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Förord 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) fick i 2009 

års regleringsbrev uppdraget att utvärdera de insatser som görs i syfte att öka det regionala 

utbudet av ägarkapital under perioden 2009–2014, inom ramen för de åtta regionala struk-

turfondsprogrammen. Uppdraget ska redovisas med hjälp av tre delrapporter och en slut-

rapport. Två delrapporter är redan publicerade. Den första (Staten och riskkapitalet) avrap-

porterades till regeringen 2010-03-15 och den andra rapporten (Kompetent kapital? Tre 

länder, tre försök) 2011-11-14. Föreliggande delrapport, Affärsänglar, riskkapitalfonder 

och policyportföljer – översikt och lärdomar från policyinsatser för främjande av affärs-

änglar i fyra länder, är således den tredje i ordningen.  

Rapportens huvudtema är statliga policyinsatser i syfte att främja affärsänglars investe-

ringar. Erfarenheter har inhämtats från satsningar i Frankrike, Belgien (Flandern), Wales 

och Danmark. I rapporten finns även korta tillbakablickar på de föregående två delrapport-

erna samt nedslag i den pågående svenska riskkapitalsatsningen ur ett affärsängels-

perspektiv. Några exempel på svenskt policyarbete och policyreflektioner presenteras 

också.  

Den internationella studien (kapitel 3–9) har, på uppdrag av Tillväxtanalys, utförts av do-

cent Jesper Lindgaard Christensen, Department of Business and Management vid Aalborg 

University, Danmark.  

Övriga författare är analytiker Jörgen Lithander (projektledare, Tillväxtanalys), Ulf Tyne-

lius (Tillväxtanalys) samt Sofia Avdeitchikova (Tillväxtanalys). En översiktlig exempel-

beskrivning av pågående offentligfinansierade främjandeinsatser riktade mot affärsänglar 

och affärsängelnätverk i Sverige har utförts av Oxford Research (bilaga 2). Uppgifter om 

Nuteks/Tillväxtverkets främjandeåtgärder inom området har lämnats av Caroline Murray 

och Andreas Ek (Tillväxtverket). 

En tidig version av den internationella studien presenterades 2013-05-14 vid ett semi-

narium hos Tillväxtanalys. Förutom interna deltagare medverkade då även professor Roger 

Sørheim, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet. 

Högt uppskattade kommentarer om val av landsstudier, frågeformulär för intervjuer och 

tidiga utkast till rapporten har tillhandahållits av professor Colin Mason, Glasgow City 

University och professor Hans Landström vid Lunds universitet. Tack även till Marija 

Rakas, Aalborg University, för hjälp med diverse uppgifter vid slutsammanställningen av 

den internationella studien. 

En engelsk version av rapporten (Business Angels, Co-investment Funds and Policy Port-

folios) kommer i början av år 2014 att finnas tillgänglig på myndighetens webbplats. 

 

Östersund, december 2013 

 

 

Dan Hjalmarsson 

Generaldirektör 

Tillväxtanalys 

http://www.tillvaxtanalys.se/
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Sammanfattning 

Sammanfattningen är disponerad i enlighet med rapportens fyra huvudavsnitt:  

I: Introduktion, II: Tillbakablick, tidigare studier och affärsänglar i riskkapitalfonderna, 

III: Affärsängelpolitik i Europa samt IV: Svensk politik för affärsänglar? – en avslutande 

policyreflektion.  

I. Introduktion 

Uppdraget 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) fick ur-

sprungligen i 2009 års regleringsbrev uppdraget att utvärdera en kapitalförsörjningsinsats 

med regionala riskkapitalfonder inom ramen för Sveriges åtta regionala strukturfonds-

program. Uppdraget ska redovisas med tre delrapporter (år 2010, 2011 och 2013) samt en 

slutrapport (2015). Av uppdraget framgår att utvärderingen ska kunna fungera som ett 

underlag för lärande inför eventuella framtida insatser av liknande karaktär. Tonvikt ska 

läggas vid erfarenheter från internationell forskning och empiri. 

Föreliggande rapport är således den tredje delrapporten och behandlar huvudsakligen of-

fentlig sektors främjandeinsatser mot affärsänglar i fyra europeiska länder (Frankrike, 

Wales, Belgien (Flandern) och Danmark).  

Disposition 

Rapportens avsnitt I (kapitel 1), är en kortfattad rapportintroduktion med uppdragsbeskriv-

ning och disposition. Sedan följer avsnitt II (kapitel 2) där den pågående satsningen med 

regionala riskkapitalfonder (riskkapitalsatsningen) kort beskrivs tillsammans med en till-

bakablick på tidigare delrapporter inom uppdraget. Avsnittet avslutas med en mycket över-

siktlig introduktion till den svenska affärsängelmarknaden samt ett nedslag i den pågående 

riskkapitalsatsningen, där framförallt affärsänglarnas medverkan beskrivs. Avsnitt III 

(kapitel 3–9) är rapportens absoluta tyngdpunkt med en empirisk studie av affärsängel-

politik i fyra europeiska länder. Det avslutande avsnitt IV (kapitel 10) innehåller dels en 

kort orientering av de senaste årens svenska policyverksamhet inom området, dels Till-

växtanalys policyreflektioner där observationer från landsstudien kopplas samman med 

riskkapitalsatsningen. Rapporten har även två bilagor, dels en förteckning över intervjuade 

personer inom den internationella studien, dels en exempelförteckning över pågående of-

fentligfinansierade främjandesatsningar i Sverige. 

II. Tillbakablick, tidigare studier och affärsänglar 
i riskkapitalsatsningen 

De regionala riskkapitalfonderna 

Rapporten är Tillväxtanalys tredje delrapport med koppling till den svenska satsningen 

med regionala riskkapitalfonder. Satsningen sker under perioden 2009–2014 som projekt 

inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Tolv
1
 regionala fonder för 

riskkapital som täcker hela Sverige har bildats. Satsningen beräknas totalt tillföra mark-

                                                 
1 Ursprungligen tolv, men numera elva efter att två fonder (SEF II och SEF III) har slagits samman . 
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naden cirka 2,4 miljarder kronor.
2
 Fonderna saminvesterar alltid med privata aktörer och 

på lika villkor (pari passu) som dem. Minst halva summan ska komma från privata risk-

kapitalaktörer medan resterande belopp fördelas i lika delar på medel från ERUF och 

regional offentlig medfinansiering. 

Satsningen ska vara marknadskompletterande och revolverande. Med det förra avses att 

den inte ska tränga ut befintliga privata investeringar, med det senare att kapitalbasen på 

lång sikt inte ska minska.  

Kapitalförsörjningsinsatsen ska på olika sätt följas upp och utvärderas. Dels av myndig-

heten Tillväxtverket (genom s.k. följeforskning) dels av myndigheten Tillväxtanalys. Till-

växtanalys uppdrag har tonvikt mot erfarenheter från internationell forskning och empiri. 

Avrapportering ska ske genom tre delrapporter och en slutrapport. Två delrapporter är 

hittills publicerade. Den första, Staten och riskkapitalet, presenterades år 2010 och den 

andra Kompetent kapital? år 2011. 

I rapporten Kompetent kapital? framträdde en bild av affärsänglar som en viktig grupp av 

investerare, inte minst när det gäller tidiga satsningar och geografisk närvaro. Tyvärr sam-

manfaller det också med en oklar statistisk situation. Tillväxtanalys noterade därför ett 

behov av en fördjupad internationell studie där erfarenheter från främjandeåtgärder mot 

denna grupp studeras närmare. Föreliggande rapport, Affärsänglar, riskkapitalfonder och 

policyportföljer, innehåller en sådan studie. 

Affärsänglar i Sverige 

Kunskapsläget om affärsänglar och deras investeringar är generellt svagt. Några förkla-

ringar kan dels vara förekomsten av en stor andel ”osynlig” marknad utan offentliga regis-

ter, dels oklara definitioner. För den senare är det till exempel relevant att prata om en snäv 

respektive bred definition. Faktorer som då beaktas är till exempel investerarens oberoende 

gentemot företaget (t.ex. om investeringar i familjemedlemmars företag ska inkluderas 

eller inte), vinstintresset, investeringens storlek samt graden av aktivt ägarengagemang.  

I Sverige baseras mycket av vår kunskap på två studier genomförda under perioden 2004–

2006. Enligt dessa studier är affärsänglarnas investeringsmönster beroende av vilken defi-

nition som används. Utifrån en bred definition kan investeringarnas volym skattas till in-

tervallet 3,5–4 miljarder kronor fördelade på 30 000 investeringar i onoterade företag. 

Affärsänglar enligt den snäva definitionen utgör antalsmässigt ungefär en tiondel av 

ovanstående, men svarar för ungefär halva investeringsvolymen.  

Liksom det institutionella riskkapitalet förefaller även det informella vara geografiskt 

koncentrerat. Under perioden 2002–2004 investerades cirka 70 procent i storstadsregioner 

och ytterligare 25 procent i större regioncentra. 

Det oklara kunskapsläget gör det svårt att bedöma hur marknaden har utvecklats. En upp-

skattning är ändå att omfattningen har ökat de under den senaste tioårsperioden. 

Affärsänglar inom de regionala riskkapitalfonderna 

I den svenska satsningen har under perioden 2009 (projektstart) till andra kvartalet 2013 

totalt cirka 2,2 miljarder kronor investerats i 207 portföljföretag. Den privata medfinansie-

                                                 
2 Hälften offentliga medel och hälften privata. Det kan noteras att det privata kapitalets alternativanvändning är 

okänt. Det kan tänkas att delar av detta i en kontrafaktisk situation även då skulle ha använts för 

riskkapitalsatsningar. 
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ringen utgör cirka 65 procent, det vill säga en ”uppväxlingskvot” på 1,87 av offentliga 

medel. De privata investerarna är i fondernas återrapportering indelade i tre kategorier: 

organiserat kapital, privata bolag samt privatpersoner. Den senare gruppen skulle kunna 

benämnas ”affärsänglar” enligt en bred definition.  

Det kan slås fast att inslaget av affärsänglar är betydande. Andelen utgör drygt 40 procent 

av gruppen privata, unika, investerare. Volymmässigt investerar affärsänglarna cirka 20 

procent av de privata medlen. Drygt hälften av dem har sin hemvist i samma region som 

den medinvesterande fonden. Mer än var fjärde affärsängel har sin hemvist utanför region-

en, men inom landet. Det kan noteras att stora variationer föreligger mellan fonderna. 

III. Affärsängelpolitik i Europa – en empirisk studie 

Den internationella studien har – på uppdrag av Tillväxtanalys – genomförts av docent 

Jesper Lindgaard Christensen, Department of Business and Management vid Aalborg Uni-

versity, Danmark. 

Metod 

Undersökningen har ambitionen att generera kunskaper om den roll som affärsänglar 

(BA)
3
 spelar på kapitalmarknaden och hur väl olika främjandeåtgärder fungerar (eller inte 

fungerar) på denna marknad. Det görs även en uppskattning av befintlig statistisk infor-

mation om BA:s investeringar. Uppskattningen baseras på studier av utvalda europeiska 

länder som på olika sätt försöker stimulera investeringar från BA. 

Undersökningen grundar sig på en kombination av ”skrivbordsstudier” av befintliga rap-

porter, statistik och utvärderingar av insatser i de utvalda länderna samt personintervjuer 

med nyckelpersoner med djupa kunskaper om policyer för att öka BA:s investeringsvilja. 

Länderna valdes ut mot bakgrund av att erfarenheterna från dessa länder sannolikt kan vara 

till nytta för andra länder. Följande länder valdes ut: Belgien (Flandern), Wales, Frankrike 

och Danmark.
4
 

Information och statistik om affärsänglar 

Det finns i allmänhet dåligt med information och evidens på området. Nationella statistik-

byråer saknar information och alternativa datakällor är begränsade till antalet och ofta 

bristfälliga. Utöver mätproblem medför bristen på tydliga och gemensamma definitioner 

att bilden blir otydlig och att uppgiftsjämförelser blir svåra att göra. Därmed finns det ett 

behov av att förbättra tillgängliga uppgifters kvalitet, jämförbarhet och omfatt-

ning/täckning. För den föreliggande analysen innebär denna uppgiftsbrist en begränsning 

för hur långt det går att komma vad gäller kvantitativa data. I många fall baseras de er-

hållna kunskaperna på en kombination av sparsamma statistiska fakta, intervjuinformation, 

befintlig litteratur och egna bedömningar. 

Affärsänglar och främjandepolitik 

I många länder har affärsänglar setts som ett underordnat policyområde, men det finns 

anledning att uppmärksamma deras potential. Affärsänglar spelar en viktig roll i det finan-

siella ekosystemet då de går in med stöd i företags tidiga tillväxtfaser. Affärsänglar bidrar 

inte bara med finansiellt kapital utan har också en viktig funktion som mentorer för de 

                                                 
3 I rapporten används omväxlande (och synonymt) uttrycken affärsänglar och BA (Business Angels). 
4 Danmark saknar för närvarande någon explicit främjandepolicy för BA. 
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företag som de finansierar. Det finns indikationer på att dess betydelse inte har blivit 

mindre, utan snarare ökat på senare år. Detta då kapitalgapet för tillväxtorienterade företag 

i tidig fas verkar ha ökat. 

I litteraturen (Lerner, 2010) har det argumenterats att den offentliga sektorns ansträng-

ningar för att stödja riskkapitalmarknaderna har långa ledtider. En av de vanligaste orsa-

kerna till att sådana initiativ misslyckas är otålighet, oförmåga att se det större samman-

hanget och att man förlitat sig på allt för snäva utvärderingsindikatorer. Föreliggande stu-

dies resultat bekräftar i stort dessa framställningar. Länder och regioner stödjer BA:s inve-

steringar genom stöd till affärsängelnätverk (BAN)
5
, skatteincitament, utbildningsprogram 

för investerare, matchningsevenemang och saminvesteringsprogram.  

Det debatteras om staten bör stödja den informella riskkapitalmarknaden för att mildra 

effekterna av ofullständig information och andra ”marknadsmisslyckanden”. Vissa av 

resonemangen för offentlig intervention hänför sig till de karaktäristiska egenskaperna hos 

BA:s investeringar som sägs: (i) ha en annorlunda kostnadsstruktur än för institutionellt 

riskkapital vilket möjliggör mindre investeringar; (ii) vara mer geografiskt fördelade vilket 

medför att de bidrar till att minska regionala finansieringsgap och (iii) förutom att tillhan-

dahålla pengar även tillföra praktisk hjälp till ledningen.  

Utöver dessa faktorer visade även rapportens fältarbete att affärsänglar kan mobiliseras för 

en rad andra, kompletterande syften. Dessa bredare funktioner hos BA öppnar upp för ett 

större urval av insatser på området.  

Policyarbete 

I studien noterades stora skillnader i attityden till främjandeåtgärder i de studerade län-

derna, från länder med aktiva och breda insatser till Danmark där man för närvarande inte 

alls tillämpar någon explicit politik inom området. I de flesta fall är åtgärderna relativt nya. 

Det bör även uppmärksammas att policyer för främjande av BA är en långsiktig process 

som kräver kontinuerligt arbete och tålamod. I landsstudierna har vi sett att intensiteten i 

insatserna har varierat väsentligt, även på relativt kort sikt. Som exempel iakttas en ned-

gång för den aktiva politik som har tillämpats i Frankrike och praktiskt taget en nedlägg-

ning av insatserna i Danmark, vilket uppenbarligen tyder på att man inte uppmärksammat 

Lerners varning om att underskatta den tid det tar för policyinsatser att få effekt. Vi har 

pekat på vikten av kontinuitet för insatser inom området då långsiktighet är viktigt för 

användarna och de organisationer som genomför programmen. Dessutom finns det stora 

skillnader bland länderna för var kapitalgapet befinner sig. I verkligheten är inte detta gap 

något som bara finns, rent objektivt. Det kan påverkas av policyinsatser och fungerar som 

en sållningsmekanism och är föremål för policyrelaterade hänsynstaganden.  

Frankrikes policy för affärsänglar 

De enskilda länderna skiljde sig åt och gav också olikartade typer av insikter. Frankrike har 

haft en tradition av offentlig intervention på kapitalmarknaderna och har tillämpat olika 

instrument som lånegarantier och skattelättnader för de minsta företagen. En lärdom från 

studierna av det franska exemplet är att staten här har stöttat etablerandet av en gemenskap 

kring BAN och därmed underlättat organisering och professionalisering av BA-marknaden 

genom att utöka den federala organisationen France Angels roll (en sammanslutning som 

                                                 
5 I rapporten används omväxlande (och synonymt) uttrycken affärsängelnätverk och BAN (Business Angels 

Network). 
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omfattar en stor andel av de franska affärsänglarna). Detta, tillsammans med informationen 

från användningen av skatteincitamentsprogram har inneburit att den ”synliga” delen av 

marknaden är relativt stor, vilket i sin tur är positivt för affärsänglarnas synlighet och för 

att öka medvetenheten om dem. Det är sannolikt att de tidigare aktiva skatteincitamenten, 

som var fördelaktiga för ett brett spektrum av individer – även vissa som inte exakt pas-

sade in i den traditionella beskrivningen av affärsänglar – bidrog till skapandet av en 

”kapitalförsörjningskultur”, eller åtminstone en ökad medvetenhet om affärsänglars inve-

steringar. Detta kan ha varit en kraftigt bidragande faktor för att upprätthålla kapital-

investeringarna under de senaste bakslagen för de ramverksförhållanden som påverkar 

affärsänglars investeringar.  

Flanderns policy för affärsänglar 

En av de viktigaste lärdomarna från fältstudien i Flandern är att det kontinuerliga stödet 

från staten har varit av största vikt. Historiskt har stödet till BAN varierat, men i stort sett 

har man haft en lång period som präglats av aktiva policyer. Rekommendationen baserat 

på Flanderns erfarenheter är att staten inte bör tänka kortsiktigt och förbereda sig på att 

genomföra sina åtgärder fullt ut. Detta är särskilt uppenbart när det gäller stödet till BAN. 

Likaså var ett ömsesidigt förtroende mellan finansieringsorganisationer och verksamhets-

organisationer av största vikt för policyskapandet och ett långsiktigt perspektiv på pro-

gramgenomförandet. Det finns ett brett urval av instrument för att stödja företag i sådd-

segmentet, vilket har inneburit att finansieringsgapet ligger på en relativt hög nivå. 

Wales policy för affärsänglar 

Det walesiska finansiella ekosystemet karaktäriseras övergripande av ett förhållandevis väl 

fungerande samspel mellan aktörerna på kapitalmarknaden för sådd- och uppstartsskedet 

och mellan privata aktörer och den offentliga policyn. I allmänhet har man uppfattningen 

att det finansiella systemet och relaterade finansieringsmekanismer och policyinsatser 

fungerar som en ”finansieringstege” och att systemet fungerar bra i det avseendet. 

I policykretsar och inom Finance Wales
6
 pågår för närvarande ett skifte från ett ”mjukare” 

till ett mer kommersiellt synsätt på pengar. Ett andra allmänt element är vikten av tillit 

mellan staten och mellanhänderna. Huvudaktörer på den walesiska kapitalmarknaden 

framhåller fördelarna med starka kopplingar mellan olika aktörer som Finance Wales, 

Xénos, banker, organisationer i den offentliga sektorn och övriga privata aktörer. Slutligen 

visade också denna studie att det är viktigt att ta hänsyn till målgruppens absorptions-

förmåga vid utformning av policyer. 

Danmarks policy för affärsänglar 

I Danmark lägger man mycket liten vikt vid affärsänglar som en möjlig finansieringskälla 

för små och medelstora företag. Regeringen är allmänt motvillig till att ta initiativ på det 

här området. En väsentlig orsak är de negativa erfarenheterna från två stora policyinitiativ: 

samfinansieringsprogrammet PartnerKapital och stödet av Danish Business Angel 

Network. Det finns inga formella utvärderingar av policyerna för affärsänglar i Danmark. 

En tydlig lärdom var dock att tålamod och breda utvärderingskriterier är viktiga eftersom 

policyer för affärsänglar får en rad indirekta effekter.  

