
kopplade till granskningar. Detta används i undersökningen genom att skriva in att det företag 
med högst fokus på hållbar utveckling också marknadsför sitt hållbarhetsarbete och på så sätt 
höjer anseendet hos offentligheten.  

Delen ”Investerares intresse av hållbar utveckling” har den tydligast direkta kopplingen till 
denna undersökning då det beskriver vad tidigare forskning kommit fram till gällande hur 
benägna investerare är att investera i hållbar utveckling. Detta används i undersökningen på 
några olika sätt. Dels så förstärktes valet av en stabil och växande marknad genom (Paetzold & 
Busch (2014) resultat som visade på att hållbarhet ofta kopplades till instabila marknader, vilket 
minskade investerares benägenhet att investera i dem. Valet förstärktes eftersom denna 
undersökning vill undvika att ta en instabil marknad i hänseende för att enbart studera 
hållbarhetsperspektivet. Utöver detta används området till att analysera det resultat som 
undersökningen kommer fram till genom att jämföra det med tidigare forskningsresultat. 

Det forskningsgap som hittats är inom området investerares intresse av hållbar utveckling, där 
tidigare forskning har studerat om investerare faktiskt investerar i företag med fokus på hållbar 
utveckling eller inte. Dock hittas ingen forskning där investerarna har fått välja mellan olika 
affärsmodeller av i princip samma företag där det har varit olika mycket fokus på hållbar 
utveckling. I och med att det är olika företag som investerarna har valt mellan så kan det också 
vara av andra anledningar som de väljer företag med mindre fokus på hållbar utveckling, 
exempelvis olika team bakom företaget, olika intäktsmodeller och så vidare. 
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs vilka metoder som används i undersökningen för att besvara studiens 
syfte och forskningsfråga. Det inleds med en överblick av det vetenskapliga angreppssätt som 
används för att sedan mer i detalj diskutera de specifika metoderna. Därefter diskuteras 
validiteten och reliabiliteten hos metoderna samt den etiska aspekten av undersökningen. 

3.1 Vetenskapligt angreppssätt 
Undersökningen är upplagd som en induktivt kvantitativ studie där empiriska data samlas in 
från Discrete Choice Experiment (DCE) i enkätformat. Ett induktivt angreppssätt innebär att 
bygga en teori eller slutsats baserat på tidigare forskning och erfarenheter för att exempelvis 
som i detta fall undersöka ett tidigare forskningsresultat från en annan vinkel. Detta skiljer sig 
från ett deduktivt angreppssätt som innebär att testa en hypotes eller teori med hjälp av 
datainsamling för att gå från en generell förståelse till en mer specifik. Kvantitativa 
undersökningar fokuserar på att samla numeriska data för att hitta mönster, där enkätstudier är 
en vanlig datainsamlingsmetod. Kvalitativa studier däremot, fokuserar mer på observationer 
och intervjuer för att utveckla idéer och hitta trender i tankar och åsikter. (Creswell, 2014) 

Studiens forskningsdesign presenteras kronologiskt i figur 2 som visar att undersökningen 
börjar med en litteraturstudie och en medföljande litteraturkarta för att skapa ett teoretiskt 
ramverk inom forskningsområdet som studien grundar sig på samt visa vart resultatet från 
denna studie kan resultera i ett forskningsbidrag. Därefter skapas de tre affärsmodellerna 
baserat på ett verkligt företag med olika nivåer av fokus på hållbar utveckling. Dessa 
affärsmodeller presenteras sedan för investerare i en enkät som var upplagd som ett DCE där 
investerarna får välja vilken av de olika affärsmodellerna som de skulle investera i. Den 
empiriska data från experimenten sammanställs till ett strukturerat format så att det därefter kan 
analyseras och tolkas för att besvara studiens forskningsfråga. Den hållbara utveckling som 
undersökts i studien utgår från mål fem, åtta, nio och 17 av FN:s globala mål, vilket beskrivs 
närmare i bilaga A. 
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3.2 Litteraturstudie 
Vid genomförande av en litteraturstudie skapas ett teoretiskt ramverk som studien kan grunda 
sina egna tolkningar och analyser kring. Detta teoretiska ramverk bildas av tidigare forskning 
inom området samt vad resultaten från dessa visar på. Detta skapar en bild av vart den nya 
undersökningen kan ta vid samt vilket forskningsbidrag som studien kan resultera i, vilket också 
kan visualiseras av en litteraturkarta. (Creswell, 2014) Litteraturstudien i denna undersökning 
genomförs baserat på Creswells (2014) rekommenderade metod som består av fem 
huvudsakliga steg: 

1. Identifiera nyckelord som sökningen ska baseras på. 
2. Söka igenom databaser med de identifierade nyckelorden. 
3. Skumma igenom de initiala fynden och spara de som är relevanta. 
4. Skapa en litteraturkarta över användbar litteratur och sammanfatta fynden. 
5. Skriv litteraturstudien. 

För att identifiera nyckelord för sökning i databasen används undersökningens ämne, 
Investerare & start-ups med fokus på hållbar utveckling, där huvudkoncepten investerare, start-
up och hållbar identifieras. Dessa översätts till engelska för att öka utfallet då majoriteten av 

Sammanställa rapport

Analys och tolkning av data

Sammanställa data

Genomföra enkätundersökning

Skapa DCE

Skapa BMC

Litteraturstudie

Figur 2. Visualisering av undersökningens metodik. 



Investerare & start-ups med fokus på hållbar utveckling Metod 
Jon God 2019-06-20 

 

 
 

den publicerade forskningen är på engelska. Därefter identifieras liknande termer och fraser 
som kan beskriva samma koncept. Samtliga nyckelord som används är: 

 Investor 
 Venture capitalist 
 Start-up 
 Entrepreneur 
 Sustainable 
 Sustainability 

Dessa nyckelord kombineras sedan i olika sökfraser för att genomföra litteratursökningen i 
databasen. Databasen som används är Google Scholar med hjälp av Mittuniversitetets databas 
Primo för att få tillgång till låsta artiklar. Enbart granskade och publicerade artiklar används i 
litteraturstudien för att öka reliabiliteten och validiteten. Med de identifierade nyckelorden 
hittas ett antal artiklar som skummas igenom, sammanfattas samt skapar den litteraturkarta som 
presenteras i figur 1. 

