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Tillväxtanalys bjuder in till en presentation av Tillväxtfakta
2016: Perspektiv på kapitalförsörjning – en antologi om

Plats: Summit Hightechbuilding
Hötorget, Sveavägen 9, Stockholm.
Hitta hit

Hur ser företagens kapitalförsörjning ut? Vilka är de stora svårigheterna? Hur
kan staten motverka eller åtminstone reducera dessa problem? Detta är
exempel på frågor som behandlas i Tillväxtfakta 2016.

Lokal: Tim Berners-Lee, plan 2

företagens finansiering och statens roll

En huvudslutsats är att statliga insatser inom kapitalförsörjning bör föregås av
ett omsorgsfullt förarbete där problemformulering, målgruppsanalys,
kontextuell uppmärksamhet och distinkta mål leder fram till en tydlig
programteori. Dessutom måste påverkan från andra policyåtgärder beaktas.
Hur samspelar den tänkta åtgärden med andra insatser?
Tillväxtanalys ambition är att genom analyser, sammanställningar och
utvärderingar löpande tillföra kunskapsunderlag till diskussioner och
överväganden om hur statliga interventioner på kapitalförsörjningsområdet
bör utformas. Tillväxtanalys 2016 är en del i detta arbete.
I antologin medverkar såväl analytiker vid Tillväxtanalys som externa
författare. Kapitlen är skrivna av Hans Landström, Jörgen Lithander, Marc
Cowling, Patrik Tingvall och Sven-Olov Daunfeldt.
Vid seminariet presenterar författarna kortfattat sina bidrag. Därefter följer en
diskussion om vilka de viktigaste budskapen till beslutsfattare är i dessa
frågor. Statssekreterare Eva Lindström medverkar och bereds tillfälle att
kommentera. Seminariet inleds och avslutats av Tillväxtanalys nya gd Sonja
Daltung och modereras av Pernilla Norlin, Entreprenörskapsforum.

Program
13.00

Inledning. Tillväxtanalys nya gd Sonja Daltung.
Presentation av boken.
Författarna presenterar sina kapitel.

Fika
Fortsättning: Författarna presenterar sina kapitel.
Paneldiskussion.
Reflektion av statssekreterare Eva Lindström.
– 16.15

Avslutning, Sonja Daltung.

Tid: Onsdag den 29 mars 2017,
kl. 13.00–16.15
Sista anmälningsdag: Den 22 mars
Anmälan till:
seminarier@tillvaxtanalys.se
Har du frågor, kontakta:
Jörgen Lithander
jorgen.lithander@tillvaxtanalys.se
Tel: 010-447 44 54
Mer information:
Läs mer om Tillväxtanalys arbete
inom området:
www.tillvaxtanalys.se/
kapitalförsörjningochselektivaföretags
stöd

Perspektiv på kapitalförsörjning
– en antologi om företagens finansiering och statens roll
Boken innehåller dessa kapitel:
1. Statens hittillsvarande roll i de nya och små företagens kapitalförsörjning. Hans
Landström diskuterar företagens behov av finansiering och varför staten engagerar sig i de nya
och små företagens kapitalförsörjning. Han konstaterar att det finns goda skäl för statliga
interventioner, men också att det är viktigt hur dessa utformas så att de inte leder till oönskade
effekter.
2. Betydelsen av internt genererat kapital för en långsiktigt hållbar företagstillväxt.
Sven-Olov Daunfeldt m.fl. undersöker vad internt genererat kapital betyder för företagens tillväxt
och möjligheter att överleva på marknaden. Studien visar bland annat att det är viktigare att
bygga upp interna medel innan företaget växer, än tvärtom.
3. Kreditgarantisystem – vad är det och vilken funktion fyller det? Marc Cowling går
igenom den teoretiska grunden för ett kreditgarantisystem, hur instrumentet fungerar och vilka
beståndsdelar det har. Vi får också några utblickar mot befintliga system i Europa. Cowling
beskriver vidare vad som krävs för att införa statliga kreditgarantier och diskuterar behovet i
Sverige.
4. Reala effekter av statligt och privat riskkapital. Patrik Tingvall m.fl. jämför effekterna
av offentligt och privat riskkapital på portföljföretagens konkurrenskraft. Utfallet av analysen visar
att statligt och privat riskkapital i princip ger upphov till likartade effekter. Författarna finner vidare
att statliga aktörer inte investerar mer i tidiga faser än vad de privata aktörerna gör, vilket
motsäger ett viktigt motiv för statlig intervention. Statliga investerare tenderar dock i större
omfattning än de privata att fortsätta investera i stagnerande företag.
5. Erfarenheter från en policyinsats – regionala saminvesteringsfonder. Jörgen Lithander
sammanfattar Tillväxtanalys utvärdering av de regionala fonder som under perioden 2009–2015,
tillsammans med privata aktörer, investerade riskkapital i små och medelstora företag i hela
landet. Investeringsförutsättningarna skiljer sig åt mellan fondernas geografiska
investeringsområden, men verktygen är desamma. Utvärderingen rekommenderar en precisering
av mål och programlogik samt kompletterande policyinsatser.
6. Dags för ett perspektivskifte: Från kapitalbrist och utbudsfokus till kunskapsbrist
och efterfrågefokus. Hans Landström diskuterar statens framtida roll i de nya och små
företagens kapitalförsörjning. Han argumenterar för behovet av ett perspektivskifte – staten
behöver förändra sina insatser från att fokusera på utbudet av kapital till att utgå från
efterfrågesidan, det vill säga företagarens preferenser, beteende och finansiella beslutsfattande.