                                                 
6 En organisation som tillhandahåller kommersiell finansiering för tillväxtorienterade SME i Wales. 
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Målsättningar för policyinsatser 

Skrivbordsstudier och erfarenheter från fältarbetet ger en blandad bild som underlag för 

policyrekommendationer om vilka specifika insatser som bör drivas. I flera fall förekom-

mer positiva omdömen om saminvesteringsprogram och skatteincitament, men i andra fall 

är omdömena negativa. Dessutom bör det uppmärksammas att främjandeinsatser för affärs-

änglar riktar sig mot mycket heterogena grupper och detta gäller både affärsänglar, entre-

prenörer och småföretag. Detta innebär stora utmaningar för policyskapandet. Det är svårt 

att nå två (eller fler) heterogena grupper med ett fåtal instrument samt med allt för 

”breda”/generella instrument. En annan utmaning är att skapa en ökad medvetenhet om 

möjligheterna i målgruppen. Den största delen av det aktuella policyskapandet och kun-

skaperna om policyprogrammen är begränsade till den (lilla) andel av marknaden som vi 

kallar den ”synliga” delen. Skatteincitament är sannolikt det verktyg som även skulle få 

störst effekt på marknadens ”osynliga” del. Det råder i allmänhet ett behov av att utveckla 

policyprocessen och -målen till att också omfatta denna ”osynliga” del av marknaden. 

Policyprogram med inbördes påverkan 

Studien indikerar att vissa policyinsatser har ett inbördes samband. En insats effektivitet 

kan i vissa fall vara beroende av andra insatser. Detta leder fram till frågan om vissa av 

dessa policyer i själva verket skulle ha fördel av att införas i en och samma sekvens efter-

som ett visst policyinstrument kan bygga vidare på ett föregående instruments resultat. 

Denna viktiga fråga diskuterades i intervjuerna och debatten har också börjat uppmärk-

sammas såväl i akademiska kretsar som i policykretsar, även om det fortfarande sker i 

sparsam utsträckning. Det är dock fortfarande så att policyprogram verkar införas och 

bedömas isolerade. Uppmärksamheten ökar dock för en policy- och utvärderingsmetod 

som i högre utsträckning tar hänsyn till en portfölj av olika insatser och deras ömsesidiga 

beroenden istället för enbart isolerade effekter. 

Implikationer för utvärdering 

Studiens resultat pekar på att det av naturliga skäl är svårt att utvärdera policyer för affärs-

änglar på grund av det osäkra tidsperspektivet när effekterna uppstår. Dessutom hämmas 

utvärderingarna av det faktum att vissa av effekterna är indirekta och omöjliga att mäta. 

Den inbördes påverkan mellan olika typer av policyer medför ytterligare komplikationer då 

detta kräver andra utvärderingsmetoder än den traditionella inriktningen med att mäta 

parametrarna för ett enstaka program vid en specifik tidpunkt.  

IV. Svensk politik för affärsänglar? – en avslutande 
policyreflektion 

Det sista kapitlet inleds med en kort översikt av Tillväxtverkets verksamhet inom området 

under tidsperioden 1995–2013. Resterande delar av kapitlet innehåller Tillväxtanalys refle-

ktioner med koppling till den svenska satsningen med regionala riskkapitalfonder (risk-

kapitalsatsningen). Utgångspunkten för reflektionerna är pragmatisk: kan förutsättning-

arna för en befintlig satsning förbättras? Den svenska satsningen med riskkapital-

satsningen är fullt verksam och kommer av allt att döma fortsätta sin verksamhet även 

under kommande strukturfondsperiod (2014–2020). Givet den befintliga satsningen kom-

menteras tänkbara möjligheter att förbättra förutsättningarna för dess verksamhet genom 

kompletterande policyinsatser – om politiken har en sådan ambition. 
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Den reflekterande diskussionen är samlad under sex delrubriker: Osynlighet och utvärde-

ringar; Långsiktighet, Ängelinvesteringar ökar i betydelse, Skatteincitament, Policyportfölj 

samt Tänkbara förstärkande policyinitiativ. 

I det första delavsnittet ”Osynlighet och utvärderingar” berörs bland annat affärsängel-

marknadens synliga respektive osynliga del. Den senare är betydligt större, men såväl kun-

skap som policyåtgärder är inriktade på den förra. Det innebär sammantaget att kun-

skapsläget är svagt. Detsamma gäller för förekomsten av systematiska utvärderingar, såväl 

i de studerade fyra länderna som, så vitt har kunnat utrönas, för Sverige. 

Under nästföljande delrubrik ”Långsiktighet” diskuteras behovet av långsiktighet för 

policyinsatser. Marknaden behöver långsiktighet och förutsägbarhet för att fungera väl. 

Det mesta talar för att riskkapitalsatsningen fortsätter även under nästa programperiod 

(2014–2020), vilket ökar möjligheterna till dels ett tydligt marknadserbjudande, dels att 

överväga kompletterande policyinitiativ. 

I det tredje delavsnittet ”Ängelinvesteringar ökar i betydelse” pekas på en nedgång i det 

formella riskkapitalets närvaro i tidiga faser och tillväxtfaser, vilket medför ökad relativ 

betydelse för det informella kapitalet. I den pågående riskkapitalsatsningen utgör affärs-

änglar mer än 40 procent av de privata investerarna, men med stora variationer mellan 

fonderna. Även betydelsen av en fungerande exitmarknad påpekas. 

I det fjärde delavsnittet ”Skatteincitament” kommenteras, utifrån Christensens landsstudie, 

det investeraravdrag som infördes 1 december 2013. Det förväntas mer gynna nya, potenti-

ella, änglars inträde på marknaden än etablerade, seriella d:o. Å andra sidan kan ett svår-

överskådligt regelverk minska nyttjandegraden. Tillväxtanalys åsikt är att det är viktigt att 

investeraravdraget utvärderas såväl avseende effekter som avseende transparens och 

absorptionsförmåga hos avsedd målgrupp. En grundläggande förutsättning för att detta ska 

kunna genomföras är att data om investerare och investeringsobjekt fullt ut kan göras till-

gängliga för framtida utvärderare. 

Det femte delavsnittet, ”Policyportfölj” inleds med en anknytning till Christensens argu-

mentation i landsstudien om behovet att betrakta policyinsatser som delar i ett samman-

hängande system. Implikationen är såväl påverkan mellan olika insatser som betydelsen av 

i vilken ordning de implementeras. En enskild åtgärd kan även medföra externa effekter 

som påverkar effekterna av en annan åtgärd, även om den förra i isolat inte påvisar några 

direkta effekter. I jämförelse med tiden före år 2009 har innehållet i den svenska policy-

portföljen förändrats, vilket – följande Christensens argumentation – då även påverkat 

förutsättningarna för de olika policyverktygen. 

I det avslutande sjätte delavsnittet ”Tänkbara förstärkande policyinitiativ” understryks 

betydelsen av att de policyinsatser som utförs följer samma linje och verkar mot ett tydligt 

formulerat mål – en statlig politik i frågan om man så vill. I det avseendet bedöms förbätt-

ringsmöjligheter föreligga. Potentiella affärsänglar (och entreprenörer) kan hindras av 

informations- och kunskapsbrister. Det kan medföra ökat behov av samordnade policy-

insatser inom kategorierna investor/investment readiness samt BAN-aktiviteter. Exitfrågor 

bedöms bli allt viktigare i riskkapitalsatsningen och främjandeinsatser skulle kunna över-

vägas, till exempel att stimulera lärande mellan fonderna. 

Tillväxtanalys avslutar med att konstatera att det förvisso pågår ett antal policyåtgärder 

inom sakområdet, men att det är tveksamt om intrycket är en sammanhållen policyportfölj. 
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Summary 

The summary is structured according to the report’s four main sections:  

I: Introduction, II: A retrospect, previous studies and business angels in the co-investment 

funds, III: Business angel policy in Europe and IV: A Swedish policy for business angels? 

– a concluding policy reflection.  

I. Introduction 

Growth Analysis’ commission 

The Swedish Agency for Growth Policy Analysis (Growth Analysis) was originally 

commissioned by the government in its 2009 letter of appropriation to evaluate a capital 

supply intervention with regional co-investment funds within the framework of Sweden’s 

eight regional structural fund programmes. Reports will be submitted in the form of three 

interim reports in 2010, 2011 and 2013 and a final report in 2015. The commission states 

that the evaluation is to act as a basis for learning in preparation for possible future inter-

ventions of a similar nature. The emphasis is to be on experiences from international re-

search and empirics. 

The present report is thus the third interim report and deals primarily with the public sec-

tor’s efforts to promote business angels in four European countries (France, Wales, Bel-

gium (Flanders) and Denmark.  

Structure 

Section 1 (chapter 1) consists of an introduction with a description of the assignment and 

the structure of the report. Section II (chapter 2) briefly describes the on-going efforts with 

regional co-investment funds (the venture capital project) together with a retrospect of 

previous interim reports on the assignment. The section ends with a very general introduc-

tion to the Swedish business angel market and touches briefly upon the venture capital 

project where the business angels’ participation is described. Section III (chapter 3-9) is the 

central part of the report and contains an empirical study of business angel policy in four 

European countries. The concluding section, Section IV (chapter 10), contains both a brief 

survey of recent years’ policy activities in the area in Sweden and Growth Analysis’ policy 

reflections where observations from the country study are linked to the venture capital 

project. The report also has two appendices: a list of people interviewed in the international 

study and a list of examples of ongoing publicly financed promotional endeavours in Swe-

den. 

II. A retrospect, previous studies and business angels in the 
venture capital project 

The regional co-investment funds 

The present report is Growth Analysis’ third interim report linked to Swedish endeavours 

with regional co-investment funds. The project, which runs from 2009 until 2014, is a pro-

ject within the European Regional Development Fund (ERDF). Twelve
7
 regional co-

                                                 
7 Originally twelve, but today only eleven after two funds were merged (SEF II and SED III). 
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investment funds covering the whole of Sweden have been established. The project is esti-

mated to bring approximately 2.4 billion SEK to the market.
8
 The funds always invest 

jointly with private players and on equal terms (pari passu) with them. At least half the 

amount must come from private venture capital players while the remainder is shared 

equally between funds from the ERDF and regional public co-financing. 

The project is to be market-complementary and revolving. The former means that it must 

not crowding out existing private investments and the latter that the capital base must not 

shrink in the long term.  

The capital supply initiative will be followed up and evaluated in various ways, partly by 

Tillväxtverket
9
 (by means of on-going evaluation) and partly by Tillväxtanalys (Growth 

Analysis). The emphasis in Growth Analysis’ commission is on experiences of interna-

tional research and empirics. Reports will be submitted in the form of three interim reports 

and a final report. Two interim reports have been published earlier. The first, Staten och 

riskkapitalet [The State and Risk Capital], was presented in 2010 and the second, Kompe-

tent kapital? [Competent Capital?], in 2011. 

The latter report paints a picture of business angels as an important group, particularly in 

terms of early stages and geographic presence. Unfortunately, this also coincides with an 

unclear statistical situation. Growth Analysis therefore noted a need for an in-depth 

international study where experiences of promotional measures aimed at this group are 

studied more closely. The present report, Affärsänglar, riskkapitalfonder och policy-

portföljer [Business angels, co-investment funds and policy portfolios] contains such a 

study. 

Business angels in Sweden 

Little is known about business angels and their investments. One explanation might be the 

existence of a large “invisible” market without public registers, another imprecise defini-

tions. As regards the latter, it is for example relevant to talk about a narrow and a broad 

definition. Factors that are considered then include for example the investor’s independ-

ence of the company (e.g. whether investments in family members’ companies are to be 

included or not), expected gains, the size of the investment and the degree of active owner 

involvement.  

In Sweden, much of our knowledge is based on two studies conducted between 2004 and 

2006. According to these studies, the business angels’ investment patterns depend on the 

definition that is used. On the basis of a broad definition, the investments’ volume can be 

estimated to be between 3.5 and 4 billion SEK, spread over 30,000 investments in unlisted 

companies. According to the narrow definition, business angels number about one tenth of 

this figure but account for approximately half the investment volume.  

Just like the institutional venture capital, the informal venture capital is concentrated 

geographically. Between 2002 and 2004, approximately 70 percent was invested in metro-

politan regions and a further 25 percent in major regional centres. 

The diffuse knowledge situation makes it difficult to assess how the market has developed. 

An estimate is nonetheless that its size has increased over the past decade. 

                                                 
8 Half public funds and half private funds. It is worth noting that the alternative use of the private capital is not 

known. It is conceivable that some of it would in a contrafactual situation also have been used for venture 

capital investment. 
9 The Swedish Agency for Economic and Regional Growth 



AFFÄRSÄNGLAR, RISKKAPITALFONDER OCH POLICYPORTFÖLJER 

16 

Business angels in the regional co-investment funds 

In the Swedish venture capital project, a total of approximately 2.2 billion SEK has been 

invested in 207 portfolio companies over the period from 2009 (project start-up) until the 

second quarter of 2013. Private co-financing amounts to approximately 65 percent, i.e. a 

“rate increase” of 1.87 of the public funds. In the funds’ reports, the private investors are 

divided into three categories; organised capital, private companies and private individuals. 

The last group might be able to be called “business angels” according to a broad definition.  

It is clear that the proportion of business angels is considerable at roughly 40 percent of the 

private, unique, investor group. As regards volume, the business angels invest approxi-

mately SEK 20 percent of the private funds. Just over half of the business angels have their 

home in the same region as the co-investing fund. More than one in four business angels 

has his/her home outside the region but inside the country. It is also worth noting that there 

are large variations between the regional funds. 

III. Business angel policy in Europe – an empirical study 

The international study was made by associate professor Jesper Lindgaard Christensen of 

the Department of Business and Management at Aalborg University in Denmark on behalf 

of Growth Analysis. 

Method 

The survey has the ambition to generate knowledge of the role that business angels (BA)
10

 

play in the capital market and how well various promotional measures function (or do not 

function) in this market. An estimate is also made of existing statistical information 

concerning BAs’ investments. The estimate is based on studies of selected European coun-

tries that try in different ways to stimulate investment by BAs. 

The study is based on a combination of “desktop studies” of existing reports, statistics and 

evaluations of interventions in the selected countries and personal interviews with key 

people with in-depth knowledge of policies to increase BAs’ willingness to invest. The 

countries were selected on the basis of experience of these countries probably being of 

benefit to other countries. The following countries were selected: Belgium (Flanders), 

Wales, France and Denmark.
11

 

Information and statistics on business angels 

Information and evidence about the area are generally sparse. National statistical offices 

lack information and alternative sources of data are few and often inadequate. In addition 

to problems in measuring, the lack of clear, common definitions mean that the picture is 

diffuse and comparisons of data are difficult to make. The quality, comparability and 

scope/coverage of existing data therefore need to be improved. In the present analysis, the 

shortcomings in the data mean that there is a limit to how far we can go as regards quanti-

tative data. In many cases, the knowledge obtained is based on a combination of scanty 

statistical facts, information obtained through interviews, existing literature and personal 

judgement. 

                                                 
10 The term business angels and the abbreviation BA are used interchangeably in the report. 
11 Denmark currently has no explicit promotional policy for BAs. 
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Business angels and promotional policy 

In many countries, business angels have been seen as a subordinate policy area but there is 

reason to be aware of their potential. Business angels play an important role in the finan-

cial ecosystem since they provide support in companies’ early growth phases. Business 

angels not only contribute financial capital but also have an important function as mentors 

for the companies they are financing. There are indications that this importance has not 

diminished but rather increased in recent years, since the equity gap for growth-oriented 

companies in their early stages seems to have widened. 

In the literature (Lerner, 2010), has argued that the public sector’s efforts to support the 

venture capital markets have long lead-times. One of the most common causes of such 

initiatives failing is impatience, inability to see the broader context and trusting all too 

narrow evaluation indicators. The findings of the present study largely confirm these 

observations. Countries and regions support BAs’ investments through support for busi-

ness angel networks (BAN)
12

, tax incentives, investor training programmes, matching 

events and co-investment schemes.  

One topic under debate is whether the state should support the informal venture capital 

market in order to alleviate informational constraints other “market failures”. Some of the 

arguments in favour of public intervention can be attributed to the characteristic qualities 

of BAs’ investments that are said to: (i) have a different cost structure than institutional 

venture capital, which permits smaller investments; (ii) have a greater geographically 

spread, which means that they contribute to reduce regional financing gaps, and (iii) in 

addition to providing money also provide management with practical help.  

In addition to these factors, the report’s field work also showed that business angels can be 

mobilised for several other, complementary, purposes. These broader functions of BAs 

open up the range of policies that could be pursued in this area.  

Policy efforts 

The study found great differences in attitude towards promotional measures in the coun-

tries studied, from countries with active interventions on a broad front to Denmark, where 

no explicit policy within the area is currently applied. In most cases, the measures are rela-

tively new ones. It should also be remembered that policies to promote BAs are a long-

term process that requires continuous work and patience. In the country studies, we have 

seen that the intensity of policies for stimulating BAs has varied considerably, even over 

relatively short periods. For example, a decline in the active policy applied in France and 

almost a discontinuation of the interventions in Denmark, which is an obvious indication 

that Lerner’s warning not to underestimate the time it takes for policy measures to have 

any effect has gone unheeded. We have emphasised the importance of continuity of poli-

cies in the area since a long-term approach is important for the users and the organisations 

that conduct the programmes. There are also great differences between the countries as 

regards where the financing gap actually is. In reality the gap is not something that just is, 

objectively speaking. It can be influenced by policy measures and acts as a screening 

mechanism and is subject to policy-related considerations.  

                                                 
12 The term business angel network and the abbreviation BAN are used interchangeably in the report. 
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France’s business angel policies 

The individual countries differed and also gave different types of insights. France has had a 

tradition of public intervention in capital markets and has applied different instruments 

such as loan guarantees and tax relief for the smallest companies. One lesson learned from 

the French example is that the government has supported the establishment of a sense of 

community concerning BANs and has thus facilitated the organisation and professionali-

zation of the BA market by expanding the role of the federal organisation FranceAngel (an 

association that numbers most of France’s business angels among its members). Together 

with the information from the use of tax schemes, this has meant that the “visible” part of 

the market is relatively large, which in turn is positive from the point of view of the busi-

ness angels’ visibility and to increase awareness of them. It is probable that the former 

active tax policies, that were advantageous for a broad spectrum of individuals – including 

some who did not exactly fit the traditional description of business angels – contributed to 

create a “equity culture”, or at least greater awareness of the business angels’ investments. 

This may have contributed strongly to maintaining equity investments during the latest 

setbacks for the framework conditions that influence business angels’ investments.  

Flanders’ business angel policies 

One of the most important lessons from the Flanders field study is that the continuous of 

the state has been of the utmost importance. Historically, support for BANs has varied but 

there has generally been a long period characterised by active policies. The recommenda-

tion based on the Flanders experience on a general level is that government should not 

think in a short-term perspective and should be prepared to implement its interventions all 

the way. This is particularly obvious as regards support for BANs. Mutual trust between 

funding organisations and operative organisations is also of the utmost importance for pol-

icy creation and a long-term approach to implementation of the schemes. Finally, there is a 

wide range of instruments available to support companies in the seed segment, which has 

meant that the financing gap is on relatively large amounts. 

Wales’ business angel policies 

Wales’ financial ecosystem is characterised overall by a relatively well functioning inter-

play between the players in the capital market for seed and start-up and between private 

players and public policy. In general it is believed that the financial system and related 

funding mechanisms and policy measures act as a “funding escalator” and that the system 

works well in that regard. A shift is currently going on in policy circles and Finance 

Wales
13

 from a “softish” to a more commercial view of money. Another general element of 

importance is trust between the government and intermediaries. The principal players in 

the Welsh capital market emphasise the advantages of strong linkages between different 

players such as Finance Wales, Xénos, banks, other organisations in the public sector and 

other private players. Finally, this study also showed that it is important to take the target 

group’s adsorption capability into account when drawing up policies. 

Denmark’s business angel policies 

In Denmark, little importance is attached to business angels as a possible source of finan-

cing for small and medium-sized enterprises (SMEs). The Ministry is generally reluctant to 

take initiatives in this area. One important reason is the negative experience from two 

                                                 
13 An organisation that provides commercial financing for growth-oriented SMEs in Wales. 
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major policy initiatives: the PartnerKapital co-financing programme and the support for the 

Danish Business Angel Network. No formal evaluations have been made of the policies 

concerning business angels in Denmark. It was clear, however, that one lesson from the 

country study is that patience and broad evaluation criteria are important since policies for 

business angels have a number of indirect effects.  