3.3 Business Model Canvas 
Affärsmodeller är ett konceptuellt verktyg som hjälper till att förstå hur ett företag fungerar och 
verkar. Det kan användas för att analysera, jämföra och bedöma olika företag eller olika 
inriktningar som ett företag kan tänkas ta. De affärsmodeller som används i DCE är baserade 
på Osterwalder & Pigneurs (2010) Business Model Canvas (BMC). Det är en kanvas som 
Osterwalder & Pigneur beskriver i sin handbok och som består av de nio byggnadsblocken: 

1. Nyckelpartners – beskriver nätverket av leverantörer och samarbetspartners som är 
väsentliga för verksamheten. Det kan även vara strategiska allianser med andra 
organisationer. 

2. Nyckelaktiviteter – beskriver de mest väsentliga aktiviteter som verksamheten måste 
genomföra för att affärsmodellen ska fungera. Det kan exempelvis för företaget 
Microsoft vara mjukvaruutveckling. 

3. Nyckelresurser – beskriver de viktigaste tillgångarna som behövs. Dessa varierar mellan 
olika affärsmodeller men kan vara fysiska, finansiella, intellektuella och mänskliga. 

4. Värdeerbjudande – beskriver samlingen av produkter och tjänster som skapar värde för 
ett specifikt kundsegment. Dessa kan vara både nyskapande, vilket skapar nya och 
distributiva erbjudande, eller befintliga produkter med nya funktioner. 

5. Kundrelationer – beskriver vilka typer av relationer verksamheten skapar med de 
specifika kundsegmenten. Dessa kan variera från personliga till automatiserade men 
drivs oftast av att skapa nya eller bibehålla befintliga kundkontakter samt att öka 
försäljning. 

6. Distribution – beskriver hur bolaget kommunicerar med och når sina kundsegment för 
att kunna leverera sitt värdeerbjudande. Dessa kanaler finns bland annat för 
marknadsföring, kundsupport, samt leverans av produkter och tjänster. 

7. Kundsegment – definierar de olika grupperna av människor eller organisationer som 
verksamheten vill rikta in sig på. Detta block är hjärtat av affärsmodellen då kunder 
krävs för alla sorts organisationer. 

8. Kostnader – beskriver de viktigaste kostnaderna som uppstår inom verksamheten samt 
vilken kostnadsstruktur som finns för affärsmodellen. 
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9. Intäkter – representerar de inkomster som verksamheten genererar från de olika 
kundsegmenten. Dessa kan vara inkomster från antingen engångsbetalningar eller från 
återkommande betalningar.  

Hela kanvasen illustreras i figur 3. 

 

Anledningen till att just BMC används i undersökningen är för att det är ett snabbt angreppssätt 
att strukturera och visuellt beskriva ett företags uppbyggnad på ett sätt som är intuitivt. Utöver 
detta har BMC blivit ett välkänt verktyg som fler och fler känner till. Detta medför att 
investerarna med relativ enkelhet kan ta in och förstå företagens olika byggnadsblock för att 
göra jämförelsen mellan dem. Några fördelar med BMC som Coes (2014) beskriver är: 

 Produktens eller företagets värde sätts i fokus. 
 Den visuella representationen. 
 Hög användbarhet. 
 Modellen innehåller flera av de aspekter som tidigare forskning anser behövs. 

Några av nackdelarna med BMC är enligt Coes (2014) att: 

 den saknar konkurrensaspekten 
 den inte innehåller strategier. 

Ching & Fauve (2013) sammanfattade sin litteraturstudie om BMC att majoriteten av den 
forskning de studerade huvudsakligen hade positiva tankar om BMC, vilket understryker hur 

Figur 3. Illustration av BMC. 
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bra modellen faktiskt är, men att det fanns några komponenter, exempelvis konkurrensaspekten, 
som saknades. 

3.3.1 Skapande av affärsmodeller 
Tre affärsmodeller med olika mycket fokus på hållbar utveckling, närmare bestämt mer fokus 
på de specificerade globala målen som beskrivs under bilaga A, skapas. Dessa affärsmodeller 
presenteras sedan för investerarna i de scenariobaserade DCE. De tre affärsmodellerna är i 
grunden skapta utifrån samma företag som verkar inom informationssäkerhetsbranschen. Det 
företag som valts har fått stora summor investerade i sig redan, vilket medför att det finns en 
initial vilja att investera i konceptet. För att samla in data för affärsmodellerna används deras 
hemsida där information om hur de bedriver sin verksamhet finns tillgängligt. Detta 
sammanfattads sedan för att passa formatet på BMC. Visualiseringen av affärsmodellerna är 
gjord i verktyget Business Model Canvas på hemsidan Nystartad.se (SpeedLedger, 2019). 
Anledningen till att just detta verktyg används är för att det är gratis, vilket är ett krav då 
undersökningen inte har någon budget att röra sig med, samt att det är en intuitiv plattform där 
endast texterna för de olika fälten fylls i så skapar verktyget automatiskt designen för BMC.  

De tre affärsmodellerna i formatet BMC presenteras i figur 4, 5 och 6, samt även i större format 
i bilaga C. Företag A har minst fokus på hållbar utveckling och består enbart av den 
grundläggande informationen. Företaget erbjuder ett molnbaserat Threath Protection Platform 
som skyddar andra verksamheter mot olika former av hot. Plattformen är uppbackad av experter 
inom informationssäkerhet samt machine learning som hela tiden uppdaterar systemet för att 
kunna erbjuda ett så komplett skydd som möjligt. Tjänsten är molnbaserad och behöver ingen 
hårdvara på plats hos kund för att fungera. Företaget har ett brett kundsegment där egentligen 
alla verksamheter och organisationer som har någon form av risk för skadliga cyberattacker är 
en möjlig kund. Företaget har som mål att skapa allianser med ledande teknikföretag för att 
utveckla kombinerade lösningar för att höja värdet för kunderna samt att ha samarbeten med 
andra säkerhetsföretag som kan sälja tjänsten i samband med sin egen portfölj av produkter. 
Nyckelresursen som företaget har är de kompetenta utvecklarna samt en AI-kod som 
kontinuerligt skannar av efter kända och okända hot, vilket ingår i den kritiska aktiviteten att 
hålla plattformen uppdaterad och erbjuda kunderna support dygnet runt alla dagar på året. De 
huvudsakliga kostnaderna som företaget har är personal, R&D samt den hårdvara som behövs. 
Personalkostnaderna är beräknade att ligga kring 2 500 000kr/år. Intäktssidan består av de 
kontrakt som finns med kunderna där de betalar årsvis beroende på storleken av organisationen.  

