
Att 
investera 
hållbart



Min erfarenhet inom Hållbarhet

• Medgrundare i Charge Amps (laddutrustning till elbilar)

• Investerare i hållbarhetsbolag  (FEMBRIS Ventures)

• Intiativtagare och projektledare Sweden Sustaintech Venture 

Day 

• Styrelseledamot i Tankesmedjan Global Utmaning och rådgivare 

eller styrelseledamot i ett antal andra bolag inom hållbarhet



Specifikt för 
Hållbarhetsinvesteringar

• Hållbarhet är inte ett klart definierat begrepp. 

• ESG – Environment, Social and Governance

• Vad är viktigt för dig? Vad vill du utveckla och stödja samt hur?

• Vad levererar din investering för hållbarhet och hur mäts och 

utvärderas det?

• För min del?  Miljö, jämlikhet och integration. 



Hur tänka kring investeringar?

Kan göras på flera sätt: 

- Indirekt  - noterade aktier, fonder och obligationer

- Direkt - direktinvesteringar i bolag inom hållbarhet



Indirekta investeringar

Noterade aktier: ESG ratade bolag, noterade greentechbolag

Fonder: gröna fonder, etiska fonder, fonder med hög ESG rating

Obligationer: i greentechbolag (ofta vindkraft, vätgas eller 

solparker)



Direkta investeringar

Investeringar i bolag som inte är noterade

Hur hittar man bolag att investera i? s. k. Dealflow

Hur utvärderar man onoterade bolag? 



Råd för kvalitativt dealflow

Statistik startupbolag: 

1 av 10 – blir riktigt bra

2 av 10 - blir okej

7 av 10 – går i konkurs

Råd: 

1) Sök ibland bolag som antagits hos kvalitativa inkubatorer som STING, LEAD eller 

Norrsken. 

2) Titta på vilka bolag som attraherat VC investeringar

3) Intresserad av greentech – titta på bolag screenade av SSVD (hemsidan)



Minska risk

1) Ta rygg på erfarna investerare, inkubatorer och VC bolag

2) Följ bolaget en längre tid innan du investerar/titthålsinvestera

3) Gör din research – få ideer är unika 

4) Bolag med existerande produkt som säljer – halverad risk

5) B2B – ofta mindre risk pga minskat kapitalbehov för marknadsbearbetning 

6) Teamet är lika viktigt som affärsiden

7) Äldre entreprenörer lyckas ofta bättre än yngre – särskilt om de har erfarenhet av den bransch de 

startar bolag inom

8) Låter det för bra för att vara sant? Dålig magkänsla för viktiga personer i teamet? Avstå.



Frågor?

Ett stort tack för er tid!