Targets for policies 

Desktop studies and experiences from field work give a mixed picture as a basis for policy 

recommendations concerning what specific interventions should be implemented. Positive 

assessments of co-investment programmes and tax incentives can be found in several 

cases, while in others such assessments not. It should also be noted that business angel 

policies focus on very heterogeneous groups and this applies to both business angels, 

entrepreneurs and small companies. This means great challenges as regards drawing up 

policy. It is difficult to reach two (or more) heterogeneous groups with a few instruments 

and with instruments that are too “broad” or general. Another challenge is to create greater 

awareness in the target group of the possibilities. Most of the policy creation in question 

and the knowledge of the policy programmes is limited to the (small) portion of the market 

that we call the “visible” part. Tax incentives are probably the tool that would also have the 

greatest impact on the “invisible” part of the market. There is a general need to develop the 

policy process and targets to also include this “invisible” part of the market. 

Interrelated policies 

The study indicates that some policy measures are interrelated. The efficiency of one pol-

icy may in certain cases be dependent on another policy. This leads us to the question of 

whether these policies would in fact benefit from being implemented in a sequence since a 

policy instrument may build on the results of the previous instrument. This important ques-

tion was discussed during the interviews and the debate has also begun to attract attention 

in academic circles and policy circle, even it is still taking place on a very small scale. It is, 

however, still a fact that policy schemes appear to be being implemented and evaluated in 

isolation. Interest is nonetheless growing in a policy and evaluation approach that to a 

greater extent takes into account a portfolio of policies and their mutual dependencies in-

stead of only isolated effects. 

Implications for evaluation 

The study’s findings indicate that it is naturally difficult to evaluate policies for business 

angels because of the uncertain time perspective wherein the effects appear. The evalua-

tions are also hampered by the fact that some of the effects are characterised as indirect 

and immeasurable. The interdependencies between different types of policy bring with 

them further complications since other methods of evaluation are needed than the tradi-

tional focus on measuring parameters for an individual scheme at a specific point in time.  

IV. A Swedish policy for business angels? – a concluding policy 
reflection 

The final chapter begins with a brief overview of Tillväxtverkets (the Swedish Agency for 

Economic and Regional Growth’s) activities in the area between 1995 and 2013. The 

remainder of the chapter contains Growth Analysis’ reflections linked to Sweden’s re-

gional co-investment funds (the venture capital project). The starting point for these reflec-

tions is pragmatic: Can the prerequisites for an existing scheme be improved? The Swe-
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dish venture capital project is fully operational and will by all accounts continue over the 

next structural fund period (2014–2020). Given the existing project, conceivable possibili-

ties to improve the prerequisites for its activities by means of complementary policy 

measures are commented on – if there is such a political ambition. 

The reflective discussion has six main sub-headings: Invisibility and evaluations, A long-

term approach, The growing importance of angel investments, Tax incentives, Policy port-

folio and Conceivable reinforcing policy initiatives. 

The first, “Invisibility and evaluations”, takes up, among other things, the visible and the 

invisible parts of the business angel market. The former is considerably larger but both 

knowledge and policy measures are focused on the latter. Taken all together, this means 

that knowledge is limited. The same applies to the occurrence of systematic evaluations, 

both in the countries studied and, as far as can be ascertained, in Sweden. 

The next sub-section, “A long-term approach”, discusses the need for a long-term perspec-

tive regarding policy measures. The market needs a long-term perspective and predictabil-

ity to be able to work well. There is much to indicate that the venture capital project will 

continue during the next programme period (2014–2020), which gives added possibilities 

for both a clear market offering and consideration of complementary policy initiatives. 

The third sub-section, “The growing importance of angel investments”, points to a decline 

in the presence of formal venture capital in early growth phases, which leads to a greater 

relative importance for informal capital. In the on-going venture capital project, business 

angels constitute more than 40 percent of the private investors but with substantial varia-

tions between the funds. The importance of a functioning exit market is also emphasised. 

The fourth sub-section, “Tax incentives”, comments on the investor’s deductions intro-

duced in Sweden on 1 December 2013. Referring to Prof. Christensen’s country study it is 

expected to more favour new, potential angels’ entry into the market than the activities of 

established, serial, angels. On the other hand, a hard to grasp regulatory framework may 

reduce the degree of utilisation. Growth Analysis’ opinion is that it is important that the 

investor’s deduction be evaluated as regards both effects and transparency and adsorption 

capability on the part of the intended target group. A fundamental prerequisite for this to 

be implemented is that data on investors and investment objects are able to be made fully 

accessible to future evaluators. 

The fifth sub-section, “Policy portfolio”, begins by linking back to Prof. Christensen’s 

argument in the country study concerning the need to take policy measures into account as 

components in a cohesive system (the policy portfolio). The implication is both the 

reciprocity between different interventions and the importance of the order in which they 

are implemented. An individual measure may also lead to external effects that can influ-

ence the effects of another measure, even if the former viewed in isolation does not show 

any direct effects. In comparison with the pre-2009 period, the contents of Sweden’s policy 

portfolio have changed, which – following Prof. Christensen’s line of reasoning – has also 

impacted on the prerequisites for the policy tools. 

The final sub-section, “Conceivable reinforcing policy initiatives”, emphasises the im-

portance of the policy measures that are implemented following the same line and acting to 

attain a clearly defined goal – a governmental policy. Possibilities for improvement are 

judged to exist in this regard. Potential business angels (virgin investors) or entrepreneurs 

may be hampered by shortcomings as regards knowledge and information. This may lead 

to a greater need for coordinated policy measures in the investor/investment readiness 
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categories and BAN activities. Exit issues are predicted to grow in importance in the ven-

ture capital project and promotional measures might be considered, e.g. stimulate learning 

between the funds. 

Growth Analysis concludes by observing that while a number of policy measures are 

assuredly being implemented in the area, it is doubtful where the impression is one of a 

cohesive policy portfolio. 
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I Introduktion 

1 Utvärderingsuppdraget och rapportdisposition 

Det inledande avsnittet I ger en kort introduktion till rapporten. Rapporten skrivs som en 

del i Tillväxtanalys (myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser) utvärde-

ring av en kapitalförsörjningsinsats. Tillväxtanalys utvärderingsuppdrag och policyinsatsen 

beskrivs därför kort.
14

 Avsnittet avslutas med en disposition eller, om man så vill, en läs-

anvisning. 

1.1 Policyinsatsen 

Under perioden 2009–2014 pågår en kapitalförsörjningsinsats med regionala riskkapital-

fonder inom ramen för Sveriges åtta regionala strukturfondsprogram. Syftet är att öka det 

regionala utbudet av ägarkapital för mikro-, små- och medelstora företag (SME). Investe-

ringarna ska huvudsakligen avse tidiga skeden. Det är första gången strukturfondsmedel i 

Sverige används i större riskkapitalsammanhang. Tolv
15

 regionala fonder (fondprojekt) 

har, i olika konstellationer, bildats. Bakom fonderna ligger aktörerna Almi Invest, 

Innovationsbron, Norrlandsfonden samt Sjätte AP-fonden. Satsningen omsluter totalt cirka 

2,4 miljarder kronor. Minst halva summan ska komma från privata riskkapitalaktörer 

medan resterande belopp fördelas i lika delar på medel från europeiska regionala 

utvecklingsfonden (ERUF) och regional offentlig medfinansiering. 

Satsningen ska vara marknadskompletterande och revolverande. Med det förra avses att 

den inte ska tränga ut befintliga privata investeringar, med det senare att kapitalbasen på 

lång sikt inte ska minska. Investeringar sker alltid tillsammans med en privat aktör och på 

samma villkor som denne. 

Riskkapitalinsatsen ska på olika sätt följas upp och utvärderas. Dels av Tillväxtverket ge-

nom så kallad följeforskning (uppdraget har upphandlats och utförs av konsultföretaget 

Ramböll), dels av Tillväxtanalys enligt uppdraget nedan. 

1.2 Uppdraget 

Tillväxtanalys utvärderingsuppdrag formulerades ursprungligen av regeringen i 2009 års 

regleringsbrev till myndigheten och har därefter även berörts i senare regleringsbrev. Upp-

draget i sin helhet ska redovisas med tre delrapporter (2010, 2011, 2013) och en slutrapport 

(2015). Av uppdraget framgår att utvärderingen ska kunna fungera som ett underlag för 

lärande inför eventuella framtida insatser av liknande karaktär. Tonvikt ska läggas vid 

erfarenheter från internationell forskning och empiri. 

Föreliggande delrapport ”Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer” är den 

tredje delrapporten från Tillväxtanalys inom detta uppdrag. I enlighet med uppdrags-

                                                 
14 En utförligare beskrivning av riskkapitalinsatsen återfinns även i nästföljande kapitel 2. 
15 Numera är de elva efter en sammanslagning av SEF II och SEF III. 
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formuleringen i 2011 års regleringsbrev ligger tyngdpunkten i rapporten på fördjupade 

fallstudier av internationella insatser med svensk policyrelevans: 

”Tillväxtanalys ska göra en sammanställning av internationell empirisk forskning som 

är inriktad på att undersöka effekter av liknande insatser. Generella slutsatser som kan 

dras från dessa studier ska lyftas fram. Internationella insatser som därvidlag bedöms 

särskilt intressanta ur ett svenskt policyperspektiv ska, om myndigheten bedömer det 

relevant, undersökas djupare i form av någon eller några fördjupade fallstudier.” 

Denna rapport svarar upp mot det senare stycket och innehåller beskrivningar och erfaren-

heter av statliga främjandeinsatser för affärsänglar (BA)
16

 i fyra länder.  

Syftet är att bidra till ett kunskapsunderlag inför politiska överväganden inom kapital-

försörjningsområdet. Internationella erfarenheter om hur affärsänglars investeringar på 

olika sätt kan främjas och vilka lärdomar som kan genereras från utformning av instru-

ment, genomförande och effekter är därvidlag intressanta ur ett svenskt policyperspektiv. 

Uppdraget ska avrapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 

december 2013. 

1.3 Rapportens disposition 

Rapportens tyngdpunkt är en studie om statliga policyinsatser mot affärsänglar i fyra län-

der. Studien har på uppdrag av Tillväxtanalys genomförts av docent Jesper Lindgaard 

Christensen, Department of Business and Management vid Aalborg University, Danmark. 

Studien presenteras i sju (3–9) av rapportens kapitel. Tillväxtanalys har dessutom skrivit 

två inledande kapitel (1–2) samt en avslutande policydiskussion (10). 

Rapporten innehåller därmed totalt tio kapitel som är fördelade på fyra huvudavsnitt, i 

syfte att underlätta för läsaren.  

I: Introduktion 

Kapitel 1. Avsnittet kan i sin helhet ses som en kort introducerande läsanvisning med en 

översiktlig beskrivning av utvärderingsuppdrag, policyinsats samt disposition. 

II: Tillbakablick, tidigare studier och affärsänglar i riskkapitalfonderna 

Kapitel 2. Avsnittet inleds med en beskrivning av den pågående satsningen med regionala 

riskkapitalfonder (riskkapitalsatsningen) följt av en tillbakablick på tidigare delrapporter 

inom Tillväxtanalys utvärderingsuppdrag. Avsnittet avslutas med en mycket översiktlig 

introduktion till den svenska affärsängelmarknaden samt ett nedslag i den pågående risk-

kapitalsatsningen, där affärsänglarnas medverkan beskrivs.  

III: Affärsängelpolitik i Europa  

Kapitel 3 inleder den internationella studie som utförts av docent Jesper Lindgaard Chris-

tensen på uppdrag av Tillväxtanalys. Kapitlet introducerar studien genom diskussion och 

presentation om metod, val av länder, affärsänglar i teori och statistik, policyinstrument, 

skäl för statlig intervention samt trender inom området.  

                                                 
16 I rapporten används omväxlande (och synonymt) uttrycken affärssängel och BA (Business Angel). 

Detsamma gäller för affärsängelnätverk och BAN (Business Angels Network). 
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I kapitel 4–7 presenteras det ”fältarbete” som utförts i form av landsstudier. Kapitel 4 är 

inriktat på Frankrike, kapitel 5 på Flandern (Belgien), kapitel 6 på Wales samt kapitel 7 på 

Danmark. 

Kapitel 8 innehåller diskussion och policylärdomar. 

Kapitel 9 avslutar den internationella studien och tar upp utvärderingsaspekter med ut-

gångspunkt i de presenterade landsstudierna. 

IV Svensk politik för affärsänglar? – en avslutande policyreflektion 

I rapportens sista kapitel 10 presenteras först en kort översikt av Nuteks/Tillväxtverkets 

främjandeinsatser med inriktning på affärsänglar under de senaste åren.
17

 Kapitlet avslutas 

med en reflekterande del där Tillväxtanalys diskuterar olika policyaspekter kopplade till 

den pågående riskkapitalsatsningen. 

Rapporten har två bilagor. I bilaga 1 finns en förteckning på intervjuade personer i den 

internationella studien. Bilaga 2 är en konkret exempelsamling av pågående offentlig-

finansierade främjandeinsatser riktade mot affärsänglar och affärsängelnätverk i Sverige. 

Översikten innehåller bidrag från konsultfirman Oxford Research. 

                                                 
17 Nutek (Verket för näringslivsutveckling) upphörde den 31 mars 2009. Den nybildade myndigheten 

Tillväxtverket övertog 1 april samma år majoriteten av dess uppgifter. 
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II Tillbakablick, tidigare studier och 
affärsänglar i riskkapitalfonderna 

2 Bakgrund 

Avsnitt II inleds med en översiktlig beskrivning av satsningen med regionala riskkapital-

fonder avseende framväxt, medel och mål. Därefter följer en tillbakablick på myndighetens 

två tidigare delrapporter inom uppdraget. Avsnittet fortsätter med att närma sig den grupp 

privata investerare som kallas ”affärsänglar”. Detta görs dels genom att mycket kort besk-

riva den svenska affärsängelmarknaden, dels genom att belysa företagsänglar i de svenska 

regionala riskkapitalfonderna. I den senare beskrivningen indikeras först något om aktuellt 

investeringsläge i satsningen genom att visa antal investeringsobjekt (portföljföretag) för-

delade per fond samt storleken på investeringar, fördelade på typ av kapital och fond. Där-

efter bryts kategorin privatpersoner (affärsänglar) ut ur gruppen privata investerare och 

betraktas utifrån antal, investerat belopp samt geografisk hemvist. 

 

2.1 Regionala riskkapitalfonder 

2.1.1 Varför denna policyinsats? 

Satsningens tillkomst kan tillskrivas en kombination av diskussioner om kapitalbrist och 

EU-kommissionens förändrade syn på företagsinriktade insatser inom strukturfonds-

programmen.  

Start och expansion av små och medelstora företag (SME) är en viktig del i den ekono-

miska tillväxten. En situation där investeringsfärdiga företag med stor tillväxtpotential inte 

finner finansiering är uppenbarligen ett tillväxthinder. En sådan obalans mellan det befint-

liga marknadsutbudet och företagens efterfråga diskuteras ofta (såväl i Sverige som i de 

flesta andra länder) i termer av ett ”kapitalgap”.
18

  

Under slutet av 1990-talet förändrades finansieringsinsatserna mot företag inom ERUF. 

I de flesta EU-länder minskade andelen direkta projektbidrag. Inför programperioden 

2000-2006 uppmanade Kommissionen medlemsstaterna att styra över medel i struktur-

fondsprogrammen från direkta bidrag till olika finansieringsformer som låne- garanti- och 

riskkapital. Argumenten var bland annat mindre konkurrenssnedvridning och – genom 

”revolverande fonder” – att skapa ett återflöde av kapital och garantiutrymmen.  

                                                 
18 För en problematiserande diskussion om detta, se t.ex. Tillväxtanalys, (2010), ”Staten och riskkapitalet”, i 

avsnitten 3.6.1; 4.1 resp. 4.2. 
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Med detta som bakgrund fattade regering och riksdag under år 2004 och 2005 beslut som 

möjliggjorde liknande satsningar även i Sverige.
19

 En pilotsatsning med tre regionala risk-

kapitalfonder startade därefter under år 2005 med tydlig influens från Scottish Co-invest-

ment Fund (SCF). De tre fondernas aktiva investeringsperiod var under perioden 2005–

2008. Under perioden investerades totalt 112 miljoner kronor i 62 portföljföretag. Förvalt-

ning och realisering av utförda investeringar får pågå till och med sista december 2015.
20

 

Förutsättningar och behov för ytterligare insatser undersöktes vidare.  

Inledningsvis prövades möjligheter att bilda en eller flera nationella JEREMIE-holding-

fonder.
21

 Trots stora ansträngningar medförde legala svårigheter (strukturfondsbestämmel-

ser och upphandlingsregler) att det alternativet fick avföras. I stället valdes en regionalt 

baserad modell med riskkapitalfonder i landets åtta strukturfondregioner (NUTS 2).
22

 

Ansökningarna resulterade i tolv fonder. Bakom de tolv fonderna står, i olika konstella-

tioner: Almi Invest, Almi Företagspartner Mitt AB, Norrlandsfonden, Sjätte AP-fonden 

och Innovationsbron.  

2.1.2 Kapital, metod och mål 

De tolv fondernas kapitalbas varierar från 36 till 200 miljoner kronor. Totalt summeras 

detta till 1,4 miljarder kronor. Kapitalet har två källor, hälften kommer från ERUF och den 

andra hälften från regionala finansiärer (regionförbund, länsstyrelser, regionala Almi 

Företagspartner etc.). Till detta ska läggas minst lika mycket i förväntad privat, kommersi-

ell, medfinansiering.  

Åtgärden ska vara marknadskompletterande och revolverande. Med det förra avses att den 

inte ska tränga ut befintliga privata investeringar, med det senare avses att kapitalbasen på 

lång sikt inte ska minska. Investeringar sker alltid tillsammans med en privat, oberoende, 

aktör
23

 och på samma villkor (pari passu) som denne. Den privata aktören ska minst gå in 

med samma belopp som den regionala, offentliga, riskkapitalfonden. 

Målgruppen är mikro-, små- och medelstora företag (SME) och investeringarna ska huvud-

sakligen avse tidiga skeden.
24

 Investeringsintervallet är i normalfallet mellan en och tio 

miljoner kronor. 

Målet med satsningen, det vill säga fondernas faktiska uppdrag, är inte helt tydligt. Det 

övergripande syftet är att förbättra kapitalförsörjningen till SME i tidiga skeden och med-

                                                 
19 Kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) kräver att riksdag och regering lämnar sitt godkännande innan 

statens medel eller övriga tillgångar används som ägarkapital i företag av myndigheter. Se t.ex. prop. 

2004/05:1, Näringsutskottets betänkande, 2004/05:NU02; rskr. 2004/05:96 . 
20 De tre projekten var Regioninvest Gotland AB, AB Vestra Partnerinvest (senare namnbyte till Partnerinvest i 

Mellansverige AB) samt Saminvest Mitt AB. För en utvärdering av pilotsatsningen se: Ramböll, (2011), 

”Utvärdering: Pilotsatsning på regionala investeringsfonder”.  
21 JEREMIE är en akronym för Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises. Det är ett 

gemensamt initiativ mellan EU-kommissionen och Europeiska investeringsfonden. Syftet är att främja 

användningen av finansieringstekniska instrument för att öka små och medelstora företags tillgång till 

finansiering genom strukturfondsåtgärder. Se: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jeremie_sv.cfm#1 
22 Varje region har utarbetat ett eget strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning som 

finansieras av ERUF och svenska offentliga medel. I varje region finns ett strukturfondspartnerskap vars 

huvuduppgift är att prioritera mellan ansökningar om projektstöd. 
23 Utan tidigare koppling till portföljföretaget. I normalfallet riskkapitalbolag, affärsängel eller annat företag 

som vill investera ägarkapital. 
24 Under projekttidens gång har ”tidig-begreppet” vidgats något och målgruppen definieras nu som SME i 

sådd-, uppstart eller expansionsfaser. 
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verka till tillväxt i portföljföretagen. Till detta ska läggas målformuleringar om revolve-

rande kapital, förbättrad regional kapitalförsörjningsstruktur, kompetensutveckling av olika 

finansieringsaktörer, förbättrade samarbeten mellan finansieringsaktörer, horisontella krav 

(miljö, jämställdhet och integration) etc. En relativt utförlig måldiskussion har förts under 

satsningens första år i syfte att klarlägga vilka förväntningar och restriktioner som möter 

fondprojekten i denna satsning.
25

 

Satsningens projektperiod sträcker sig mellan 1 januari 2009 och sista december 2014. 