I företag B har företaget, utöver det som nämns ovan, även som mål att samarbeta med 
universitet för att skapa arbetsmöjligheter för juniora utvecklare samt ta del av den forskning 
som sker inom området, och på så sätt följa de globala målen nummer åtta, nio och 17. Utöver 
detta avsätts två procent av den årliga omsättningen till jämställdhetsarbete, för att möta mål 
nummer fem, samt att tjänsten erbjuds till rabatterat pris till ideella organisationer för att 
ytterligare kämpa mot mål nio. 

I företag C, som är det företag med mest fokus på hållbar utveckling ingår, utöver det som 
beskrivs ovan, att samtliga samarbetspartners måste ha ett aktivt hållbarhetsarbete samt att 
företagets hållbarhetsarbete kommuniceras aktivt utåt, och på så sätt jobba för mål nummer 17. 
Utöver detta ökas det från två till tio procent som öronmärks till hållbar utveckling, för att 
ytterligare kämpa för mål nummer fem, åtta, och nio. 



Investerare & start-ups med fokus på hållbar utveckling Metod 
Jon God 2019-06-20 

 

 
 

 

 

Figur 4. BMC för företag A. 

Figur 5. BMC för företag B. 
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3.4 Discrete Choice Experiments 
Världshälsoorganisationen (WHO, 2010) beskriver DCE som en attributbaserad metod för att 
mäta preferenser i val, och Holmes, Adamowicz, & Carlsson (2017) beskriver DCE som en 
angiven preferensmetod för att estimera ekonomiskt värde på olika attribut hos gods. DCE har 
blivit allt vanligare inom ekonomi och används för undersökningar inom transport (Hensher, 
Rose, & Greene, 2005), hållbarhet (Hanley, Mourato, & Wright, 2001), rekrytering (Gosden, 
Bowler, & Sutton, 2000) och sjukvård (de Bekker-Grob, Ryan, & Gerard, 2012). Metoden ger 
information om trade-offs som deltagarna är villiga att göra, det kan exempelvis i 
transportsektorn handla om hur mycket extra tågresenärer är villiga att betala för att få mer 
benutrymme på sin plats. DCE är baserad på påstådda preferenser, till skillnad till faktiska 
preferenser, vilket innebär att det bör finnas en grad av skepticism till resultatet då det inte alltid 
stämmer överens med vad deltagarna faktiskt skulle välja i situationen (de Bekker-Grob, Ryan, 
& Gerard, 2012). Dock så erbjuder detta också möjligheten att skapa hypotetiska alternativ som 
inte finns i verkligheten, vilket kan användas exempelvis som beslutsunderlag (Lagarde & 
Blaauw, 2009). 

De alternativ som undersökningen använder sig av är affärsmodellerna för de tre företagen A, 
B och C där attributen är de nio byggnadsblocken i BMC. En generisk design används där 
alternativen benämns som A, B och C framför en märkt design där alternativen har namn som 
beskriver dem. Detta för att minimera antalet variabler som kan påverka valen. 

DCE genomförs i enkätformat där kontakt tas med investerare initialt för att fråga om 
deltagande, och om personen är positivt inställd till att delta skickas en länk till enkäten till 
personen. I enkäten får deltagarna först svara på några frågor om sig själv för att samla in 

Figur 6. BMC för företag C. 
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metadata om populationen, för att sedan komma till själva DCE. Där får de först se 
affärsmodellerna för företag A och B och välja vilken av de två de skulle välja att investera i, 
sedan samma för företag A och C, och till sist för företag B och C. De har under DCE bara 
tillgång till affärsmodellerna för de två företag som är aktuella för att inte påverkas av hur det 
tredje företaget har lagt upp sin affärsmodell. Frågorna för metadata presenteras i bilaga B. 

Några av fördelarna som Holmes, Adamowicz, & Carlsson (2017) beskriver med DCE är att: 

 de kan användas för att analysera preferenser eller trade-offs i beteenden. 
 valen presenteras på ett relativt enkelt och lättförståeligt sätt för respondenten samt att 

experimenten kan göras realistiska vilket medför att valen generellt sett blir mer likt det 
verkliga agerandet. 

 liknande experiment har använts inom flera olika discipliner, vilket ökar metoden 
trovärdighet. 

Några av nackdelarna som Holmes, Adamowicz, & Carlsson (2017) beskriver med modellen 
är att: 

 eftersom det är en statisk modell så finns det alltid frågan kring hypotetisk bias, alltså 
att respondenten inte har tillräckligt med information för att fatta ett beslut som liknar 
verkligheten. 

 den kognitiva svårigheten som respondenterna möter när de behöver fatta ett komplext 
beslut i en ny sorts situation kan medföra att besluten inte reflekterar verkliga beslut. 

 denna sorts experiment blir allt mer komplexa och det krävs en bra grundläggande 
förståelse för modellen för att kunna konstruera ett experiment. 

För att minska de negativa aspekterna med DCE testas experimentet på två personer innan det 
skickas ut till deltagarna i studien. Dessa två personer får sedan ge feedback på upplägget, 
informationen i affärsmodellerna, samt om de känner att de hade tillräckligt med information 
för att fatta ett beslut som liknar verkligheten. Utfallet från detta medför att affärsmodellen 
förtydligas något gällnande nyckelpartners men i övrigt är feedbacken positiv och 
testpersonerna anser att de hade tillräckligt med information för att fatta ett relevant beslut.  

3.5 Enkätstudie 
För att genomföra DCE används formatet av en enkätstudie över internet. En enkätstudie syftar 
till att hitta en kvantitativ beskrivning av trender och mönster från en population genom att 
studera ett urval av populationen, som det sedan går att dra slutsatser ifrån (Creswell, 2014).  

För att skapa och skicka ut enkäterna används undersökningsplattformen Netigate (Netigate 
AB, 2019). Anledningen till att just det verktyget används är för att det är en plattform som 
brukas av över 2000 företag runt om hela världen, vilket ger verktyget en nivå av kredibilitet. 
Dessutom kan plattformen nyttjas gratis under en period för att testa produkten, vilket är 
nödvändigt då undersökningen inte har någon budget att röra sig med. Verktyget har dessutom 
samtliga funktioner som krävs, så som att lägga till bilder i enkäten. 