Färska siffror visar att under perioden från projektstart (2009) till juni 2013 hade cirka 2,2 

miljarder kronor investerats i 207 portföljföretag.
26

 Av de totala investeringarna står offent-

liga medel för cirka 767 miljoner kronor och privata för cirka 1,4 miljarder kronor.
27

  

2.2 Tidigare delrapporter från Tillväxtanalys inom uppdraget 

2.2.1 Delrapport 1 

Tillväxtanalys första rapport om den svenska satsningen med regionala offentliga risk-

kapitalfonder, Staten och kapitalet, lämnades till Regeringen den 15 mars 2010.
28

 

I rapporten presenterades en metodbeskrivning, en internationell forskningsöversikt samt 

en avslutande policydiskussion. Nedan följer en kort sammanfattning av dessa tre delar. 

Metoddiskussion 

I metoddiskussionen visades, översiktligt, hur Tillväxtanalys avsåg att gå till väga för att 

lösa uppdraget i sin helhet. Efter en teoretisk genomgång framgick bland annat att upp-

giften genererar frågor som kräver två typer av utvärderingsansatser, dels en genom-

förandeutvärdering, dels en ex post utvärdering. Till den förra kategorin kan föras de inter-

nationella erfarenheter från forskning och utvärdering som ska inhämtas, sammanställas 

och sättas i relation till den svenska kapitalförsörjningsåtgärden. Till samma utvärderings-

kategori kan också adderas den analys som baseras på satsningens processerfarenheter. En 

ex post utvärdering ska även genomföras i form av en effektutvärdering efter åtgärdens 

avslut (tidigast år 2015) som ska undersöka eventuella orsakssamband mellan kapital-

försörjningsinsatser och portföljföretagens prestanda.  

Forskningsöversikt 

Utifrån rapportens internationella forskningsöversikt granskades fjorton olika statliga risk-

kapitalprogram i åtta länder som på olika sätt har utvärderats. Denna genomgång samman-

fattades i ett antal generella iakttagelser: 

• Hypotesen om ett marknadsmisslyckande får ett begränsat stöd i forskningen. Det 

handlar snarare om rationellt agerande aktörer på små eller outvecklade marknader. 

• Offentliga insatser skall komplettera den privata sektorn och inte konkurrera eller 

tränga ut den. Det är tydligt att detta är lättare sagt än gjort. Statliga Venture Capital 

(VC)-program hamnar ofta i kläm mellan å ena sidan kravet på additionalitet och å 

                                                 
25 Se t.ex. Tillväxtanalys, (2010), ”Staten och riskkapitalet”; Ramböll, (2010), ”Start av regionala 

riskkapitalfonder – uppdrag och lärdomar” samt Ramböll, (2011), ”Halvtidsutvärdering av regionala 

riskkapitalfonder – implementering och lärdomar”. 
26 Gäller belopp som både är beslutade och utbetalda. 
27 Siffror från Tillväxtverket, (2013), ”Kvartalsuppföljning, Q2 2013 i ’Fondprojekten’”. 
28 Tillväxtanalys, (2010), ”Staten och riskkapitalet”. 
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andra sidan kravet på att agera på lika villkor som den privata marknaden, vilket inne-

bär en risk att man konkurrerar med den. 

• Den kontext som ett VC-program har att verka i är ofta en avgörande förklarande fak-

tor till varför ett program lyckas eller misslyckas.  

• Många offentliga VC-program har regionalpolitiska ambitioner. Man hoppas att ven-

ture capital skall skapa tillväxt i en region som saknar tillväxt. Det innebär ofta pro-

blem. Venture capital dras till tillväxtregioner, men skapar dem inte. 

• Incitamentsstrukturer som stimulerar saminvesteringar från privata aktörer är 

betydelsefulla för ett VC-programs möjligheter att lyckas. 

Policydiskussion 

I den tidiga policyreflektionen konstaterades att insatsen både innehåller möjligheter och 

utmaningar. Realistiska förväntningar måste finnas på venture capital. Samtidigt som det är 

ett oerhört kraftfullt finansieringsinstrument med dokumenterad förmåga att skapa tillväxt 

finns även behov av nyansering. Venture capital är en finansieringsform för ett begränsat 

antal företag med mycket hög tillväxtpotential. Ett litet antal lyckade investeringar kan ge 

exceptionell avkastning vid exit, men de flesta investeringar i tidiga skeden misslyckas 

eller ger mycket blygsam avkastning. Venture capital är inte lösningen för majoriteten av 

företag med finansieringsbehov. Venture capital kan inte själv vända en ekonomisk ut-

veckling i regioner med ett svagt näringsliv.  

Utgångspunkter för insatsen som finansieringsgap, marknadsmisslyckande och utbudsbrist 

diskuterades och problematiserades i rapporten. Ett finansieringsgap kan, oavsett om det 

föreligger marknadsmisslyckande eller marknadsrationalitet, betraktas som ett problem för 

samhällsekonomin i den mån nystartade företag med tillväxtpotential missgynnas.  

Snarare än ett rent utbudsproblem diskuterades kapitalförsörjningsmarknadens ”viskosi-

tet” (en glidande skala mellan ”tunn” respektive ”tät”). Figur 1 nedan ger en samman-

fattande illustration av diskussionen i form av en fyrfältsmatris. Den vertikala axeln anger 

mängden finansieringsfärdiga företag med hög tillväxtpotential medan den horisontella 

axeln symboliserar mängden tillgängligt riskkapital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AFFÄRSÄNGLAR, RISKKAPITALFONDER OCH POLICYPORTFÖLJER 

29 

Stor mängd finansieringsfärdiga 

företag med hög tillväxtpotential 

Obefintlig mängd 
tillgängligt 
riskkapital/ 
VC-aktörer 

Stor mängd 
tillgängligt 
riskkapital/ 

VC-aktörer 

Obefintlig mängd finansieringsfärdiga 
företag med hög tillväxtpotential 

”Tät” marknad 

”Tunn” marknad 

Utbudsbrist 

Efterfrågebrist 

I matrisen innebär detta fyra schematiska situationer: ”Tät marknad”, ”Efterfrågebrist”, 

”Tunn marknad” samt ”Utbudsbrist”. Statliga insatser (internationellt) för att förbättra 

tillväxtföretags tillgång till kapitalinsatser är tungt inriktade på supply-side insatser, det vill 

säga bygger på ett implicit antagande att begränsningar i kapitaltillgång ligger på 

utbudssidan. Desto mera inslag av den ”tunna” marknaden ett land eller region har desto 

tydligare blir det att effektiva policyåtgärder måste innehålla mer än att öka utbudet av 

venture capital. 

En slutsats av detta blir att det är viktigt att se insatsen i sin kontext. En policyinsats kan 

fungera olika bra beroende på regionala förutsättningar. Ett policyalternativ till en uni-

form insats är en anpassning av verktygen till de regionala förutsättningarna. Även t.ex. 

kompetenshöjande insatser på såväl utbuds- som efterfrågesidan och andra kapital-

försörjningsinstrument än venture capital skulle då kunna diskuteras. 

De privata aktörernas mål om avkastning möter i insatsen ett flertal politiska mål och re-

striktioner. En av de stora utmaningarna är också själva balansgången mellan politiska och 

kommersiella mål.  

Tydliga spelregler är alltid betydelsefulla. Tillväxtanalys konstaterade att en klarare och 

mer distinkt målstruktur definitivt hade underlättat för fonderna, förtydligat vilka förvänt-

ningar som ställs på dem samt reducerat behovet av komplicerade avvägningar. Det är 

mycket viktigt att målstrukturen framgent diskuteras och klargörs så långt som möjligt. 

I de möten som hittills hållits tillsammans med fonderna, Tillväxtverket och Ramböll har 

också sådana diskussioner inletts, vilket Tillväxtanalys uppfattade som positivt och pro-

duktivt.  

Slutligen, möjligheterna till lärande bedömdes goda. Ett bra samarbete hade påbörjats, dels 

mellan myndigheterna, dels med fonderna.  

Figur 1 Schematisk kapitalförsörjningsstruktur 
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2.2.2 Delrapport 2 

Tillväxtanalys andra rapport, Kompetent kapital? – Tre länder, tre försök, lämnades till 

Regeringen den 14 november 2011.
29

 I rapporten presenterades erfarenheter från tre länder 

(Norge, Finland och Skottland) där staten på olika sätt försökt involvera det privata kapi-

talet när det gäller finansieringsinsatser till SME. Nedan följer en mycket kort sammanfatt-

ning av landsstudierna och policydiskussionen. 

Landsstudierna 

I Skottland finns Scottish Co-Investment Fund (SCF) etablerat sedan år 2003. Satsningen 

innebär att certifierade privata parter (i regel nätverk av investerare och VC-fonder) identi-

fierar tänkbara investeringsobjekt, bedömer dem och förhandlar fram avtal. SCF går sen in 

och medfinansierar med 50 procent på exakt samma villkor. Betydelsefulla omvärlds-

faktorer att beakta är dels en sedan tidigare pågående insats för att främja affärsängel-

nätverk, dels substantiella skatteincitament för investeringar. 

I Finland startades under år 2009 VIGO-programmet med inspiration från det uppmärk-

sammade israeliska Yozma-initiativet. Syftet var att skapa ett ”fast-track” till finansiering 

för företag i mycket tidig fas. Medverkan av erfarna affärsutvecklare, kompetens och inter-

nationella nätverk är viktiga inslag. Vid studiens tidpunkt fanns efter anbudskonkurrens 

sex, specialiserade, investeringsmiljöer, så kallade VIGO-nätverk. Satsningen hade lyckats 

attrahera internationellt kapital, men har mött svårigheter när det gäller att samordna due 

diligence-aktiviteter mellan det enskilda VIGO-nätverket och finansiärerna Tekes och Seed 

Vera Venture. 

Norge har arbetat med så kallade ”såkornssatsningar”, där staten tillför lånekapital i form 

av ansvarslån (50 procent) och privata investerare aktiekapital i en såddfond. Ett risk-

avlastningselement finns i form av en reservfond (”tapsfond”). En del av risken överförs 

alltså från privata investerare till staten. I Såkorn 1(1998) fanns en nationell och fem, små, 

regionala fonder. Resultaten bedöms som dåliga. Bland annat. pekas på bristande förvalt-

nings- och exitkompetens, för liten riskavlastning, för små fonder samt för dyra ansvarslån. 

I Såkorn 2 (startades under perioden 2005-2008) bildades fyra nationella och fem regionala 

fonder. I jämförelse med Såkorn 1 är fonderna större och mer vikt har lagts på förvalt-

ningskompetens. Systemet med ansvarslån kvarstår. 

Policydiskussion 

Reflektioner på landsstudierna gjordes inom fem delområden: Utvärdering, långsiktighet, 

kontext, design och geografi.  

Det är viktigt att bygga en institutionell struktur som gynnar lärande. Något anmärknings-

värt är därför att så få utvärderingar gick att hitta, trots att satsningar sker. Bland de som 

ändå identifierades var det allmänna intrycket mera enskilda studier än delar av ett sam-

manhängande utvärderingssystem. En delförklaring kan vara förekomsten av relativt 

”unga” satsningar. Å andra sidan kan utvärderingar förberedas och inkluderas i design-

stadiet av policyinitiativ. Alla utvärderingar behöver inte heller utföras ex-post. Före-

komsten av eftersläpning i tid (den s.k. J-kurvan) medför dock att en effektutvärdering kan 

behöva vänta upp till 10-15 år efter första investering för att fullt ut kunna fånga efterföl-

jande effekter.  

                                                 
29 Tillväxtanalys, (2011), ”Kompetent kapital? – Tre länder, tre försök”.  
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Marknaden behöver långsiktighet och förutsägbarhet för att fungera väl. Statliga insatser 

med ojämna mellanrum, osäkerhet om pågående insatser kommer att förlängas eller ej, 

villkorsförändringar etc. riskerar att dels påverka de privata aktörernas investeringsvilja, 

dels försvåra en uppbyggnad av kompetenta miljöer. Exempel på sådana reaktioner finns 

både i Skottland och i Norge. Området är dock inte okomplicerat. Samtidigt som stabila 

spelregler minskar marknadsaktörernas osäkerhet måste de, för att vara effektiva, uppvisa 

flexibilitet och förmåga att anpassa sig till förändrade yttre förhållanden. En lärdom kan 

vara att vrida insatserna från korta, direkta policyåtgärder till mer indirekta, långsiktiga och 

systempåverkande riskkapitalstrategier som incitamentsstrukturer och regelförändringar. 

Den rationella viljan att lära av tidigare erfarenheter, även över landsgränser, kräver vaken-

het mot kontextuella förhållanden. I vilket sammanhang har olika satsningar växt fram? 

Även om utmaningar och mål kan vara i det närmaste identiska mellan regioner och länder 

är faktorer som näringsstruktur, politiska system, regler, skattesystem, historia, geografi 

etc. av stor betydelse när ett policylärande ska ske. I Skottland verkar till exempel befint-

liga satsningar på affärsänglar och skatteincitament spelat stor roll för framgången med 

saminvesteringsfonder (SCF). I Finland bromsas ambitionen med ett ”fast track” av aktö-

rernas historia – svårigheten att snabbt införa arbetsformer som starkt avviker från de tidi-

gare. Hur aktörer i kapitalförsörjningssystemet kan främjas genom effektiva policyinsatser 

är en fråga där Sverige sannolikt kan lära mycket från andra länder. Men, ett sådant lärande 

kräver betydligt mer än ett enkelt kopierande. 

Designen av en policyinsats har naturligtvis betydelse. Till exempel hur kompetens kan 

tillföras den finansiella insatsen i alla processteg, incitamentstruktur, enkelhet och transpa-

rens etc. I Norge pekar erfarenheter från Såkorn 1 på brister i förvaltnings- och exit-

kompetens. I Såkorn 2 har detta beaktats tillsammans med förbättrat samarbete mellan 

fonderna. Finland har ambitionen att koppla samman kompetens i form av etablerade VC-

aktörer med seriella entreprenörer och professionella företagsutvecklare. I en sådan ut-

formningsprocess är, som alltid, en måldiskussion högst relevant som utgångspunkt. På en 

övergripande nivå kan frågas vad som är det egentliga målet med en statlig policyinsats? 

Eller annorlunda uttryckt vad är det offentliga åtagandet? Finns till exempel en långsiktig 

ambition att så långt som möjligt utveckla kapitalförsörjningsmarknadens mångfald, 

funktion och kvalitet så att behovet av statliga interventioner och punktinsatser alltmer kan 

reduceras? Eller är målet mer kortsiktigt? Är det främjandet av ett mindre antal tillväxt-

företag i specifika satsningar som står i fokus? Intervjuer från Skottland visar att det där är 

en bättre fungerande marknad som är det övergripande målet. 

Den geografiska dimensionen innebär i dessa sammanhang en delikat balansgång. Å ena 

sidan kan regionalpolitiska ambitioner leda till geografiskt avgränsade fonder, vilket riske-

rar att begränsa antalet lämpliga investeringsobjekt. Å andra sidan finns ett stöd i forskning 

för iakttagelsen att investerare (och då i synnerhet affärsänglar) vill investera i sitt närom-

råde vilket kan tala för en regional närvaro. Här är det återigen viktigt att vara tydlig med 

målformuleringen och överväga vilka policyinstrument som är bäst lämpade för respektive 

målsättning. Ett alternativ är att arbeta med nationella fonder och komplettera med inves-

tor/investment readiness-program. Ett nationellt dealflow säkras och rimligen ökar sanno-

likheten för möten mellan affärsänglar och investeringsfärdiga företag.  

Policydiskussionen avslutades med en diskussion om betydelsen av informella investerare 

– affärsänglar. Baserad på erfarenheterna från rapportens landstudier framstod inte minst 

kopplingen mellan saminvesteringsprogram och affärsänglar som mycket viktig. Trots 

detta är kunskaperna om affärsänglar alltjämt begränsade. I en annan rapport från Tillväxt-



AFFÄRSÄNGLAR, RISKKAPITALFONDER OCH POLICYPORTFÖLJER 

32 

analys hade till exempel det rådande kunskapsläget för informella investeringar betecknats 

som en ”synnerligen allvarlig vit fläck”.
30

 En studie inom ämnet aviserades därför. 

2.3 Beskrivning av den svenska affärsängelmarknaden 

2.3.1 Svagt kunskapsläge 

Det finns få tillförlitliga datakällor för affärsängelinvesteringar. Detta beror på att mark-

naden till sin natur är ”osynlig”, det vill säga det finns inte några offentliga register av 

affärsänglar eller deras investeringar. Den kunskap som finns baseras ofta på en liten del 

av marknaden – affärsänglar registrerade i nätverk – en andel som enligt Mason och Harri-

son tros vara mellan 5 och 20 procent av alla affärsänglar.
31

 En annan faktor som har varit 

begränsande för kunskapsuppbyggnaden på området är att det är svårt att definiera affärs-

änglar och att avgränsa dem från andra typer av investerare. Olika definitioner har figurerat 

i litteraturen, allt från en väldigt bred definition som även inkluderar investeringar som 

görs i familjemedlemmarnas företag (t.ex. GEM-studien)
32

 till en snäv definition där man 

bland annat ställt krav på att investeraren ska vara oberoende från företaget, i första hand 

investera av vinstintresse, att investeringen måste ha en viss minimistorlek och att investe-

raren även ska bidra till företagets utveckling med aktivt ägarengagemang.
33

 

Kunskapsläget i Sverige är något bättre är vad det är internationellt, främst tack vare två 

omfattande studier som genomfördes under perioden 2004–2006 (med finansiering av 

dåvarande Nutek och FSF), varav den ena (genomförd av Nils Månsson) fokuserar på 

snävt definierade affärsänglar, medan den andra (genomförd av Sofia Avdeitchikova) 

fokuserar på en bredare definition – informella investerare – som dock exkluderar investe-

ringar inom familjen.
34

 Större delen av avsnitt 2.3 baseras på resultaten från dessa två stu-

dier.  

2.3.2 Affärsänglarnas karaktäristika 

Tittar man på affärsänglar enligt den snäva definitionen så visar den svenska forskningen 

att under åren 2002–2004 var 96 procent av investerarna män och hade en genomsnittlig 

ålder på 58 år. Endast 6 procent av affärsänglarna var yngre än 40 år. Affärsänglarna inve-

sterade i ett till två bolag per år, hade i genomsnitt 4,4 bolag i portföljen och varannan 

investering gick till bolag i sådd- och uppstartsfaser. Vad gäller branschpreferenser så gick 

de flesta investeringar till IT/data/telekom (23 procent), elektronik (23 procent), fastigheter 

(14 procent) och medicinsk teknologi (9 procent). 

                                                 
30 Tillväxtanalys (2011), Kapitalförsörjningen i små och medelstora företag”. 
31 Mason C M & Harrison R T, (2000), “The Size of the informal venture capital market in the United 

Kingdom”. 
32 Global Entrepreneurship Monitor/Entreprenörskapsforum, (2012), ”Entreprenörskap i Sverige – Nationell 

rapport 2012”. 
33 Se t.ex: Mason C M & Harrison R T, (2000), “The Size of the informal venture capital market in the United 

Kingdom” samt Avdeitchikova S, (2008), Close-ups from afar: the nature of the informal venture capital 

market in a spatial context. 
34 Nutek (Verket för näringslivsutveckling) upphörde den 31 mars 2009. Den nybildade myndigheten 

Tillväxtverket övertog 1 april samma år majoriteten av dess uppgifter. FSF (Forum för Småföretagsforskning) 

bytte år 2009 namn till Entreprenörskapsforum. Resultaten av dessa studier har redovisats i bl.a. Avdeitchikova 

S m.fl. (2006), ”Den informella riskkapitalmarknadens betydelse för nyföretagandet”; Månsson & Landström 

H, (2006), ”Business Angels in a Changing Economy: The Case of Sweden” samt Avdeitchikova S, (2008), 

Close-ups from afar: the nature of the informal venture capital market in a spatial context. 
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Om man istället tittar på den bredare marknaden för informellt riskkapital, där det även 

inkluderas små- och engångsinvesterare, investerare som enbart bidrar med kapital samt 

sådana som främst bidrar med kompetens (och väldigt lite kapital) så är bilden något an-

nan. Bland annat tycks dessa investerare vara yngre och det förekommer fler kvinnor bland 

dem (cirka 20 procent). Dessa investerare har också en något annorlunda branschprofil, 

med ett större intresse att investera i konsumentvaror och detaljhandel (15 procent) samt 

media (11 procent). 