För att hitta deltagare används författarens nätverk. Först skickas ett mejl ut till potentiella 
deltagare med en förfrågan om att delta i studien och vad det innebär. Detta skickas ut till 18 
personer, varav 14 valt att svara ja och delta i studien. Till dessa 14 skickas en länk till enkäten 
som de har 7 dagar på sig att besvara. Samtliga 14 deltagare som svarat att de vill delta i studien 
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besvarar enkäten under utsatt tid. Den metadata som samlas in om deltagarna presenteras i tabell 
1. Av de 14 deltagande investerarna är två i åldersgruppen 20–29, fem i vardera gruppen 30–
39 och 40–49, en i åldern 50–59, samt en över 60 år. Baserat på kön identifierar sig 6 som män, 
7 som kvinnor och 1 som annat. De flesta deltagarna är bosatta i Västernorrland men det finns 
en viss spridning över andra län. Fördelningen baserat på vilken typ av investerare de är visar 
att en klar majoritet av deltagarna är riskkapitalister eller ängelinvesterare då de utgör två 
tredjedelar av populationen medan grupperna acceleratorer/inkubatorer, företagsinvesterare, 
myndigheter, banker och familjekontor utgör den resterande tredjedelen. 

Tabell 1. Metadata om deltagarna i DCE. 

Investerare Ålder Kön Län Typ av investerare 

1 40–49 Kvinna Västernorrland Ängelinvesterare 

2 30–39 Man Norrbotten Riskkapitalist 

3 40–49 Kvinna Västernorrland Riskkapitalist 

4 30–39 Annat Stockholm Myndighet 

5 40–49 Kvinna Gävleborg Företagsinvesterare 

6 Över 60 Man Jämtland Ängelinvesterare 

7 30–39 Man Jämtland Accelerator/inkubator 

8 20–29 Man Västernorrland Accelerator/inkubator 

9 20–29 Kvinna Västerbotten Ängelinvesterare 

10 40–49 Kvinna Västernorrland Riskkapitalist 

11 30–39 Man Jämtland Ängelinvesterare 

12 40–49 Kvinna Gävleborg Riskkapitalist 

13 30–39 Kvinna Västernorrland Myndighet 

14 50–59 Man Västernorrland Riskkapitalist 

 

3.6 Analys och tolkning av data 
För att skapa en överblick över deltagarna och deras val så profileras dem baserat på de val de 
gör i DCE. De olika profiler som används är: 

 Grön: om deltagaren väljer B – C – C i ordning så väljer denne alltid det företag med 
mest fokus på hållbar utveckling. 

 Trade-off-grön: om deltagaren väljer B – C – B i ordning så visar denne på att i en trade-
off mellan inget fokus och mycket fokus på hållbar utveckling så är hållbar utveckling 
viktigare än ekonomisk vinst, dock så väljs visst fokus före mycket fokus om detta 
alternativ finns. 

 Trade-off-brun: om deltagaren väljer B – A – B i ordning så visar denne på att i en trade-
off mellan inget fokus och mycket fokus på hållbar utveckling så är hållbar utveckling 
mindre viktigt än ekonomisk vinst, dock så väljs visst fokus före inget fokus om detta 
alternativ finns. 

 Brun: om deltagaren väljer A – A – B i ordning så väljer denne alltid det företag med 
minst fokus på hållbar utveckling. 
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Analysen av resultaten som undersökningen kommer fram till sker genom en jämförelse mot 
de teser från tidigare forskning som presenteras under avsnitt 2.3. Med andra ord kommer 
resultaten jämföras mot dessa teser för att se om de bekräftar eller motsäger tidigare forskning 
och om möjlighet finns analyser vad detta kan bero på. Analysen kan sammanfattas i tre steg: 

1. Ta fram teser från tidigare forskning. 
2. Jämföra undersökningens resultat mot dessa teser för att se om de bekräftar eller 

motsäger tidigare forskning. 
3. Analysera dessa jämförelser. 

För att analysera och presentera den insamlade data så används verktyget MS Excel. 
Anledningen till att just detta verktyg används är för att den mängd data som är insamlad inte 
kräver något kraftfullare verktyg och att författaren har hög kunskap inom MS Excel, vilket 
leder till att önskad analys kan genomföras utan ytterligare kompetensförhöjning. Författaren 
har även gratis tillgång till verktyget, vilket är ett krav då undersökningen inte har någon budget 
att röra sig med. 

3.7 Reliabilitet 
Med reliabilitet avses att resultaten är framtagen på ett tillförlitligt sätt och att liknande resultat 
skulle kunna uppnås vid upprepade mätningar (Ejlertsson, 2014). Reliabilitet kan enligt 
Ejlertsson delas upp i: 

 Intern reliabilitet – samma resultat oavsett vem som utför testet 
 Extern reliabilitet – samma resultat vid upprepade mätningar 

För att öka den interna reliabiliteten hos undersökningen har DCE genomförts utan någon 
person närvarande, vilket innebär att presentationen av experimentet och dess utförande blir 
identiskt mellan olika deltagare. Detta kan då föras över till att samma resultat bör uppnås 
oavsett vem som skickar ut enkäten. Ett hot mot den interna reliabiliteten är affärsplanerna som 
kan variera beroende på vem som har gjort dem, vilket då också skulle påverka hur investerare 
ser på de olika versionerna av företaget.  

Extern reliabilitet hos undersökningen är svår att uppnå då deltagares benägenhet att investera 
i hållbar utveckling högst troligt ändras över tid då medvetenheten om bland annat klimathoten 
ökar över tid. Utöver detta så består urvalet av deltagare av en så liten del av populationen så 
att om en ny mätning med ett annat urval skulle genomföras så kan det generera ett annat 
resultat. 

3.8 Validitet 
Med validitet i en kvantitativ studie menas enligt Heale & Twycross (2015) hur exakt ett 
koncept mäts. Validiteten kan enligt Creswel (2014) bland annat delas in i: 

 Intern validitet – trovärdigheten hos de slutsatser som dragits i den aktuella situationen 
 Extern validitet – omfattningen av generaliserbarhet hos resultatet till andra 

sammanhang. 

För att öka den interna validiteten hos undersökningen har externa faktorer som kan påverka 
studien minimeras. Kopplat till detta har samtliga affärsmodeller utgått från ett och samma 
företag för att enbart undersöka om hållbarhetsaspekten istället för att ta hänsyn till exempelvis 
olika marknader, affärsidéer eller annat som kan påverka. Utöver detta har en generisk design 
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på de olika alternativen i DCE använts för att ingen värdering i namnet på de olika alternativen 
ska påverka resultatet (WHO, 2010), samt att försök har gjorts för att minimera 
tolkningsutrymmet i frågan som deltagarna fick: ”Vilket företag skulle du investera i?”. Trots 
detta kan hot mot den interna validiteten aldrig tas bort helt och hållet, vilket medför att 
trovärdigheten hos resultaten bör granskas kritiskt. 

För att öka den externa validiteten har försök gjorts att använda ett representativt urval ur den 
totala populationen investerare genom att få spridning i så många olika områden som möjligt. 
Dock hindras detta av studiens omfattning vilket inte ger tillfälle att kontakta tillräckligt många 
potentiella deltagare. Detta medför att det finns risk för att den externa validiteten minskar något 
och att resultaten inte är generaliserbara till andra situationer där urvalet skiljer sig från 
undersökningens urval.  

Trots att faktorer för att öka validiteten har lagts fram så förutsätter en hög validitet att det också 
är en hög reliabilitet (Creswell, 2014). Som diskuterat i avsnittet innan kring reliabilitet kan 
flertalet faktorer medföra att reliabiliteten hos undersökningen anses vara låg, vilket också drar 
ner validiteten hos undersökningen. 

3.9 Etiska och sociala aspekter 
De etiska och sociala aspekterna som studien tar hänsyn till är både kring studiens 
genomförande samt resultatens presentation. Under processens gång behöver hänsyn tas till hur 
enkäten utformas och distribueras, hur data samlas in, samt hur den analyseras. Sedan när 
resultaten presenteras behöver hänsyn tas till aspekter rörande referenser och ägandeskap, de 
medverkandes integritet samt att presentera all relevant data oavsett om de stödjer eller sänker 
ett eventuellt önskat resultat. För att hantera de etiska och sociala aspekterna av studien: 

 blir samtliga medverkande informerade om att medverkan är frivillig och att de kan ta 
tillbaka sitt medgivande när som helst. 

 är samtliga medverkande anonyma i sina svar i presentationen av studien. 
 är alla källor som används i undersökningen refererade till. 
 lagras all data som samlas in i ett år efter rapportens publicerande så att steg kan tas för 

att garantera att allt resultat presenterats, oavsett deras påverkan på studien. 
 är undersökningen reviderad i samverkan med handledare regelbundet för att säkerställa 

att hänsyn till etiska och sociala aspekter tas. 

 



Investerare & start-ups med fokus på hållbar utveckling Resultat 
Jon God 2019-06-20 

 

 
 

4 Resultat 
Under detta kapitel presenteras resultatet av undersökningen i form av utfallet från DCE. 

Totalt fattas 42 beslut i DCE där de 14 deltagarna fattar tre beslut vardera. Först väljer de mellan 
företag A & B, sedan mellan A & C och sist mellan B & C. Resultatet från DCE presenteras i 
tabell 2 samt visualiseras i figur 7. Där väljer tio investerare företag A och fyra företag B i valet 
mellan dessa två affärsmodellerna. I valet mellan företag A och C väljer sju investerare vartdera 
alternativet, och i valet mellan företag B och C väljs företag B nio gånger och företag C fem 
gånger. 

Tabell 2. Resultatet från DCE. 

Investerare Företag A 
eller B 

Företag A 
eller C 

Företag B 
eller C 

Profil 

1 B C C Grön 
2 A A B Brun 
3 B A B Trade-off-brun 
4 B C C Grön 
5 B A B Trade-off-brun 
6 B C B Trade-off-grön 
7 B C C Grön 
8 A A B Brun 
9 B C C Grön 
10 A A B Brun 
11 B A B Trade-off-brun 
12 B C B Trade-off-grön 
13 B C C Grön 
14 A A B Brun 
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Figur 7. Visualisering av resultaten från DCE. 
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Den totala fördelningen över de 42 valen är att företag A väljs elva gånger, företag B 19 gånger 
och företag C 12 gånger, vilket också visualiseras i figur 8.  

 

 

I figur 9 visualiseras hur deltagarnas val ser ut under de tre valomgångarna och hur flödena 
mellan dessa är. Det visar hur de fyra deltagarna som väljer företag A i den första valomgången 
mellan företag A och B även väljer A i valomgång två mellan företag A och C, samt att dessa 
fyra även i valomgång tre väljer det alternativ med minst fokus på hållbar utveckling, företag 
B, när de väljer mellan företag B och företag C. Figuren visualiserar även att av de tio som 
väljer företag B i valomgång ett, är det tre som väljer det mindre hållbara företag A i den andra 
valomgången medan sju väljer det mer hållbara alternativet, företag C. Sedan i valomgång tre 
så är det fem av dessa deltagare som fortsätter välja företag C medan två väljer det mindre 
hållbara alternativet företag B. 

A; 11; 26%

B; 19; 45%

C; 12; 29%

Fördelningen av valt alternativ

A

B

C

Figur 8. Den totala fördelningen över valt alternativ. 
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I figur 10 presenteras hur respektive åldersgrupp fördelar sina val inom de tre alternativen.  

 

 

I figur 11 illustreras fördelningen av valen per alternativ baserat på vilket kön deltagaren 
identifierar sig som.  
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Figur 10. Fördelningen av val per alternativ per åldersgrupp. 
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Figur 9. Visualisering över investerarnas beslut genom de tre valomgångarna. 



Investerare & start-ups med fokus på hållbar utveckling Resultat 
Jon God 2019-06-20 

 

 
 

 

 

 

I figur 12 visas fördelningen av hur deltagarna väljer baserat på vilket län de är bosatta i. De 
län som inte presenteras i diagrammet innehåller inte någon deltagare.  

 

 

 

Fördelningen av val per alternativ per typ av investerare presenteras i figur 13.  
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Figur 11. Fördelningen av val per alternativ per kön. 