2.3.3 Marknadens storlek 

Under åren 2002–2004 fanns det uppskattningsvis mellan 3 000 och 5 000 affärsänglar i 

Sverige som tillsammans investerade cirka 2 miljarder kronor årligen i onoterade företag. 

Utöver dessa fanns det ett stort antal andra informella investerare, cirka tio gången fler, 

som i sin tur tillsammans investerade cirka 1,5–2 miljarder kronor. Totalt genomförde 

privatpersoner i Sverige årligen drygt 30 000 investeringar i onoterade företag till ett totalt 

belopp av uppskattningsvis 3,5–4 miljarder kronor. Sätter man detta i relation till BNP så 

utgjorde i Sverige denna typ av investeringar cirka 1 promille av BNP, vilket kan jämföras 

med uppskattningar i USA som ligger på 3–5 promille av BNP. 

2.3.4 Marknadens geografi 

Liksom de institutionella riskkapitalinvesteringar, visar det informella riskkapitalet på en 

hög grad av geografisk koncentration. Under åren 2002–2004 investerades uppskattnings-

vis 70 procent av det informella riskkapitalet (dvs. 2,5–3 miljarder kronor årligen) i stor-

stadsregioner och ytterligare 25 procent (knappt en miljard årligen) i större regioncentra. 

Om man sätter antalet investeringar i olika regioner i relation till antalet företag så var 

sannolikheten att få finansiering från en informell riskkapitalinvesterare cirka tio gången 

större i svenska storstäder än exempelvis i Norrlands inland. 

2.3.5 Utvecklingen det senaste decenniet  

Det finns väldigt lite kunskap om hur affärsängelmarknaden i Sverige har utvecklats under 

de senaste tio åren. Det finns dock några anledningar att tro att omfattningen av affärs-

ängelmarknaden har ökat. För det första gjordes den senaste mätningen åren 2004–2006 

(och omfattade främst åren 2002–2004), vilket innebär att den starka nedgången efter 

”dot.com kraschen”
35

 i början av 2000-talet troligtvis har påverkat svaren. För det andra så 

har det genomförts ett antal policyinsatser för att främja affärsängelinvesteringar i Sverige 

under 2000-talet, vilket kan förväntas ha påverkat aktiviteten positivt. Slutligen, GEM 

rapporterna visar på nästan en fyrdubbling av investeringsaktiviteten i Sverige under de 

senaste tio åren.
36

 Trots att dessa data i stor utsträckning inkluderar familjerelaterade 

investeringar så kan man ändå anta att en viss del av ökningen beror på ökningen av antalet 

affärsänglar.  

I avsnittet 2.3 har en övergripande bild av den svenska affärsängelmarknaden tecknats. 

I nästkommande avsnitt 2.4 begränsar vi oss till en delmarknad, den pågående insatsen 

med regionala riskkapitalfonder. 

                                                 
35 Dot.com-kraschen inleddes i början av år 2000 och innebar kraftigt sjunkande börsindex under en 

tvåårsperiod. Föregicks av den s.k. IT-bubblan som var en period i slutet av 1990-talet med orimligt höga 

aktiekurser för internetföretag. 
36 Global Entrepreneurship Monitor/Entreprenörskapsforum, (2012), ”Entreprenörskap i Sverige – Nationell 

rapport 2012”. 
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2.4 Affärsänglar i de regionala riskkapitalfonderna 

2.4.1 Investeringsläget 

I denna rapport är det de internationella erfarenheterna som står i fokus. Det kan dock vara 

befogat att inledningsvis göra ett nedslag i den svenska satsningen med regionala 

riskkapitalfonder i syfte att få en uppfattning om inslaget av affärsänglar inom dem. Innan 

vi studerar detta kan även något kort sägas om läget i fonderna.  

Enligt den senaste årsrapporten från följeforskarna (t.o.m. kvartal fyra, år 2012) löper sats-

ningen i stort sett enligt förväntan.
37

 Fonderna hittar relevanta investeringsobjekt och pri-

vata medinvesterare. De sammantagna investeringarna sker i stort sett enligt investerings-

planen. Om de investerade medlen delas upp i en privat och en offentlig del framkommer 

dock att utbetalning av det offentliga kapitalet ligger något under plan. Skulle den tenden-

sen bestå kan det vid satsningens slut kvarstå outnyttjade offentliga medel.
38

 Ett sådant 

scenario behöver inte vara ett problem ur ett samhällsekonomiskt perspektiv – där den 

marknadskompletterande rollen bedöms betydligt mer intressant än antalet investeringar i 

sig. Men det kan, som också följeforskarna påpekar, medföra ökad press på fonderna att 

investera. En press som möjligen, indirekt, kan öka benägenheten att investera i objekt som 

befinner sig i gränslandet mellan intressanta och tveksamma. 

En annan viktig framtida fråga handlar om exit. Finns det ett marknadsintresse? Vilka 

strategier är mest effektiva för att hantera detta? Här har processen egentligen ännu inte 

inletts. Årsrapporten pekar dock på att det finns en relativt stor spännvidd bland fondernas 

strategier för detta. Vi återkommer till exitfrågan på flera ställen längre fram i rapporten, 

till exempel i landsstudierna samt avsnitt 3.3.3, 8.6 och 10.2. 

207 portföljföretag och 2,2 miljarder kronor 

Tabell 1 och Tabell 2 nedan illustrerar investeringsläget i fonderna med hjälp av uppgifter 

om antalet investeringsobjekt (portföljföretag) och investerade belopp.
39

 Under perioden 

från projektstart (2009) till Q2 2013 hade cirka 2,2 miljarder kronor investerats i 207 

portföljföretag. Flest portföljföretag hade Partnerinvest i Norr, Saminvest samt Almi invest 

Småland och Öarna. Minst antal portföljföretag fanns i fonderna Almi invest Värmland 

och Mittkapital. 

                                                 
37 ”Följeforskningen” utförs av konsultföretaget Ramböll på uppdrag av Tillväxtverket. Se rapporten 

Tillväxtverket, (2013), ”Följeforskning 2012: Regionala riskkapitalfonder”. 
38 Den offentliga finansieringen består av en inhemsk del och en EU-del. Eventuella EU-medel som per 2014-

12-31 inte investerats (minst en gång) i portföljföretag måste betalas tillbaka till EU-kommissionen. 
39 När det i detta avsnitt anges antal och summor på investeringar avses de som både är beslutade och 

utbetalade. Antalet beslutade investeringar är självklart större, men innehåller samtidigt ett mått av osäkerhet. 
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Tabell 1 Antal portföljföretag fördelade per fond (2009–Q2 2013) 

Fond Antal 
portfölj-
företag 

Andel portfölj-
företag av samtliga 

fonders (%) 

Sydsvensk entreprenörskapsfond I 20 9,7 

Sydsvensk entreprenörskapsfond II 15 7,2 

Almi invest Småland och Öarna 25 12,1 

Almi invest Västsverige 22 10,6 

Almi invest Värmland 7 3,4 

Almi invest Stockholm 18 8,7 

Almi invest Östra Mellansverige 21 10,1 

Almi invest Norra Mellansverige 17 8,2 

Saminvest AB 26 12,6 

Mittkapital 10 4,8 

Partnerinvest i Norr 26 12,6 

Summa 207 100 

Källa: Ramböll Management Consulting/Fondprojekten, Webbportal (2013-09-17) 

Tabell 2 visar storleken på utförda investeringar, fördelade på fonder och offentligt/privat 

kapital. Drygt 2,2 miljarder kronor har hittills investerats (och utbetalts) till portföljföreta-

gen inom satsningen. Det privata kapitalet utgör i det närmaste två tredjedelar (65,2 pro-

cent) av det totala. De största investeringarna har utförts i Stockholm, Partnerinvest i Norr 

och Mittkapital, medan de lägsta investeringarna skett i Almi invest Värmland. 

Satsningen är konstruerad så att minst halva investeringssumman ska komma från privata 

aktörer. Som synes i Tabell 2 har detta klart uppfyllts. Störst utväxling på de offentliga 

medlen har erhållits i Sydsvensk entreprenörskapsfond I med kvoten 2,48, minst i Almi 

invest Norra Mellansverige med kvoten 1,2. Det kan påpekas att storleken på kvoten har 

flera tolkningar. En hög kvot innebär att det offentliga kapitalet får en ordentlig uppväx-

ling. Om additionalitet föreligger medför det å ena sidan att marknaden tillförts relativt sett 

stora sammanlagda investeringar i förhållande till den offentliga insatsen. Å andra sidan 

kan högt marknadsintresse väcka frågan om dessa investeringar helt eller delvis ändå 

skulle ha utförts, även utan offentlig delfinansiering (s.k. dödviktsförlust).  
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Tabell 2 Storleken på utbetalda investeringar (miljoner kronor), fördelade per typ av kapital samt per fond. 
Kvoten privata/offentliga investeringar. (2009–Q2 2013). 

Fond Investerade belopp Kvot 
privat/ 

offentligt 
kapital 

Offentligt 

 kapital 

Privat kapital S:a 
investering40 

Sydsvensk entreprenörskapsfond I 31,94 79,35 111,28 2,48 

Sydsvensk entreprenörskapsfond II 75,29 154,51 229,80 2,05 

Almi invest Småland och Öarna 63,35 115,77 179,12 1,83 

Almi invest Västsverige 92,69 161,56 254,25 1,74 

Almi invest Värmland 21,00 36,95 57,96 1,76 

Almi invest Stockholm 87,41 186,38 273,79 2,13 

Almi invest Östra Mellansverige 70,89 128,67 199,56 1,81 

Almi invest Norra Mellansverige 55,77 66,98 122,75 1,20 

Saminvest AB 75,86 160,13 235,99 2,11 

Mittkapital 95,38 170,60 265,98 1,79 

Partnerinvest i Norr 97,10 172,96 270,06 1,78 

Summa40 766,69 1 433,86 2 200,54 1,87 

Källa: Ramböll Management Consulting/Fondprojekten, Webbportal (2013-09-17) 

2.4.2 Affärsänglar: aktivitet och geografisk fördelning 

Den svenska satsningen med regionala riskkapitalfonder är av så kallad saminvesterings-

typ, vilket innebär att både offentligt och privat kapital saminvesterar (på lika villkor). De 

privata finansiärerna indelas i fondprojektens statistik in i olika kategorier: organiserat 

kapital (OK), privata bolag (PB) samt privatpersoner (PP).  

Med OK avses bolag vars primära uppgift är att investera kapital (institutionellt VC), med 

PB avses investeringar av bolag som inte har investeringar som primär uppgift (Corporate 

VC) och med PP avses privatpersoner, i allmänhet aktiva eller före detta entreprenörer, 

som investerar delar av sin förmögenhet i utveckling av nya företag (informellt VC). Den 

senare gruppen, PP, skulle därmed kunna benämnas ”affärsänglar” enligt den breda defini-

tionen ovan. Fortsättningsvis i kapitlets löptext kommer därför affärsänglar att användas 

för att beteckna fondernas PP. 

Genom bearbetning av fondernas inrapporterade data kan Tillväxtanalys i nedanstående 

tabeller ge en översiktlig bild av aktivitet och geografisk fördelning bland affärsänglar.
41

 

Här tecknas enbart en första bild, det finns anledning att återkomma till frågorna i senare 

rapporter när djupare analyser kan göras.  

Ett första steg är att exkludera det offentliga kapitalet och sedan urskilja gruppen ”unika” 

privata investerare, det vill säga undvika att en investerare som gjort flera investeringar i 

en fond räknas flera gånger.
42

  

                                                 
40 P.g.a. avrundningar kan marginella avvikelser i förekomma i de summerade beloppen. 
41 Data i tabell 3–5 baseras på uttag från Ramböll Management Consulting/Fondprojekten, Webbportal (2013-

09-17). Uttaget avser perioden projektstart (2009)–Q2 2013. 
42 Möjligheten att en investerare investerat i flera fonder kvarstår, men torde vara av försumbar betydelse. För 

ett mindre antal investerare medger inte kvalitén på tillgängliga datauppgifter en bedömning om investeringen 

skett en eller ett flertal gånger. Denna andel är utelämnad i denna tabell, men utgör dock bara några 

procentenheter och bedöms bara marginellt påverka den totala bilden.  
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Tabell 3 Antal och andel unika, privata, investerare fördelat på fonder (2009–Q2 2013) 

Fond Investerarkategori (privata) 

Organiserat 

kapital 

n (%) 

Privata 

bolag 

n (%) 

Privat-
personer 

n (%) 

Vet ej 

 

n (%) 

S:a 

 

n (%) 

Sydsvensk entreprenörskapsfond I 3 (6 %)  12 (25 %) 31 (65 %) 2 (4 %) 48 (100) 

Sydsvensk entreprenörskapsfond II 11 (15 %) 18 (24 %) 42 (57 %) 3 (4 %) 74 (100) 

Almi invest Småland och Öarna 20 (26 %) 25 (32 %) 31 (40 %) 2 (3 %) 78 (100) 

Almi invest Västsverige 29 (25 %) 51 (44 %) 35 (30 %) 0 (0 %) 115 (100) 

Almi invest Värmland 3 (11 %) 11 (39 %) 12 (43 %) 2 (7 %) 28 (100) 

Almi invest Stockholm 24 (16 %) 43 (28 %) 80 (53 %) 4 (3 %) 151 (100) 

Almi invest Östra Mellansverige 26 (19 %) 49 (35 %) 62 (45 %) 2 (1 %) 139 (100) 

Almi invest Norra Mellansverige 8 (13 %) 31 (49 %) 24 (38 %) 0 (0 %) 63 (100) 

Saminvest AB 23 (34 %) 32 (47 %) 13 (19 %) 0 (0 %) 68 (100) 

Mittkapital 4 (14 %) 12 (43 %) 12 (43 %) 0 (0 %) 28 (100) 

Partnerinvest i Norr 29 (32 %) 29 (32 %) 27 (29 %) 7 (8 %) 92 (100) 

Summa 180 (20 %) 313 (35 %)  369 (42 %) 22 (2 %) 884 (100) 

 

Som framgår i Tabell 3 uppgår andelen privatpersoner (affärsänglar) till drygt 40 procent 

av de privata investerarna. En betydande andel således. Fonderna är dock inte homogena i 

detta avseende. Ytterligheterna är Sydsvensk entreprenörskapsfond I där i det närmaste två 

av tre privata investerare är affärsänglar, respektive Saminvest där andelen bara är en 

tredjedel så stor och stannar vid knappt två av tio. Tänkbara förklaringar till spridningen 

skulle kunna vara olikheter i typ av investering (t.ex. bransch eller fas), i investeringarnas 

storlek eller i det regionala utbudet av affärsänglar. Även andra olikheter mellan fonderna 

framgår av Tabell 3.  
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Tabell 4 Investeringsstorlek (miljoner kronor) fördelat per investeringskategori och fond (2009–Q2 2013) 

Fond Investerarkategori (privata) 

Organiserat 

kapital 

n (%) 

Privata 

bolag 

n (%) 

Privatpersoner 

 

n (%) 

Vet ej 

 

n (%) 

S:a43 

 

n (100 %) 

Sydsvensk entrepr.  

fond I 

3,32 (4 %) 18,32 (23 %) 55, 15 (70 %) 2,55 (3 %) 79,35 

Sydsvensk entrepr. 

fond II o III 

57,86 (37 %) 26,88 (17 %) 56,2 (36 %) 13,55 (9 %) 154,51 

Almi invest Småland & 
Öarna 

35,55 (31 %) 53,54 (46 %) 22,28 (19 %) 4,40 (4 %) 115, 77 

Almi invest Västsverige 62,65 (39 %) 85,44 (53 %) 11,47 (7 %) 2,00 (1 %) 161,56 

Almi invest Värmland 6,00 (16 %) 20,22 (55 %) 10,05 (27 %) 0,68 (2 %) 36,95 

Almi invest Stockholm 101,84 (55 %) 48,75 (26 %) 33,88 (18 %) 1,91 (1 %) 186,38 

Almi invest Östra 
Mellansverige 

60,84 (47 %)  45,07 (35 %) 22,06 (17 %) 0,70 (1 %) 128,67 

Almi invest Norra 
Mellansverige 

21,03 (31 %) 36,80 (55 %) 9,15 (14 %) 0 (0 %) 66,98 

Saminvest AB 83,51 (52 %) 40,27 (25 %) 36,34 (23 %) 0 (0 %) 160,13 

Mittkapital 87,76 (51 %) 68,70 (40 %) 11,81 (7 %) 2,34 (1 %) 170,60 

Partnerinvest i Norr 103,62 (60 %) 42,34 (24 %) 4,98 (3 %) 22,02 (13 %) 172,96 

Summa43 623,97 (44 %) 486,33 (34 %) 273,39 (19 %) 50,16 (3 %) 1 433,85 

 

I Tabell 4 ovan visas andelen investerade kronor fördelat på de olika kategorierna av pri-

vata investerare och per fond. Som väntat är affärsänglarnas andel nu lägre än när vi i 

Tabell 3 fokuserade på antalet och andelen av respektive investerarkategori. Även om 

betydelsen i detta avseende alltså sjunkit är det trots allt två av tio investerade privata kro-

nor som kommer från affärsänglar. Spridningen mellan fonderna är här ännu större än i 

Tabell 3. De båda Sydsvenska entreprenörskapsfonderna, och i synnerhet fond I, avviker 

med höga andelar affärsängelfinansiering, medan Partnerinvest i Norr ligger lägst bland 

fonderna. Det är tydligt att det organiserade kapitalet i genomsnitt har investerat högre 

belopp än vad deras numerära andel visar, medan motsatsen gäller för affärsänglarna. 

Gruppen privata företag har ungefär samma andel av finansieringsbeloppen som deras 

andel av de privata investerarna.  

I Tabell 3 presenterades gruppen ”unika” privata investerare.
44

 Genom att från den gruppen 

lyfta ut kategorin ”privatpersoner” (affärsänglar) och lägga till en geografisk dimension 

kan vi även få en uppfattning om varifrån dessa investerare kommer.  

 

                                                 
43 P.g.a. avrundningar kan marginella avvikelser i förekomma i de summerade beloppen. 
44 Observera att ett mindre antal investerare är exkluderade, då kvalitén på tillgängliga datauppgifter inte för 

dem medger en bedömning av ”unikitet” – dvs. om investeringen skett en eller ett flertal gånger.  
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Tabell 5 Antal (andel) investerare i kategorin ”privatpersoner” fördelat per fond och geografisk hemvist 
(2009–Q2 2013) 

Fond Geografisk hemvist 

I regionen 

n (%) 

Utanför 
regionen, 
i Sverige 

n (%) 

Utanför 
Sverige, i 

Norden/EU 

n (%) 

Utanför 
Norden 
& EU 

n (%) 

Vet ej 

 

 

n (%) 

S:a 

 

 

n 

Sydsvensk 

Entrepr. fond I 

26 (84 %) 1 (3 %) 3 (10 %) 1 (3 %) 0 31 

Sydsvensk 

Entrepr. fond II 

36 (86 %) 2 (5 %) 2 (5 %) 2 (5 %) 0 42 

Almi inv. 

Småland & Öarna 

8 (26 %) 23 (74 %) 0 0 0 31 

Almi inv. 

Västsverige 

30 (86 %) 4 (11 %) 1 (3 %) 0 0 35 

Almi inv. 

Värmland 

3 (25 %) 6 (50 %) 3 (25 %) 0 0 12 

Almi inv. 

Stockholm 

46 (58 %) 13 (16 %) 12 (15 %) 4 (5 %) 5 (6 %) 80 

Almi inv. 

Östra Mellansverige 

32 (52 %) 19 (31 %) 3 (5 %) 0 8 (13 %) 62 

Almi inv. 

Norra Mellansverige 

3 (13 %) 17 (71 %) 2 (8 %) 1 (4 %) 1 (4 %) 24 

Saminvest AB 8 (62 %) 2 (15 %) 2 (15 %) 1 (8 %) 0 13 

Mittkapital 6 (50 %) 6 (50 %) 0 0 0 12 

Partnerinvest i Norr 8 (30 %) 8 (30 %) 0 1 (4 %) 10 (37 %) 27 

Summa 206  

(56 %) 

101 

(27 %) 

28  

(8 %) 

10  

(3 %) 

24 

7 (%) 

369  

(100 %) 

 

I Tabell 5 framgår att drygt hälften av de affärsänglar som investerat i portföljföretag finns 

i samma region som den medinvesterande fonden. Fler än var fjärde har sin hemvist utan-

för regionen, men i Sverige. Den inhemska andelen affärsänglar är alltså klart domine-

rande, över 80 procent. Nedbrutet på fondnivå är observationerna relativt få varför tolk-

ningar bör utföras med försiktighet. Några noteringar kan ändå göras, till exempel före-

faller andelen regionala affärsänglar vara särskilt låg i Almi invest Norra Mellansverige 

(13 procent) och hög i de båda Sydsvenska entreprenörskapsfonderna (84 resp. 86 procent) 

samt i Almi invest Västsverige (86 procent).  