Figur 12. Fördelningen av val per alternativ per län. 
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Figur 13. Fördelningen av val per alternativ per typ av investerare. 
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras det presenterade resultatet som helhet och sen utifrån de olika 
dimensionerna i det teoretiska ramverket. 

Baserat på resultaten från DCE så är företag B det alternativ som överlag föredras då det väljs 
45 procent av gångerna. Detta talar till viss del emot det resultat som Lange (2017) fick fram i 
sin undersökning då den visade på att fokus på hållbar utveckling inte belönades av investerare. 
Anledningen till detta kan vara att denna undersökning presenterar alternativ på samma 
underliggande företag, vilket medför att det är lättare för investerarna att se hur stor påverkan 
fokuset på hållbar utveckling har. I Langes studie undersöktes enbart om ett företag med hållbar 
verksamhet får investeringar eller inte. 

Från figur 9 kan en slutsats dras att ingen deltagare ”säger emot sig själv” genom att exempelvis 
välja företag A med mindre fokus på hållbar utveckling i valomgång ett för att sedan välja 
företag C med mest fokus på hållbar utveckling i valomgång två, eller att de skulle välja företag 
A i första valomgången, företag B i andra valomgången och till sist företag C i tredje 
valomgången. Den andra av de två skulle innebära att de föredrar A över B, C över A, samt B 
över C, vilket skapar ett ologiskt samband där 𝐴 > 𝐵 > 𝐶 > 𝐴. 

Intressant att tyda från diagrammet i figur 13 är hur tydlig skillnad det är mellan riskkapitalister 
och ängelinvesterare i hur positivt inställda de är till start-ups med fokus på hållbar utveckling. 
Riskkapitalisterna väljer företag C enbart ca. 7 procent av gångerna, och företag A respektive 
företag B ca. 47 procent av gångerna medan ängelinvesterarna istället väljer företag A enbart 
ca. 8 procent av gångerna, företag B 50 procent av gångerna samt företag C 42 procent av 
gånger. Detta indikerar på en tydlig skillnad i hur dessa två typer av investerare tänker kring 
beslutet att investera i start-ups. Detta kan möjligtvis förklaras av att ängelinvesterare är 
personer som är vana att gå in i start-ups i en tidigare fas med mer risker involverade, något 
som riskkapitalister aktivt undviker.  

När detta resultat kopplas till Bockens (2014) forskning så kan utfallet förklaras av att 
affärsmodellen för företag C inte visar på tillräckligt god ekonomiskt tillväxt tillräckligt snabbt 
för att det skulle vara intressant för riskkapitalisterna. Ängelinvesterarnas beteende kan kopplas 
till viss del till Paetzold & Busch (2014) forskning som visar på att förmögna personer är 
intresserade av att investera i alternativ med fokus på hållbar utveckling men eftersom många 
av dessa start-ups rör sig i instabila marknader så blir riskerna för höga. Marknaden som 
företagen A, B & C rör sig i är informationssäkerhet, vilket kan ses som en relativt stabil 
marknad med hög tillväxt, vilket minskar risken med att investera i mer hållbara alternativ. 

Kopplas typen av investerare till de olika profilerna som användes för vilka val investerarna 
gör går det även där att se att ängelinvesterarna generellt sett hade mer fokus på hållbar 
utveckling än riskkapitalisterna. Detta presenteras i tabell 3 där de flesta ängelinvesterarna har 
profilen grön eller trade-off-grön medan riskkapitalisterna mest har brun eller trade-off-brun. 
Intressant att se är även att båda myndigheterna har en grön profil, vilken kan ge en indikation 
på att myndigheter har fler mål än rent ekonomiska och att i den trade-off som de gör kan 
hållbarhet ha ett större värde en ren ekonomisk vinst. 
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Tabell 3. Typ av investerare och vilken profil de faller under. 

Investerare Typ av investerare Profil 
7 Accelerator/inkubator Grön 
8 Accelerator/inkubator Brun 
5 Företagsinvesterare Trade-off-brun 
4 Myndighet Grön 
13 Myndighet Grön 
2 Riskkapitalist Brun 
3 Riskkapitalist Trade-off-brun 
10 Riskkapitalist Brun 
12 Riskkapitalist Trade-off-grön 
14 Riskkapitalist Brun 
1 Ängelinvesterare Grön 
6 Ängelinvesterare Trade-off-grön 
9 Ängelinvesterare Grön 
11 Ängelinvesterare Trade-off-brun 

 

5.1 Investerares roll för hållbar utveckling 
I dimensionen investerares roll för hållbar utveckling används tesen som Bocken (2014) kom 
fram till kring att det fanns specifika anledningar till framgång och misslyckanden när det gällde 
att söka kapital från investerare när företaget hade fokus på hållbar utveckling. Resultaten från 
denna undersökning visar på att investerarna har en viss benägenhet att investera i hållbar 
utveckling. Kopplas det till Bockens anledningar kan benägenheten att investera komma från: 

 Innovationshöjd i affärsmodellen – att affärsmodellen visar på sätt att bedriva affärer 
vilken investerarna ser som fördelaktigt. Detta skulle exempelvis kunna vara att 
hållbarhetsarbete marknadsförs aktivt vilket skapar en lojalitet hos kunderna eller att 
öronmärkning av pengar för hållbarhetsarbete ses som ett positivt drag. 

 Skapa trovärdiga samarbeten – här kan de samarbeten som beskrivs inom området 
nyckelpartners vara en anledning till framgång. Exempelvis hur alla partners måste ha 
ett aktivt hållbarhetsarbete eller att samarbeten med universitet ger en starkare 
utgångspunkt. 

 Fokus på ett starkt affärsfall – företagen beskrivs verka inom 
informationssäkerhetsbranschen, vilket är en växande och stark marknad samt att det 
verkliga företaget som affärsmodellerna bygger på redan fått en ansenlig summa kapital 
från investerare visar på att det redan finns ett starkt affärsfall som utgångspunkt. 

Några av anledningarna till misslyckande som kan kopplas till undersökningens resultat är: 

 Brist på passande investerare och kunskap – det kan vara så att investerarna som deltog 
i denna studie inte är bekant med informationssäkerhetsbranschen och därför heller inte 
är medvetna om hur marknaden ser ut, vilket kan medföra en motvillighet till att 
investera i den. Om denna motvillighet redan finns från början kan benägenheten till att 
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investera i hållbarhet också minska på grund av den ökade risk som vissa investerare 
ser i detta. 

 Behovet av extra affärsmässighet – det måste finnas andra skillnader i affärsplanen som 
skapar affärer än bara hållbar utveckling. Om affärsplanerna inte lyckades förmedla den 
affärsmässighet som behövs utan endast visade på en differens gällande hållbar 
utveckling kan det ha lett investera till att bli mindre benägna att investera i de med mer 
fokus på hållbar utveckling eftersom det måste finnas ett starkt affärsfall i grunden 
oavsett. 

Sammantaget visar resultaten från studien på en viss följsamhet med Bockens tes men det skulle 
behövas mer data från exempelvis intervjuer för att verkligen förstå de underliggande orsakerna 
till varför investerarna fattade de specifika besluten.  

5.2 Trade-off mellan ekonomi och hållbarhet 
Inom dimensionen trade-off mellan ekonomi och hållbarhet tas en tes som Ambec & Lanoie 
(2008), Frigge & Hahn (2012) och Haffar & Searcy (2015) diskuterade i sina undersökningar. 
Detta är att det finns en trade-off mellan ekonomisk vinst och hållbarhet där hållbarheten i 
princip alltid var underordnat den ekonomiska vinsten. De resonerade också kring att det går 
att hitta en balans i denna trade-off med vinn-vinn-situationer. Resultaten från undersökningen 
visar på denna trade-off exempelvis för profilerna trade-off-brun/-grön där en trade-off görs 
mellan ekonomisk vinst och hållbar utveckling. För profilen trade-off-brun väger den 
ekonomiska vinsten något högre än hållbar utveckling och de väljer därför företag A istället för 
C i valet mellan dessa. För profilen trade-off-grön är det istället hållbarhet som väger något 
tyngre då de väljer C över A. 

5.3 Värdet av CSR 
I dimensionen värdet av CSR utgår tesen från Chen & Gavious (2015) som visade i sin 
undersökning att privata investerare på börsen belönade CSR-arbete mer än institutionella 
investerare. De diskuterade också om detta kunde bero på privata investerares mer sentimentala 
inställning. När resultaten från undersökningen jämförs med denna tes går det att se en tendens 
till att de investerare som deltagit denna studie är mer lik investerare på börsen än rent 
institutionella investerare eftersom deltagarna har en viss benägenhet att investera i hållbarhet. 
Detta blir ännu mer sant för ängelinvesterarna då de har en högre benägenhet att investera i 
hållbar utveckling är riskkapitalisterna. Detta skulle kunna bero på att ängelinvesterare 
vanligtvis agerar som egen person och då med risk för att fatta mer sentimentala beslut medan 
riskkapitalister agerar utifrån ett riskkapitalbolag som förväntar sig mer rationella beslut fattade 
utifrån uträknad potentiell återbäring. 

5.4 Investerares intresse av hållbar utveckling 
Tesen från dimensionen investerares intresse av hållbar utveckling utgår från undersökningen 
som Lange (2017) genomförde där hon kom fram till att investerare undviker företag som har 
ett miljömässigt hållbarhetsfokus. Hennes undersökning visade också på att företag med ett 
samhällsmässigt hållbarhetsfokus fick investeringar i större utsträckning. Resultaten från denna 
undersökning stödjer denna tes eftersom affärsmodellerna som presenteras egentligen inte har 
något miljömässigt fokus utan utgår från de Globala målen 5, 8, 9 och 17 som placeras inom 
hållbarhetsområdena samhälle och ekonomi med mål 17 som genomsyrar samtliga områden. 
Detta kan vara anledningen till att investerarna visar på en viss benägenhet att vilja investera i 
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hållbar utveckling, vilken mycket väl hade kunnat se annorlunda ut om mer fokus legat på 
miljömässig hållbarhet i affärsmodellerna.  
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6 Diskussion 
I detta kapitel dras slutsatserna från studien där det fastställs om undersökningens 
forskningsfråga har besvarats samt diskuteras kring resultatens validitet och reliabilitet. Utöver 
detta diskuteras om studien har genomförts på ett etiskt försvarbart sätt samt att behovet av 
fortsatt forskningsarbete identifieras och redovisas. 

6.1 Slutsatser 
Studiens syfte är att undersöka benägenheten hos investerare att investera i start-up företag som 
har en hög fokus på hållbar utveckling i sin affärsmodell för att skapa en djupare förståelse för 
affärsvärldens agerande och val inom hållbar utveckling. Detta ledde till forskningsfrågan:  

 Vilken benägenhet har investerare att investera i start-up företag som har ett tydligt 
fokus på hållbar utveckling? 

Studien har genom sitt teoretiska ramverk och metodik resulterat i ett utfall som visar på att 
nästan hälften av investerarna föredrar att investera i en start-up med visst fokus på hållbar 
utveckling. Dock om det blir ett stort fokus på hållbar utveckling så är det ungefär lika stor 
sannolikhet att investeringen backar till alternativet utan fokus på hållbar utveckling istället. 
Resultatet från undersökningen visar också benägenheten att investera i start-up företag med 
fokus på hållbar utveckling varierar beroende på vilken ålder, kön och typ av investerare det är. 
För att ett företag med stort fokus på hållbar utveckling ska maximera möjligheten att få 
investering, visar resultatet på att en kvinna, ängelinvesterare och/eller någon i åldern 30–39 
bör kontaktas. I och med detta resultat anses att studiens forskningsfråga har besvarats. 

De slutsatser som undersökningen kommer fram till kan bidra till forskningsfronten med 
värdefull information om att olika sorters investerare har olika stor benägenhet att investera i 
hållbar utveckling. Tidigare forskning har många gånger slagit ihop investerare till en enda stor 
grupp, vilket kan generera felaktiga resultat för vissa grupper. Ett exempel på detta är att 
resultatet från undersökningen visar att ängelinvesterare har relativt stor benägenhet att 
investera i hållbar utveckling. Detta trots att tidigare forsknings som Lange (2017) genomfört 
visar på att investerare inte belönar företag som har fokus på hållbar utveckling. Utöver detta 
visar även undersökningen på ett nytt tillvägagångssätt för att undersöka benägenheten hos 
investerare, något som kan användas i framtida forskning för att utöka forskningen ytterligare. 