Sammanfattningsvis kan privata investerare affärsänglar sägas utgöra en viktig aktör i 

satsningen på regionala riskkapitalfonder. Av de privata medfinansiärerna utgör de drygt 

40 procent och investerar cirka 20 procent av de privata medlen. Drygt hälften finns i 

samma region som den medinvesterande fonden och fler än var fjärde har sin hemvist 

utanför regionen, men i Sverige. Relativt stora variationer föreligger mellan fonderna. 

Med detta lämnar vi de svenska regionala riskkapitalfonderna och övergår i nästa avsnitt 

till rapportens huvudfokus – affärsänglarnas roll i det finansiella systemet och hur offentlig 

sektor kan öka deras investeringar. Det senare illusteras med hjälp av fyra internationella 

landstudier. 
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III Affärsängelpolitik i Europa 
– en empirisk studie 

3 Affärsängelpolitik i Europa – utgångspunkter 
för studien 

Kapitlet är det första i avsnitt III med den internationella studien om affärsänglar. Kapitlet 

innehåller bland annat bakgrund och upplägg, diskussion och presentation om metod, val 

av länder, affärsänglar i teori och statistik, policyinstrument, skäl för statlig intervention 

samt trender inom området. 

3.1 Bakgrund och upplägg 

3.1.1 Begränsade kunskaper om affärsänglar – trots stor betydelse 

Tillväxtanalys andra delrapport inom uppdraget att utvärdera de svenska regionala risk-

kapitalfonderna fokuserade på statens roll att öka tillgången på kapital via saminvesterings-

program.
45

 En av slutsatserna var att kopplingen mellan saminvesteringsprogram och 

affärsänglar framstår som mycket viktig. Trots detta är kunskaperna om affärsänglar 

alltjämt begränsade. En studie inom ämnet aviserades därför. 

Resultatet återfinns i denna tredje delrapport ”Affärsänglar, riskkapitalfonder och policy-

portföljer”. Studien, rapportens absoluta tyngdpunkt, fokuserar på policyinsatser från 

offentlig sektor i syfte att främja affärsänglar samt på den statistiska information som finns 

om dessa investerare. Medan den andra delrapporten fokuserade på en specifik typ av po-

licy, fokuserar denna rapport alltså på en specifik typ av investerare, men omfattar alla 

typer av policyinsatser. I detta hänseende är den bredare till sin omfattning än den andra 

delrapporten.  

Studien har utförts av docent Jesper Lindgaard Christensen, Aalborg University, Danmark.  

3.1.2 Affärsänglarnas roll och policyinstrument 

Ambitionen med studien är att generera kunskaper om den roll som affärsänglar spelar på 

kapitalmarknaden och hur policyarbete fungerar (eller inte fungerar) på denna marknad. 

Kunskaperna om den informella riskkapitalmarknaden och policyprogrammen i fyra ut-

valda länder överförs och används som ett underlag för eventuella framtida initiativ för att 

utveckla den svenska marknaden för affärsänglar. I denna uppgift har hänsyn tagits till den 

svenska kontexten. Länder och regioner som är aktiva inom detta policyområde stödjer i 

allmänhet BA-investeringar genom stöd till affärsängelnätverk, skatteincitament, 

utbildningsprogram för investerare/entreprenörer (investor readiness/investment readiness) 

eller saminvesteringsprogram. 

                                                 
45 Tillväxtanalys, (2011), ”Kompetent kapital? – tre länder, tre försök”. 



AFFÄRSÄNGLAR, RISKKAPITALFONDER OCH POLICYPORTFÖLJER 

41 

Med andra ord är forskningsfrågorna:  

• Vilken roll har affärsänglar för företagsfinansiering? 

• Vilken statistisk information har vi om dem och vilken kvalitet håller data på området?  

• Kan några lärdomar dras av utvalda europeiska exempel på policyinsatser för att öka 

affärsänglars investeringar?  

• Kan dessa potentiella lärdomar tillämpas i den svenska kontexten?  

Mer specifikt redogörs för affärsänglarnas roll i det finansiella systemet och hur de kan 

definieras och mätas. Dessutom är det intressant att veta vilka policyinstrument som finns 

tillgängliga för att öka affärsänglarnas investeringar. Policyverktygslådan bör självfallet 

inte användas som standardlösning och därför är en teoretiskt baserad och kritisk diskus-

sion om grunden för statliga interventioner en ändamålsenlig del av studiens inledning.  

Vad beträffar studierna av policy för affärsänglar i enskilda länder finns flera mål. Dels att 

beskriva utformning och genomförande, dels – och i synnerhet – förvärva erfarenheter från 

programmen. Vilka mål och överväganden föregick införandet? Vilka lärdomar finns att 

hämta? I idealfallet baseras detta på utvärderingar av programmens utfall. Ett hinder för 

detta är att den stora majoriteten av BA-policyer är relativt nya. Följaktligen är det svårt att 

basera bedömningar bara på statistiska ”hårda fakta” om deras effekter, volymer och så 

vidare. Den information man eftersöker är i de allra flesta fall helt enkelt inte tillgänglig. 

På samma sätt har intervjuer varit en viktig extra informationskälla. I många fall var det 

dock inte möjligt att få fram mål och syften för att införa specifika policyer. Trots dessa 

svårigheter är en avslutande och viktig uppgift för arbetet att tillämpa de huvudsakliga 

diskussionerna i kombination med landsstudierna som utgångspunkt för en policy-

diskussion som intar en kritisk hållning gentemot de undersökta policyinitiativen och de 

huvudsakliga möjligheterna för policyområdet.  

3.1.3 Studiens tre huvuddelar 

Studien, avsnitt III, utgör sju av rapportens tio kapitel (3–9) och består av tre huvuddelar.  

Den första delen (kapitel 3) introducerar studien, redogör för tillämpade metoder, valet av 

landsstudier, den roll som affärsänglar spelar för företagsfinansiering, statistisk informa-

tion om affärsänglar på allmän nivå, vilka policyinstrument som används/finns tillgängliga, 

varför offentlig sektor bör/inte bör ingripa på marknaden och slutligen de trender på 

finansmarknaderna som är relevanta för affärsänglar och för policyintervention.  

Den andra delen (kapitel 4–7) består av landsstudierna. Dessa är strukturerade på samma 

sätt, men har olika tonvikt vid olika aspekter beroende på land. De inleds med en redo-

görelse för några av de viktigaste kontextuella faktorerna i det studerade landet. Därefter 

analyseras den statistiska grundvalen för kunskaper om affärsänglar i det enskilda landet. 

Policyinitiativ beskrivs utifrån utformning, bakgrund och mål i så lång utsträckning som 

den tillgängliga informationen medger. I den utsträckning som utvärderingar av deras 

konsekvenser har utförts har även dessa analyserats. Därefter sammanfattats alla lärdomar 

och erfarenheter.  

Den tredje delen (kapitel 8–9) består av en kritisk policydiskussion som leder fram till 

rekommendationer och lärdomar för utvärderingsbruk. Den breda ansatsen bäddar av 

naturliga skäl inte för en utvärdering i traditionell mening, snarare en ändamålsenlig metod 

för att generera kunskaper och lärdomar. En allmän diskussion om relevanta utvärderings-
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kriterier vid bedömning av informella kapitalmarknader har inkluderats i slutet av rappor-

ten. 

Som det framhålls senare i studien är den informella kapitalmarknaden ett område där det 

finns sparsamt med statistiska uppgifter. Intervjuerna tillförde förvisso kompletterande 

information, men hade också sina begränsningar i form av vilken information som kom 

upp till ytan. Följaktligen är omfattningen, jämförbarheten och djupet för den information 

som analyserna baserar sig på begränsade. Trots att förutsättningarna för analysen är 

begränsade har ambitionen varit att plocka fram lärdomar från landsstudierna, att sätta 

allmänna analyser av marknaden i relation till policyrelevanta frågor och att genomföra en 

detaljerad policydiskussion som både återkopplar till landsstudierna och sätter dessa i rela-

tion till mer allmänna frågor och trender.  

3.2 Analys av statlig intervention – metodbeskrivning och val 
av fallstudier 

3.2.1 Analysens underlag 

Studien baseras på en kombination av skrivbordsstudier av befintliga rapporter, statistik 

och utvärderingar av de utvalda ländernas policyer samt personintervjuer med nyckel-

personer med djupa kunskaper om policyer för att öka affärsänglars investeringsvilja.  

Den befintliga litteraturen bestod av både tidigare rapporter från Tillväxtanalys (se avsnitt 

2.2), akademiska avhandlingar, utvärderingsrapporter, informationsbroschyrer och beskriv-

ningar på internet. I många fall var den skriftliga dokumentationen mycket sparsam. Detta 

är särskilt fallet med utvärderingar. Många av de införda programmen har inte pågått 

tillräckligt länge för att kunna bli föremål för en meningsfull utvärdering.  

Statistiken hämtades från bland annat EBAN (Europeiska affärsängelnätverket), Europe-

iska kommissionen och EVCA (Europeiska riskkapitalföreningen) men också från inter-

vjuer och myndigheter som driver program i enskilda landsstudier. Bedömningen och 

redovisningen av det tillgängliga statistiska grundmaterialet hade tre primära källor: statis-

tiska centralbyråer och myndighetsorgan i de fyra länderna, intervjuobjekten och en 

konsultation med EBAN, OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveck-

ling) och EVCA. En allmän diskussion om indikatorer och utmaningar på mätnings-

området ingår i kapitel 3.3. Det stod tidigt under studierna klart att nationella statistiska 

centralbyråer i allmänhet inte har någon relevant information om denna marknad, vilket i 

sig är anmärkningsvärt. Följaktligen ingick de inte i intervjuprocessen. 

Deltagarna i intervjuerna var akademiska experter och policyutvärderare som är väl be-

kanta med de specifika policyerna och kapitalmarknaderna. Även affärsänglar intervjua-

des. Då undersökningens tyngdpunkt ligger på processen för policyutformning är antalet 

intervjuade affärsänglar relativt lågt. För andra syften än den aktuella rapportens kanske ett 

mer balanserat urval kunde ha varit användbart och hade resulterat i andra typer av insik-

ter. Urvalet av intervjuobjekt baserades på sökningar på internet, information från 

professorerna Colin Mason (Glasgow City University) och Hans Landström (Lunds 

universitet), tidigare studier och slutligen en fråga där de svarande ombads att lista vilka 

personer som de ansåg var viktigast att prata med. Detta fungerade som en försäkring för 

att relevanta personer valdes ut och utökade ibland den ursprungliga intervjulistans omfatt-

ning.  
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Intervjuerna spelades in om den intervjuade accepterade detta (vilket i allmänhet var fallet) 

och om det inte utgjorde något hinder för att få fram all erforderlig information. Varje 

intervju varade i genomsnitt 1,5 timme och kompletterades i vissa fall med telefon- 

och/eller e-postkontakt. Anteckningar om cirka 1 000 ord gjordes strax efter intervjuerna. 

Intervjuguiderna var semistrukturerade och utformades specifikt efter varje typ av intervju-

objekt. Därmed användes en särskild guide för intervjuer med allmänna organisationer 

(EBAN; EVCA; OECD) och en annan för landsstudier. Eftersom de enskilda landsexemp-

len är intressanta av olika orsaker, lades tyngdpunkten på olika aspekter för var och en av 

landsintervjuerna. Intervjuguiderna justerades kontinuerligt efter den enskilda intervju-

situationen och efter erfarenheter från tidigare intervjuer.  

Studien och intervjuerna beskriver inte bara policyprogrammen, deras bedömda effekter 

och hur de är utformade, utan också, så långt som möjligt, mål, beslutsprocesser och incita-

ment relaterade till policyerna. Trots att vi lyckades boka intervjuer med relevanta svaran-

den, visade detta sig vara svårt under vissa intervjuer.  

3.2.2 Urval av länder 

Urvalet av länder baseras på en genomläsning av litteraturen och samtal med forskare som 

studerar affärsänglar. Urvalskriterierna baserades på sannolikheten att erfarenheterna från 

dessa länder skulle kunna vara till nytta för andra länder. De valda länderna skulle alla 

utom ett vara exempel på best practice. Undantaget skulle vara ett land som hade försökt 

tillämpa policyer för affärsänglar, men där det inte verkade fungera. Urvalsprocessen ledde 

fram till följande länder: Flandern (Belgien), Wales, Frankrike och Danmark (ingen policy 

för affärsänglar). Dessa länder förväntas i olika avseenden vara intressanta studieobjekt, 

enligt beskrivningen ovan.  

På en mycket allmän nivå kan man ifrågasätta hur best practice bör definieras. Som det 

framhålls nedan, finns det endast mycket begränsade evidens för resultaten av policy-

program på det här området och därmed kan det bli svårt att exakt peka ut de bästa exemp-

len. Som validering ingick det därmed också i intervjuerna att få ta del av de tillfrågades 

åsikter beträffande vad de bedömde var best practice i Europa på området. Även om vi 

accepterar att vi har en rimlig uppfattning om vad eller vilka som uppfyller detta kriterium 

kan man ifrågasätta om det är det bästa hjälpmedlet för nya kunskaper. Om samma fall 

studeras upprepade gånger finns det risk för att läroprocessen blir för statisk och låst i 

samma typ av argument och studier.  

Finansiella system 

Länderna skiljer sig åt från varandra på många områden, vilket i sig gör dem lämpliga för 

att ingå som underlag till rapporten. Bredden på de policyer som tillämpas i de olika län-

derna är stor och de omfattar exempel på olika typer av kapitalmarknadssystem. Enligt den 

ofta tillämpade taxonomi som utvecklades av Zysman (1983), kan finansiella system grup-

peras i capital market based systems, state-led credit based systems och bank-based credit 

oriented financial systems. Även om samtliga finansiella system i denna typologi domine-

ras av banker, finns det i capital market based systems en relativt bättre utvecklad risk-

kapitalfinansiering och transaktionerna är mer marknadsbaserade än relationsbaserade. 

I credit based systems är lånefinansiering relativt viktigare och sker oftare i mer nära rela-

tioner mellan låntagare och långivare. Antingen banker eller staten kan ha relativt större 

betydelse för transaktionerna, men även i det sistnämnda fallet är det banker som utgör de 

dominerande finansieringskanalerna.  
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USA och Storbritannien framställs ofta som exempel på capital market based systems. I 

föreliggande studie är det Wales som kan sägas representera den kategorin. Även om det 

har skett många förändringar av de finansiella systemen – i allmänhet mot mer konvergens 

– anses Frankrike ofta vara ett state-led credit based system medan Danmark och Sverige 

har bank-based credit oriented financial systems. Belgiens system liknar det franska, men 

med ett antal skillnader. 

Marknaden för innovationsfinansiering 

Samtliga länder i studien anses ha en relativt väl fungerande marknad för innovations-

finansiering. Den danska tillväxtfonden (VaekstFonden) använder uppgifter från EVCA 

och Global Competitiveness Report för att beräkna ett index som illustrerar ett lands posi-

tion i ett rankningssystem över hur marknaden för innovationsfinansiering fungerar.
46

 

Variablerna i indexet är riskkapital under förvaltning, investeringar i inhemska företag, 

investeringar i tidiga tillväxtskeden, tillgång till lånefinansiering, statliga investeringar och 

utländska investeringar. Deras referensvärden för länderna inkluderar länderna i den inne-

varande studien. Samtliga fyra länder rankas mellan position tre och sju och placerar sig 

därmed ungefär jämbördigt i jämförelsen. Dessutom verkar bara Danmark notera några 

nämnvärda förändringar över tid. Under perioden 2009–2011 har Danmark ökat sitt index 

mer än de andra länderna i denna studie. Det index som publicerades i oktober 2013 visar 

på en mindre ökning för Danmark för perioden 2010-2012 jämfört med ökningarna under 

föregående period, men Danmark behåller sin position bland länderna i toppen av ranking-

listan.  

De kontextuella förhållandena för varje land förklaras i detalj i aktuellt kapitel. Denna 

beskrivning baseras på intervjuinformation, statistik från OECD och Europeiska kommis-

sionen. I nästa avsnitt ges en kort motivering till valet av länder.  

Enskilda länder 

De enskilda länderna är intressanta ur flera olika synvinklar, särskilt i relation till policyer 

och aktiviteter rörande affärsänglar. Detta gäller inte bara den strukturella uppbyggnaden 

och tillämpade policyer utan även för de förändringar av policyattityderna som pågår i 

länderna.  

Frankrike är troligtvis det land i Europa där utvecklingen av marknaden för affärsänglar 

har gått snabbast.
47

 Denna utveckling har stöttats med ett brett utbud av olika policyinstru-

ment och organisationen France Angels har deltagit aktivt i arbetet. Antalet affärsängel-

nätverk i Frankrike överskrider nu antalet i Storbritannien. Olika skatteincitament har tidi-

gare aktivt uppmuntrat till fler investeringar av affärsänglar. Nyligen har stora omställ-

ningar skett på området då den ökade pressen på offentliga budgetar har lett till föränd-

ringar av denna aktiva policy. Detta gör fallet särskilt intressant.  

I Flandern består policyinstrumenten av olika typer: saminvesteringsfonder, skattemässiga 

stimulansåtgärder, stöd till affärsängelnätverk samt investeringsförberedande program 

(investment readiness) och utbildningsprogram för investerare (investor readiness). Dessu-

tom har det funnits policyinsatser för affärsänglar under en relativt lång period och det är 

en av de få platser där systematisk utvärdering har ägt rum. I Flandern har det under senare 

                                                 
46 http://www.vf.dk/da/NyhederOgPresse/Nyheder/NyhedsArkiv/2012/20121126%20Benchmarking 
47 Även riskkapitalmarknaden i allmänhet har utvecklats snabbt under 2000-talet med en genomsnittlig tillväxt 

på 10–20 %, vilket innebär att Frankrike nu är den näst största riskkapitalmarknaden i Europa efter 

Storbritannien.  
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år genomförts strukturella förändringar av hur affärsängelnätverken och policyerna organi-

seras. Bland annat initierade staten en omstrukturering av de två största affärsängel-

nätverken i de flamländsk- och fransktalande regionerna och ett antal förändringar av 

policyattityderna gör fallet intressant.  

Wales geografi medför utmaningar för hur nätverken kan organiseras och det råder stora 

skillnader mellan (fåtalet) urbana områden och övriga rurala områden, vilket bedöms som 

relevant för den svenska kontexten. Nätverket Xénos och organisationen Finance Wales 

har inrättat var sin policy för att stimulera affärsängelmarknaden som båda tar hänsyn till 

Wales geografi och månar om att fungera som en medspelare på marknaden på den privata 

marknadens villkor. Instrumenten omfattar många av de olika tillgängliga instrumenten för 

policyer och man har gjort kontinuerliga ansträngningar för att stödja marknaden. Organi-

seringen av den offentliga interventionen och attityden till policyer har genomgått funda-

mentala förändringar under de senaste fem åren. Dessa förändringar av synen på policyer 

gör även detta exempel extra intressant. 

Danmark är det land som ligger närmast Sverige i många avseenden; kulturellt, liknande 

kapitalmarknader, befolkningsstorlek och så vidare. Både i Sverige och i Danmark har det 

nationella affärsängelnätverket i olika omfattning slagits samman med den nationella risk-

kapitalföreningen. Som övriga länder i studien, inklusive Sverige, anses Danmark ha en 

effektiv marknad för innovationsfinansiering (Vækstfonden, 2012), men till skillnad från 

de andra länderna sackar policyutvecklingen och infrastrukturen för affärsänglar efter, trots 

tidigare ansträngningar för att främja denna del av marknaden. Man hade tidigare ett sam-

investeringsarrangemang, PartnerKapital, men detta avslutades 2010 efter endast tre års 

verksamhet. Inte bara uppenbara framgångar utan också erfarenheterna av detta och andra 

misslyckade försök att främja marknaden förväntas generera lärdomar. Dessutom är det 

intressant om det danska exemplet pekar på möjligheten att ha en välfungerande marknad 

för innovationsfinansiering utan en aktiv policy för att främja affärsängelsfinansiering.  

Det finns skillnader för i vilken utsträckning länderna tillämpar aktiva synsätt på policyer. 

Flandern och även Storbritannien verkar i allmänhet vara aktiva även om det sistnämnda 

landet verkar mindre aktivt på området för policyutformning. Frankrike var tidigare mer 

aktivt, men har till följd av budgetnedskärningar tvingats minska sitt engagemang. Dan-

mark befinner sig i botten av listan beträffande aktiva policyer.  

3.2.3 Struktur och begränsningar för landsstudierna 

Studien av landsexemplen beskriver de enskilda ländernas kontext och går därefter vidare 

till att först redogöra helt kort för det statistiska grundmaterialet för kunskaper om affärs-

änglarnas aktiviteter i landet och sedan beskrivs policyinitiativ, inklusive deras bakgrund 

och mål, med andra ord vilka problem som man inriktar sig på, vad man gör och om speci-

fika mål sätts upp. Därefter diskuteras utvärderingar, om sådana finns tillgängliga. Lands-

avsnitten avslutas med en bedömning av policyernas resultat och om det finns lärdomar 

och erfarenheter att hämta som andra länder kan dra nytta av.  

Det är värt att poängtera att samtliga policyinitiativ inte ges samma utrymme i alla lands-

studier. Detta beror på att det övergripande syftet är att generera lärdomar och vissa initia-

tiv kan vara intressantare än andra ur den synvinkeln. I vissa fall har tidigare studier redan 

behandlat innehåll och resultat i några program. I sådana fall redovisas beskrivningarna 

och analyserna helt kort. Vissa policyer kan också vara mycket kontextberoende eller 

kopplade till landsspecifika strukturer, som skattefrågor, vilket kan medföra att de blir 

mindre allmänt tillämpbara och svårare att överföra.  
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Slutligen bör det framhållas att även om studierna av policyer i olika länders har genom-

förts med hjälp av tillgängliga rapporter, webbinformation och intervjuuppgifter, finns det i 

allmänhet lite evidens och information tillgänglig. Även CSES (2012) (Centre for Strategy 

& Evaluation Services), som genomförde en studie om affärsängelmarknader och policyer 

i utvalda länder i Europa, delar denna erfarenhet. De påpekade att: 

 “...with very few exceptions, relevant information was not available. Most of the policy 

tools were introduced only very recently and there are no monitoring data available.” 

(sid. 9).  

Dessutom visar intervjuer, tidigare studier och sökningar att nationella statistikbyråer är i 

nästan total avsaknad av information på området och att detta både är ett underprioriterat 

och underutvärderat policyområde.  

Av naturliga skäl får detta konsekvenser för hur långt det går att komma vad gäller att dra 

slutsatser som underbyggs av rena fakta, i många fall baseras de erhållna kunskaperna på 

en kombination av sparsamma statistiska fakta, intervjuinformation och egna bedömningar. 

Dessutom har vi försökt strukturera informationen från landsstudierna runt de olika typerna 

av policyer, men till följd av den begränsade tillgången på information har det inte varit 

möjligt att tillhandahålla jämförbara uppgifter från de olika landsstudierna. Därmed 

begränsas informationen i omfattning och djup. Information som till exempel specifika 

ekonomiska resultat av olika program, föregående mål, programs svagheter och så vidare 

är i många fall svår eller omöjlig att erhålla.  

Till följd av detta kan man ifrågasätta om lärdomarna från de olika landsavsnitten och 

policydiskussionen i kapitel 8 vilar på en solid bas. Trots detta bör dock den tillgängliga 

informationen, även om den är begränsad, användas som en utgångspunkt för policy-

relaterade överväganden. Även om detta är ett svårt område vad gäller kvantitativa upp-

gifter och trots att vi skulle föredra att ha tillgång till mer statistik, finns det, vilket nämn-

des i ett flertal intervjuer, en gräns för hur användbar sådan tilläggsinformation skulle vara.  
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3.3 Affärsängelinvesteringar och policyinsatser för affärsänglar 

3.3.1 Varför vi bör bry oss – affärsänglars roll och relevans för 
företagsfinansiering 

Utbudssidan 

Affärsänglar anses vara en viktig del av det finansiella ekosystemet då de har en viktig roll 

i tidiga stadier av utvecklingen av ett företag, en roll som enligt intervjuer och viss littera-

tur (som NESTA, 2009, Mason et al., 2013) blir allt viktigare.  

Trenderna på marknaden, som beskrivs nedan, förstärker BA:s viktiga roll i det finansiella 

systemet. Kvantitativt tillhandahåller de en stor andel av både antalet investeringar och 

summan av riskkapital till små företag i tidiga skeden i Europa (se nedan för specifik 

kvantifiering). Utbudssidan på den här marknaden kan betraktas utifrån två perspektiv; 

antingen via det finansiella kapital som BA tillhandahåller och/eller antalet aktiva BA på 

marknaden. Eftersom de bidrar med både ekonomiskt kapital och kompetens till sina 

portföljföretag, är båda typerna av tillgångar relevanta. Vad beträffar tillgången på affärs-

änglar (stock och flöde) är det statiska läget begränsat såväl för aktiva affärsänglar som 

potentiella investerare. Enligt information från intervjuerna i den här studien finns det ett 

ökat inflöde av rika personer som blir affärsänglar eftersom aktiemarknaderna har blivit 

betydligt osäkrare och obligations- och statsobligationsmarknaderna inte är attraktiva för 

närvarande. På samma sätt har även fastighetsmarknaden visat sig vara problematisk. Som 

resultat av de allt färre alternativen menade de tillfrågade i intervjuerna att ett allt större 

antal personer avsätter exempelvis 10 procent av sin förmögenhet för investeringar i nya 

företag.  

På utbudssidan har också tendensen för syndikatbildning (sammanslutningar) ökat och 

affärsängelgrupper tenderar att vara mer synliga i investeringslandskapet och agera i allt 

högre grad som riskkapitalfonder och till exempel göra efterföljande investeringar i större 

utsträckning (Mason et al., 2013). Förändringarna på utbudssidan har även börjat omfatta 

många gränsöverskridande syndikat. Dessutom bör man komma ihåg att den allmänna 

medvetenheten om möjligheterna till finansiering via affärsänglar har ökat väsentligt i 

Europa under de senaste årtiondena. Detta har i sig inte bara uppmärksammat entreprenö-

rer på affärsänglar som en tänkbar finansieringslösning, utan har också stimulerat potenti-

ella affärsänglar att bli aktiva.  

Efterfrågesidan 

Antalet affärsplaner som tas emot av affärsängelnätverk har ökat betydligt, i Europa 

fördubblades antalet mellan 2009 och 2010 (EBAN, 2010c). Detta har i stor utsträckning 

att göra med de restriktioner som entreprenörer och små företag har ställts inför på mark-

naden för lånefinansiering under den ekonomiska krisen, men återspeglar också sannolikt 

en ökad medvetenhet om och preferens för affärsängelfinansiering. Trots denna ökade 

medvetenhet är fortfarande vissa marknader underutvecklade. Vissa intervjuer under det 

här projektet indikerar dessutom att det under det senaste årtiondet har skett en förändring 

av entreprenörernas attityd vad gäller att lämna ifrån sig en del av kontrollen (minska sin 

ägarandel) i samband med ansökan om extern finansiering. Intervjuerna indikerar också 

tydligt att kvaliteten på affärsflödet har ökat.  

Det finns nu ett ökande antal program för investment readiness i Europa. Dessa program är 

användbara inte bara för att förbättra entreprenörers förmåga att ta fram en affärsplan och 
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presentera den för potentiella investerare, utan också för att entreprenörernas förväntningar 

på vad riskkapital innebär inte alltid överensstämmer med verkligheten. Programmen och 

särskild undervisning på universiteten har varit till nytta i detta avseende. Ett ökat antal 

företagskuvöser hjälper nu entreprenörer och små företag med tillväxtprocessen. Dessa 

organisationer och enheter är också effektiva i att skapa medvetenhet kring vad som be-

hövs på efterfrågesidan. Slutligen har också den ekonomiska krisen påverkat bankerna som 

numera är betydligt striktare i sina bedömningar, vilket i sin tur innebär att affärsänglar får 

en större andel av det affärsflöde som tidigare endast gick till bankerna. Dessa tre trender 

sammantagna har i allmänhet inneburit att affärsänglar numera får bättre affärserbjudan-

den.  

Utmärkande egenskaper för affärsänglar och hur de bidrar till företagsutveckling 

Utöver ekonomiskt kapital bidrar affärsänglar också med andra viktiga, ej penning-

relaterade, faktorer. De har till exempel en viktig funktion som mentorer för de företag 

som de finansierar (vilket inkluderar hjälp med strategiska beslut), de kan fungera som en 

länk till andra finansieringskällor och allmänt ge åtkomst till olika nätverk. Ofta är inte 

mängden kapital det primära. Istället handlar det om att föra samman rätt personer och det 

värde de tillför i form av hjälp med att styra företaget. Därför är typen av affärsängel vikti-

gare för en affär än de pengar de för med sig. Det kan vara relativt lätt för staten att expan-

dera marknadens kvantitativa sida, men denna extra ledningskompetens är betydligt svå-

rare att tillföra med andra policyinstrument. 

Det finns ännu en sida av affärsängelfinansiering som ökar dess betydelse. Merparten av 

alla affärsänglar föredrar att investera i den geografiska närheten av sin bostad eller sitt 

kontor. Detta faktum har förts fram som ytterligare ett argument till varför affärsänglar är 

viktiga för sådd-/uppstartsmarknaden och varför staten bör vara extra uppmärksam på 

denna typ av finansieringsmekanism, eftersom den medför en större sannolikhet för att 

bidra till att reducera regionala kapitalförsörjningsgap. I enlighet med ovan, investerade 

55 procent av affärsänglarna anslutna till de nätverk som organiseras av EBAN i företag i 

den egna regionen och 42 procent i sina hemländer utanför den egna bostadsregionen 

(EBAN, 2010c). 

Ofta domineras beskrivningarna av affärsängelfinansiering av de positiva bidrag de tillför 

till utvecklingen av små företag. Utan att förringa eller bortse från denna bild bör man 

dock komma ihåg att det även finns negativa aspekter. BA är till exempel normalt mindre 

benägna att göra efterföljande investeringar, jämfört med de institutionella riskkapital-

aktörerna, även om de numera i allt högre grad är beredda att göra detta, och i vissa fall är 

tvingade till det. Affärsänglar kräver att entreprenören i viss mån delar med sig av kontrol-

len. Det kan även vara dyra kapitalkällor då de fruktar utspädning när andra investerare 

kommer in i bilden och därmed begär stor kompensation för exit och en stor initial andel 

av företagets aktier.  

3.3.2 Vad vi vet och hur vi får mer information – indikatorer och 
statistiska uppgifter om affärsängelfinansieringens omfattning 

Definition och mätning av affärsänglars aktiviteter 

De statistiska uppgifterna om omfattningen för affärsänglarnas aktiviteter är fortsatt 

begränsade, trots deras stora betydelse. Vår kunskap om affärsänglar hämmas dels av mät-

problem, dels av bristen på tydliga och gemensamma definitioner vilket även medför 

svårigheter med jämförbarhet. 
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Affärsänglar kan definieras på ett antal olika sätt (OECD, 2011, Avdeitchikova et al., 

2008) och vilken metod man väljer påverkar resultaten av mätningarna väsentligt. Dessu-

tom bör det påpekas att den metod man väljer för att definiera affärsänglar också har 

policyrelevans då den fastställer omfattning och riktning för policyer. Vissa policyinstru-

ment och mål kan till exempel komma i fråga om definitionen av affärsänglar är bred och 

kanske inkluderar de individer som investerar i familjeföretag. Policyerna kan dock se 

annorlunda ut om de endast riktar sig mot den del av marknaden som rör de ”organiserade” 

änglarna, till skillnad från den brett definierade totala marknaden. På samma vis handlar 

vissa av de statistiska uppgifter som vi har enbart om affärsänglar som är organiserade i 

affärsängelnätverk. Vi återkommer till detta senare i rapporten.  

Även om affärsänglarna utgör en heterogen grupp, definieras de ofta som: ”high net worth 

individuals who invest their own money in unlisted, small businesses” (Mason och Harri-

son, 2002). I en mer detaljerad definition från samma författare (Harrison och Mason, 

2010) sägs det att: 

”A business angel is an individual, acting alone or in a formal or informal syndicate, 

who invests their own money directly in unquoted businesses in which there is no family 

connection in the hope of financial gain and who, after making the investment, takes an 

active involvement in the business, for example, as mentor, adviser or member of the 

board.” (sid. 16). 

OECD:s statistiska avdelning har kartlagt definitioner av affärsänglar och datainsamlings-

metoder (OECD, 2011). CSES (2012) sammanfattar dessa metoder och deras fördelar och 

nackdelar med sikte på potentialen för att förbättra datainsamlingen.  

De framhåller generellt att uteslutning av investeringar i familjs/vänners företag är en vik-

tig skillnad, vilket också uttryckligen framgår i den citerade definitionen ovan. Vissa 

definitioner pekar också på en certifiering eller ackreditering (OECD, 2011, sidan 29), 

andra definitioner saknar dock denna aspekt eftersom det ofta handlar om självcertifiering.  

Det råder delade meningar om huruvida även potentiella affärsänglar bör inkluderas eller 

om man bara ska inkludera de som faktiskt har gjort investeringar.  

EBAN har följande definition (EBAN, 2010, sidan 2): 

”Business angels are high net worth individuals investing their own monies and their 

management/entrepreneurial experience into unquoted high growth potential start-

ups”.
48

  

De definitionsmässiga frågorna är mycket viktiga för kvantitativa studier och anses ofta i 

akademiska debatter vara det största hindret för att kunna jämföra data. Ett annat, kanske 

större problem för datakvalitet och jämförbarhet, är det sätt på vilket data konstrueras (t.ex. 

i nationella eller regionala affärsängelnätverk) och sedan skickas till, bearbetas och samlas 

in av EBAN. 

                                                 
48 De använder också den mer detaljerade definitionen: ”A business angel is an individual investor (qualified as 

defined by some national regulations) that invests directly (or through their personal holding) their own money 

predominantly in seed or start-up companies with no family relationships. Business angels make their own 

(final) investment decisions and are financially independent, i.e. a possible total loss of their business angel 

investments will not significantly change the economic situation of their assets. BAs invest with a medium- to 

long-term set timeframe and are ready to provide, on top of their individual investment, follow-up strategic 

support to entrepreneurs from investment to exit.”
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Även ett affärsängelnätverk (BAN) är svårt att definiera. Som exempel listar OECD (2011, 

sidan 30) de sätt på vilka affärsänglar organiserar sig själva i grupper eller syndikat; nät-

verk och föreningar för affärsänglar. Det förstnämnda betraktas som formella eller infor-

mella ad hoc-syndikat som slår samman sina resurser för enskilda investeringar. BAN 

organiserar affärsänglar men gör själva inga investeringar utan hjälper istället till med 

matchningen mellan affärsänglar och entreprenörer. Det sistnämnda, föreningar för affärs-

änglar, kan betraktas som nationella eller federala branschföreningar för affärsänglar och 

representerar och samordnar med andra ord vissa av aktiviteterna för nätverk på lägre, 

kanske regional, nivå. Precis som för definitionen av affärsänglar, är gränserna och 

definitionerna för BAN inte bara intressanta i sig, utan kan också få konsekvenser för de 

policyer man försöker tillämpa. 

Marknaden för affärsängelinvesteringar karaktäriseras i väsentlig grad av brist på informa-

tion och dessutom av mycket asymmetrisk information. Därför är det svårt att mäta 

aktiviteterna på den informella riskkapitalmarknaden. Man har dock lyckats fastställa att 

finansiering från affärsänglar utgör en väsentlig andel av finansieringen i det tidiga skedet 

(Harrison et al, 2010), även då man jämför med institutionellt riskkapital. Det är dock 

mycket svårt att få en fullständig bild över hur stor marknaden för affärsängelfinansiering 

är till följd av de involverade mätproblemen (Mason och Harrison, 2008). Därför är det 

relevant att diskutera kvaliteten på data, ansträngningarna för att förbättra den och perspek-

tiv på vidare utveckling av datainsamling. 

Europeiska affärsängelnätverket EBAN, en paraplyorganisation för affärsängelnätverk, är 

en nyckelorganisation inom datainsamling på det här området – många rapporter hänvisar 

till EBAN-statistik och använder dessa som primära data på området. 

Antalet affärsänglar och deras investeringsaktiviteter 

Baserat på information från sammanslutningar av affärsängelnätverk och information di-

rekt från enskilda affärsängelnätverk, uppskattar EBAN (2010c) att det finns cirka 75 000 

affärsänglar i Europa (som jämförelse uppskattar man att det finns runt 250 000 i USA) 

som tillsammans investerar cirka fyra miljarder euro per år. CSES (2012) uppskattar att det 

finns 25 000 änglar bara i Storbritannien och runt 170 000–240 000 i de 27 EU-länderna. 

Baserat på siffrorna från GEM-studien (Global Entrepreneurship Monitor) kommer CSES 

(2012) fram till 256 000 änglar i EU-27. Baserat på data från EBAN uppskattar de att den 

synliga delen av marknaden består av 660 miljoner euro och att den totala marknaden i 

EU-27 därmed ligger på runt 4–5 miljarder euro. Skillnaderna i uppskattningarna illustre-

rar den varierande (låga) datakvaliteten och att det är oerhört svårt att göra mätningar med 

någon som helst precision.  

Enligt EBAN (2010c) och EVCA (2012) investerar medlemmarna i EVCA och EBAN i 

såddsegmentet, se illustrationen i Figur 2.  
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Figur 2 Investeringsaktiviteter för affärsänglar och institutionellt riskkapital i såddsegmentet 

 

Det anses vanligtvis som vedertaget att antalet investeringar som görs av affärsänglar är 

större än de som görs av det formella riskkapitalet, men det framgår tydligt av siffrorna 

ovan att detta även gäller för det investerade beloppet vid fokus på såddsegmentet.
49

 Vad 

som också framgår tydligt är att affärsänglarna inte verkar ha drabbats lika hårt av den 

ekonomiska krisen som den formella riskkapitalmarknaden. De belopp som investeras av 

affärsänglar via affärsängelnätverk har ökat under samtliga år, medan medlemmarna i 

EVCA skar ned investeringsbeloppen till hälften mellan 2008 och 2009.
50

 På samma sätt 

gick antalet investeringar ned mellan dessa två år och fortsatte att falla under 2010, tvärtom 

mot utvecklingen bland affärsänglar.  

Mäta det mätbara 

Då detta bara omfattar marknadens ”synliga” del, det vill säga investeringarna från affärs-

änglar registrerade hos ett officiellt nätverk, uppskattar man att den totala siffran är betyd-

ligt högre. Utöver de investeringar som görs av registrerade affärsänglar i formella nätverk, 

finns det en andel investeringar som är synliga då de utförs via affärsängelgrupper som är 

synliga på marknaden. Slutligen finns det också investeringar som är synliga eftersom de 

registreras i saminvesteringsprogram eller via skattelättnadsprogram. Även om man räknar 

med dessa investeringar utgör de bara en liten del av det totala antalet investeringar. Det 

totala beloppet har i Europa uppskattats till 5 557 miljoner dollar
51 

under 2009 varav den 

synliga delen bara utgör 383 miljoner dollar, vilket motsvarar 7 procent (OECD, 2011).  

                                                 
49 Det sägs vanligtvis att dessa två typer av investerare investerar i olika stadier, ofta senare stadier än 

såddstadiet. Såddstadiet står i fokus här för jämförelse, även om siffrorna inte återspeglar de totala 

investeringsmönstren.  

50 En del av ökningen kan härledas från en ökning av antalet affärsänglar registrerade i ett nätverk. I många 

länder har antalet affärsängelnätverk ökat, i andra har det sjunkit. Vi har dock inga solida bevis för om andelen 

affärsänglar på den ”synliga” delen av marknaden har ökat jämfört med den ”osynliga” delen.  
51 Som jämförelse anger OECD att den formella riskkapitalmarknaden är värd 5 309 miljoner dollar. För vidare 

jämförelse uppskattas den amerikanska marknaden utgöra 17,7 miljarder dollar i investeringar.  
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Därmed är den överlägset största delen av marknaden ”osynlig”, vilket illustreras nedan i 

Figur 3 (Harrison och Mason, 2010). I vilken utsträckning som marknaden är synlig är inte 

känt och det skiljer sig också åt mellan olika länder.  