6.2 Studiens reliabilitet och validitet 
Som beskrivet ovan i reliabilitetsavsnittet så finns det en tveksamhet i om resultaten från denna 
undersökningen kan upprepas med någon annan undersökare eller vid en annan tidpunkt. 
Eftersom människor generellt ändrar inställning kring hållbarhet över tid så medför det att 
investerares benägenhet att investera i start-ups med fokus på hållbar utveckling också 
förändras, samt att om någon annan undersökare genomför studien och tar fram egna 
affärsmodeller som beskrivs på dennes subjektiva sätt så påverkar det hur investerare ställer sig 
till de olika alternativen. Detta påverkar också undersökningen validitet på grund av att om den 
kunskap som skapas inte är framtagen på ett tillförlitligt sätt så minskar också relevansen av 
den insamlade data. Dock finns det faktorer som ökar validiteten hos resultaten, så som att 
resultaten från DCE faktiskt visar tydliga siffror på hur benägna investerare är att investera i 
olika affärsmodeller med olika nivåer av fokus på hållbar utveckling. Utöver detta så har också 
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slutsatserna relevans för personer som befinner sig i faser då de behöver investeringar då de 
kan använda undersökningen till att vända sig till rätt personer utifrån sina behov. 

För att analysera resultatet från undersökningen och öka dess validitet och reliabilitet används 
det teoretiska ramverket som byggdes upp under kapitel 2 i analysen av resultatet. Detta genom 
att jämföra teser från tidigare forskning och jämföra dem mot de resultat som denna 
undersökning resulterat i för att se om resultaten går i linje med eller motsäger tidigare 
forskning. 

6.3 Etiska och samhälleliga konsekvenser 
De etiska och samhälleliga konsekvenserna som kan bli av resultatet är att starts-ups får början 
till en tydligare förståelse för hur investerare förhåller sig till fokus på hållbar utveckling. Denna 
förståelse kan dels påverka nya start-ups till att vara tveksamma till att lägga för stort fokus på 
hållbar utveckling i sin affärsmodell då det kan minska chanserna för att få investering, och 
istället välja en ”säkrare” väg som tydligare visar på ekonomisk vinst. En annan konsekvens av 
resultatet kan vara att start-ups som vill fokusera på hållbar utveckling i sin affärsmodell börja 
rikta in sig på investerare som har en högre benägenhet av att investera i sådana företag. Detta 
kan i sin tur leda till att investerare som inte har speciellt hög benägenhet att investera i start-
ups med fokus på hållbar utveckling börjar omvärdera sin ståndpunkt på grund av missade 
möjligheter. 

6.4 Fortsatta studier 
Fortsatta studier inom området bör fokusera på att utöka populationen som undersökningen 
genomförs på för att ytterligare undersöka hur benägenheten för investeringar på hållbar 
utveckling varierar mellan olika grupperingar. Det kan även vara av intresse att undersöka 
varför olika grupper väljer olika. Utöver detta kan affärsmodellerna brytas ner mer så att det 
går att studera om enskilda attribut hos affärsmodellens upplägg har olika stor betydelse i 
beslutet kring investering, samt att fler attribut så som storleken, löptiden och eventuella utfall 
av investeringen även tas i beaktande. Detta då det kan vara så att exempelvis investeringens 
storlek påverkar hur benägna investerare är att investera i start-ups med fokus på hållbar 
utveckling.  
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Bilaga A:  
FN:s Globala Mål 
FN:s globala mål (United Nations Development Programme, 2018) är en agenda som 
majoriteten av världens länder har antagit för att till år 2030 uppnå fyra saker: 

 Avskaffandet av extrem fattigdom. 
 Minskande av ojämlikheter och orättvisor i världen. 
 Främjandet av fred och rättvisa. 
 Att lösa klimatkrisen. 

För att göra detta har 17 huvudmål specificerat inom områdena ekonomisk-, social- och 
miljömässig hållbarhet. Dessa huvudmål kan placeras i en illustration, figur 14, som en tårta 
där det går att tyda vilka mål som är kopplade till vilka områden. De mål som denna 
undersökning kommer använda sig av är: 

 Mål 5: Jämställdhet – syftar till att skapa jämställdhet mellan kvinnor och män med en 
rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. 

 Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – syftar till att skapa varaktig 
och hållbar ekonomisk tillväxt med anständig och produktiv sysselsättning för alla. 

 Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur – syftar till att bygga en 
motståndskraftig infrastruktur med en inkluderande och hållbar industrialisering med 
hjälp av innovationer. 

 Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap – syftar till att återvitalisera det globala 
partnerskapet för hållbar utveckling och stärka samarbeten. 

Detta medför att denna undersökning kommer röra sig kring social- och ekonomisk hållbarhet. 
Detta beror till största del på att marknaden som affärsmodellerna i DCE använder sig av är 
informationssäkerhetsbranschen, vilket har en tydlig koppling till dessa två områden. 
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Figur 14. Illustration över de globala målen och deras samband till de tre olika hållbarhetsområdena. (Rockström 
& Sukhdev, 2016) 
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Bilaga B: 
Enkätfrågor för metadata 

1. Hur gammal är du? 
a. Under 20 
b. 20–29 
c. 30–39 
d. 40–49 
e. 50–59 
f. Över 60 

2. Vad identifierar du dig som? 
a. Man 
b. Kvinna 
c. Annat 

3. Vilket län bor du huvudsakligen i? 
a. Stockholms län 
b. Uppsala län 
c. Södermanlands län 
d. Östergötlands län 
e. Jönköpings län 
f. Kronobergs län 
g. Kalmar län 
h. Gotlands län 
i. Blekinge län 
j. Skåne län 
k. Hallands län 
l. Västra Götalands län 
m. Värmlands län 
n. Örebro län 
o. Västmanlands län 
p. Dalarnas län 
q. Gävleborgs län 
r. Västernorrlands län 
s. Jämtlands län 
t. Västerbottens län 
u. Norrbottens län 

4. Vilken typ av investerare skulle du definiera dig som? 
a. Bank 
b. Myndighet 
c. Ängelinvesterare 
d. Accelarator/inkubator 
e. Riskkapitalist 
f. Företagsinvesterare 
g. Familjekontor 
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Bilaga C: 
Affärsmodellerna 
Affärsmodellerna presenteras i figur 15, 16 och 17. 

 

Figur 15. BMC för företag A. 
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Figur 16. BMC för företag B. 
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Figur 17. BMC för företag 