 

 

 

 

Det är uppenbart att den information som erhållits från medlemmarna i EBAN bara ger 

delar av den totala bilden av marknaden. Investeringarna om 7 procent från BAN av den 

synliga delen som omnämns på flera platser i litteraturen (OECD, 2011, sidan 45) verkar 

realistiska. De affärsänglar som är organiserade i affärsängelnätverk kanske inte 

nödvändigtvis registreras och frågas ut av de nationella affärsängelsorganisationerna eller 

EBAN. Landsstudierna visade att det statliga stödet till affärsängelnätverk medförde ett 

incitament (en skyldighet) att tillhandahålla information om nätverkens aktiviteter. 

I Danmark finns det å andra sidan inget statligt stöd till affärsängelnätverken och kunskap-

erna om deras medlemmar är mycket begränsade. När ett av nätverken nyligen gick med i 

EBAN (mars 2013), var den information som EBAN efterfrågade inte tillgänglig.  

När statistik tas fram är uppräkningsfaktorerna mycket osäkra, men kan i viss utsträckning 

tillhandahållas från GEM.
52

 GEM:s siffror redovisar kanske inte affärsänglars aktiviteter 

på det klassiska sättet, eftersom denna undersökning tillfrågar befolkningen i arbetsför 

ålder (vilket definieras som 18–64 år) om de under de senaste tre åren har tillhandahållit 

finansiering till ett nytt företag som har startats av någon annan. Definitionen inkluderar 

därmed investeringar i familj och vänner men kanske inte involverar någon interaktion 

                                                 
52 Global Entrepreneurship Monitor är världens största entreprenörskapsundersökning som baseras på strax 

under 200 000 enkäter och intervjuer där entreprenöriella attityder, aktiviteter och ambitioner mäts. Se: 

http://www.gemconsortium.org/ 

Synliga 

BAN 

Synliga 

Affärsängelsgrupper. 
Data från andra 

främjandeinsatser. 

Osynliga 

Figur 3 De synliga och osynliga delarna av affärsängelmarknaden 
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med investeringsobjektet. Skillnader mellan olika länder och särskilt utvecklingen inom 

dessa kan dock ändå vara en indikator för faktiska skillnader i affärsängelsaktiviteter.  

Till följd av de stora mätproblemen hänvisas vi till indikatorernas utveckling som bästa 

referensvärde, utan att kunna vara helt säkra på om de återspeglar rätt värden. Även då, 

eftersom affärsängelsaktiviteter ofta är lokala till sin natur, är de nationella marknaderna 

mycket olikt fördelade inom landet och då man samlar uppgifter och gör jämförelser mel-

lan olika länder är dessa egenskaper inte synliga.  

Till följd av hur marknaden för informellt riskkapital är uppbyggd, där en stor del av 

aktiviteterna är ”osynliga”, är våra kunskaper om hur marknaden har utvecklats fortfarande 

begränsade. Efter det ökade intresset för denna typ av finansiering har fler investeringar 

registrerats, även om vi inte vet särskilt mycket om hur stor del av ökningen som bör till-

skrivas en verklig ökning av aktiviteterna och hur mycket som är resultatet av förbättrad 

statistik och registrering av aktiviteterna.  

Forskningen har påpekat att den statistiska grunden för kunskap om affärsänglars aktivite-

ter i allmänhet är dålig, även om vissa indikatorer är kända (Mason och Harrison, 2008). 

Indikatorer för BAN omfattar en bred uppsättning grundläggande information om nätverk-

en som antalet nätverk i ett land eller en region, antalet investerare i nätverken, antalet 

affärsänglar som har rekryterats under en period, antalet affärsänglar som har lämnat 

nätverket under en period, antalet investeringar och investeringsbelopp samt antalet affärs-

änglar per investeringsrunda. Antalet BAN används ofta. Trots att denna indikator är ofull-

komlig då den kan återspegla ändringar av institutionella förhållanden och policyer, sna-

rare än aktiviteter, tillhandahåller den ändå information om en sammanlagd aktivitet och en 

viktig institution för att underlätta vidare expansion av marknaden.
53

 Den utveckling som 

redovisas i Figur 4 indikerar att affärsängelnätverk får en allt viktigare roll.  

Figur 4 Antalet verksamma affärsängelnätverk i Europa 

 

Källa: EBAN, 2010c 

                                                 
53 I Flandern har t.ex. en minskning skett av nätverken genom konsolidering, utan att aktiviteterna har påverkats 

(se även kapitel 5). 
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Enligt figuren har antalet nätverk ökat. EBAN har registrerat 396 affärsängelnätverk under 

år 2010, en ökning från 66 under år 1999. Antalet affärsängelnätverk ökade stadigt fram 

till 2004 då siffran stabiliserades till 2006, varpå den åter har stigit (EBAN, 2010c). Affärs-

ängelnätverk är nu en spridd företeelse i Europa (EBAN, 2008, 2010). Utvecklingen av 

antalet affärsängelnätverk är dock inte jämnt fördelad över Europa. Antalet nätverk har 

minskat på mogna affärsängelsmarknader som Storbritannien, men har ökat väsentligt i 

tillväxtekonomier som Polen och Frankrike.  

Svårigheterna med att uppskatta den fullständiga marknaden vad gäller absoluta värden 

kommer att kvarstå, trots förbättrad statistik. Trots variationer i uppskattningarna av 

marknadsstorleken, finns det tendenser som pekar på relativt robusta proportioner, till 

exempel mellan Europa och USA. Majoriteten av uppskattningarna pekar på att storleken 

på den europeiska marknaden är mellan en tredjedel och en fjärdedel av den amerikanska 

marknaden. Även om man bör komma ihåg att det finns skillnader i kultur, företags-

strukturer, företagsnormer och så vidare (se avsnittet ovan om finansiella system) som 

begränsar validiteten hos en enkel jämförelse, pekar dessa proportioner på att det kan fin-

nas utrymme för att expandera den europeiska marknaden. När det gäller den europeiska 

marknaden, bör det dock upprepas att denna marknad är oerhört heterogen, och därmed 

skiljer sig potentialen för vidare expansion sig åt väsentligt jämfört med den amerikanska. 

Ett annat referensvärde är utvecklingen över tid. Om mätfel kan antas konstanta över tid, 

kan utvecklingen av resultat från olika indikatorer ge värdefull information.  

Initiativ för att förbättra de statistiska uppgifterna om affärsänglar 

Trots att det får anses vara allmänt erkänt att affärsänglarnas aktiviteter är ett viktigt feno-

men saknas alltså tillfredsställande statistiska uppgifter om dem. Man har på senare tid 

försökt överbrygga gapet mellan den konstaterade betydelsen och de faktiska tillgången på 

uppgifter med nya initiativ. EBAN har till exempel inlett ett samarbete med en byrå som 

hanterar företagsregister och som förväntas kunna förbättra nätverkets data. OECD har fått 

i uppdrag att utföra en viktig studie för att förbättra och harmonisera data som tillhanda-

hålls från affärsängelnätverk för att göra dessa lättare att jämföra mellan olika länder. De 

undersöker också möjligheterna för att använda tillgängliga företagsregister i större 

utsträckning (OECD, 2011).  

Genom att kombinera information från saminvesteringsprogram, skatteincitament och 

affärsängelnätverk kan man i vissa länder producera data motsvarande 50 procent av mark-

naden. Responsen från medlemmarna i affärsängelnätverken i enskilda länder varierar 

dock mycket. Hur många som svarar och vilken kvalitet det är på rapporteringen varierar. 

Bland vissa nätverk verkar det råda en uppfattning om att denna information är känslig och 

värdefull. Slutligen, och framför allt, är det stora problemet mera hur nätverksmedlem-

marna konstruerar sina data, än rapporteringen i sig. När datans originalkällor konstrueras 

på olika sätt blir jämförelsen svår. Det finns ingen best practice i detta avseende.  

EBAN lägger för närvarande upp en databas över företag som mottagit affärsängelfinansie-

ring med målet att genomföra en effektutvärdering. Analysen förväntas vara slutförd i 

slutet av 2013.
54

  

Framtidsutsikterna för att förbättra statistiken på det här området är fortfarande mycket, 

och anmärkningsvärt, osäkra. Å ena sidan förbättrar de ovan nämnda initiativen situationen 

                                                 
54 För ögonblicket konsoliderar EBAN data för den nya aktivitetsrapporten, vars publikation uppskattas till 

början av sommaren 2013. 
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väsentligt. Å andra sidan har en parallell organisation till EBAN, BAE (Business Angels 

Europe), bildats av ledande länders nationella nätverksföreningar för affärsänglar. De skil-

jer sig åt från EBAN genom att ha som mål att organisera nationella organisationer istället 

för specifika, lokala nätverk. Ett av deras främsta mål är att förbättra och harmonisera 

statistiken om affärsänglar med anknytning till BAN.
55

 Även om detta låter som en förbätt-

ring kan man ifrågasätta om en parallell organisation kommer att förbättra eller försämra 

utvecklingen mot bättre statistik. Omfattningen av samarbete mellan EBAN och BAE 

kommer att vara avgörande.  

3.3.3 Trender i det finansiella ekosystemet relevanta för affärsänglar 

Även om affärsänglar står i fokus i den här rapporten är det viktigt att förstå förändringarna 

på de bredare kapitalmarknaderna och hur de påverkar affärsänglarnas förhållanden och 

beteenden och inte minst vilken påverkan förändringarna har på behovet av statlig styrning 

och statens roll på marknaden. Det är också viktigt att sätta affärsänglar i ett vidare per-

spektiv och förstå att de ingår i ett system. Ett system som inte bara består av andra ekono-

miska aktörer som banker, utan också ett utbud av mellanhänder och tjänsteleverantörer 

som företagskuvöser, patentombud, advokater, utvecklingsbyråer och så vidare. Alla dessa 

aktörer och kopplingarna dem emellan utgör det finansiella ekosystemet. Det har blivit allt 

mer populärt att använda termen ”entrepreneurial eco-system”, ”företagsekosystem” eller 

liknande koncept. Den aktuella termen används till exempel både i OECD (2011, sidan 41) 

och i Danmark (FORA, 2012). I den sistnämnda källan illustreras systemet (se Figur 5 

nedan) av en kombination av kapital, kompetenser, stöd och kunskap. Olika aktörer är 

viktiga för dessa fyra pelare och har olika stor betydelse för finansieringen av företag av 

olika storlek (sidan 29). Dessa aktörer tillhandahåller olika typer av resurser och är 

specialiserade på olika faser av företagsutveckling.  

                                                 
55 Enligt strategidokument från februari 2013 har Business Angels Europe (BAE) målet att erbjuda 

affärsängelsgemenskaper i Europa via sitt nationella förbund eller sin branschförening möjligheten att dra nytta 

av en stark och samordnad röst som kan representera dem gentemot Europeiska institutioner; att stödja 

utvecklingen av en förmånlig skattemässig, regleringsmässig och policyrelaterad miljö till förmån för ökad 

tillväxt av affärsängelsmarknaden i Europa; att uppmuntra och möjliggöra tillväxten för nationella förbund och 

branschföreningar i Europa; att främja professionella och etiska standarder och bästa praxis i 

affärsängelsgemenskapen, inklusive utbyte av erfarenheter; att vara en källa till kunskap, erfarenhet och 

information om den europeiska affärsängelsmarknaden; att uppmuntra tillväxten av gränsöverskridande 

investeringar på europeisk och internationell nivå och att agera som den huvudsakliga kontaktytan mot den 

globala affärsängelsgemenskapen.  
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Figur 5 The entrepreneurial eco-system 

 

 

Källa: Bearbetat från FORA, 2012, sidan 29 

Den senaste utvecklingen på finansmarknaderna har fått stor påverkan på många aktörer på 

kapitalmarknaderna. Särskilt marknaden för företagsfinansiering har genomgått stora 

förändringar. Detta har i sin tur föranlett stater att i ännu högre utsträckning fundera över 

hur man ska kunna lätta på de ekonomiska begränsningarna för tillväxt som orsakas av 

kapitalmarknadsaktörernas ovilja att finansiera riskfyllda verksamheter med tillväxt-

potential.  

Finansiella ”gap” 

Det som ofta kallas ”equity gap”, riskkapitalgapet, för tillväxtorienterade företag i tidiga 

skeden verkar allmänt ha vidgats, även före den ekonomiska krisen (OECD, 2006a), men i 

ännu högre grad till följd av den ekonomiska krisen. Samtidigt har riskkapitalmarknaden 

blivit viktigare för dessa företag till följd av hårda restriktioner och krav på säkerhet på 

lånemarknaden.  

På senare år har den formella riskkapitalmarknaden haft en kraftig tillbakagång av aktörer 

som går in i det inledande skedet i företag och är villiga att investera i nya företag och 

branscher. Därmed har ett antal riskkapitalföretag dragit sig tillbaka från segmenten för 

tidiga investeringar och även från nya branscher som ”clean tech”. Istället fokuserar de på 

ännu större investeringar (för närvarande normalt 3–5 miljoner euro) och uppföljande 

investeringar i sina befintliga portföljföretag. Då majoriteten av riskkapitalfonder har fasta 

löptider och eftersom också exitalternativen för riskkapitalfonder (IPO och M&A)
56

 är 

                                                 
56 IPO är en förkortning för Initial Public Offering. Innebär att företaget noteras på en aktiebörs eller någon 

annan marknadsplats. M&A är en förkortning av Merger and Acquisitions. Innebär köp, försäljning och 

fusionering av bolag. 
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begränsade under den ekonomiska krisen, är riskkapitalfonder nu i mycket lägre utsträck-

ning ett exitalternativ för affärsänglar och fonder som specialiserar sig på företag som 

befinner sig i tidiga skeden.  

Man kan ifrågasätta om kapitalgapet vidgas. Även om det framgår tydligt av siffrorna att 

det sker förändringar på utbudssidan (en kraftig ökning av summan för offentligt riskkapi-

tal, som dock inte kompenserar för nedgången i det samlade offentliga och privata utbudet) 

bör man komma ihåg att också efterfrågesidan har förändrats. Det kan vara så att det nu 

kan finnas en minskad efterfrågan på riskkapital. Diskussionen om ”finansgapet” tenderar 

att vara förhållandevis onyanserad då varje aktör verkar förespråka sitt ”eget” favorit-

finansgap.  

Dessutom debatterar man även om det över huvud taget finns ett finansgap (OECD, 

2006a). I realiteten bör man tänka sig noga för innan man tar till statlig intervention. 

Exempelvis kan en kraftig utbudsökning av såddfinansiering som ”stänger” gapet i det 

inledande skedet samtidigt riskerara att skapa en obalans mellan tillgång och efterfrågan i 

senare utvecklingsfaser. Man bör fundera över hur många investeringar som kan finansie-

ras i systemet och om den offentliga interventionen stör denna balans. 

Arbetsfördelningen på finansmarknaden 

Marknaden för företagsfinansiering karaktäriseras av en arbetsfördelning som sporrar 

specialisering och därmed ackumulering av kompetens (Christensen, 2007). Även om 

ekonomiska institutioner självfallet har överlappande arbetsområden och konkurrerar med 

varandra utgör de ett system med specialiserade finansieringsmetoder och -medel. Ett smi-

digt fungerande finansiellt system har både ett komplett utbud av olika typer av finansiella 

institutioner och en balanserad överlappning av hur och var de arbetar utan att lämna ”hål” 

i finansieringssystemet för företag som söker kapital.  

Detta finansieringssystem skildras ofta som bestående av olika finansieringsinstitutioner 

placerade i en miljö där storleken på kapitalet och behoven är en funktion av det tids- eller 

utvecklingsmässiga stadium som företagen befinner sig i, se Figur 6. Figuren visar att 

under ett företags livscykel från sådd till hållbar tillväxt, minskar risken medan kapital-

behoven ökar. Eftersom finansiella system karaktäriseras av specialisering bland olika 

typer av aktörer med olika risk-/kapitalbehovsprofiler, finns det investeringssegment som 

är mer eller mindre relevanta för till exempel affärsänglar. Därför kommer de ofta in i 

bilden när man uttömt möjligheten till finansiering från de tre F:en – family, founders, 

friends – samtidigt som de i normalfallet arbetar med lägre investeringsbelopp än formellt 

riskkapital. 
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Figur 6 Finansieringskällor, kapitalbehov och risk i olika utvecklingssteg 

 

Källa: Presentation av EBAN:s ordförande Paulo Andrez, Malmö i februari 2013 

Enligt denna idealiserade uppfattning, tillhandahåller det finansiella systemet en ”financing 

ladder” (OECD, 2006a) eller en ”funding escalator” (NESTA, 2009, Mason et al., 2013) i 

vilken en typ av finansinstitut tillhandahåller finansiering för företag fram till ett visst sta-

dium där andra finansiärer tar över. I detta fall finansierar och utvecklar affärsänglar och 

fonder som investerar i företag i det inledande skedet i företag fram till ett stadium där 

institutionella riskkapitalföretag kan ta över stafettpinnen och ytterligare expandera 

verksamheten. I verkligheten är denna bild, som är som hämtad direkt från ett läroboks-

exempel, fortfarande en stiliserad version av hur kapitalmarknader bör fungera. Även om 

det är en fin konstruktion är bilden och analogin av ett finansiellt system där varje typ av 

aktör räcker över en stafettpinne i form av ett företag som behöver ny finansiering för att 

utvecklas till nästa steg, något överdriven.  

Aktörernas heterogenitet inom grupperna av stereotypa aktörer bör tas med i beräkningen, 

då de tenderar att få bilden att upplösas. I den verkliga världen finns det delar som fungerar 

på det här viset, men våra intervjuer och undersökningar av trender på finansmarknaderna 

indikerar att de nära kopplingarna mellan olika finansieringskategorier i allt högre grad är 

frånvarande på marknaderna. Särskilt kopplingarna och samarbetet mellan affärsänglar och 

institutionella riskkapitalfonder är ofta föremål för spänningar och bristande samarbete. 

Några av hindren för vidare samarbete och saminvesteringar mellan riskkapital och affärs-

änglar är de avtalsmässiga skillnaderna och huruvida det föreligger en lämplig nivå av 

kompatibilitet mellan de avtal som används inom riskkapital och av affärsänglar.  

Dessutom kan bilden i Figur 6 tillämpas både på mikronivå och på en aggregerad makro-

nivå. Det sistnämnda rör hur det finansiella systemet är konfigurerat, medan uppfattningen 

på mikronivå rör hur det enskilda företaget kan passera genom de olika stadierna. Därför är 

makroperspektivet i realiteten en aggregering av flera ”finansieringsstegar”.  
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Exit 

Möjligheterna till exit har i allmänhet stramats åt väsentligt och det är sannolikt att detta 

påverkar antalet nya investerare som kommer in på marknaden. De begränsade exitvägarna 

förstärker i sin tur behovet att fundera över exitmöjligheter redan i början av företags-

utvecklingen (Mason och Harrison, 2012).  

Det finns dock en förändring som drar åt andra hållet inom vissa produktionsområden, 

även om den inte är en total motvikt till trenden med allt svårare exitmöjligheter och större 

kapitalkrav. Under de senaste åren har framstegen inom IT både minskat transaktions-

kostnaderna för flera andra branscher och skapat en uppsjö av nya affärsmöjligheter inom 

IT-sektorerna själva. De uppstartsföretag som baseras på sådana tekniker har relativt små 

startkostnader och är mindre beroende av finansieringskällor med stora ekonomiska musk-

ler för senare finansieringsrundor. Detta har skapat ett utrymme där affärsänglar har inve-

sterat utan behov av andra finansieringskällor innan exit (OECD, 2011). Dessa ”lean start-

ups” (OECD, 2011, Mason et al., 2013) kan ha mindre behov av stora penningpåsar för att 

starta sin verksamhet, men behöver ofta en kapitalinjektion senare under utvecklingen. 

Behovet av extern finansiering är alltså inte eliminerat, utan förskjuts i många fall bara till 

ett senare stadium. Med andra ord kan gapet mellan riskkapital och affärsänglar ha vidgats, 

men det finns också indikationer på investeringsområden där det inte finns något behov av 

att lämna över stafettpinnen och det finns indikationer på en senareläggning av den tid-

punkt då behovet av extern finansiering accentueras. 

I flera länder har denna utveckling fört affärsänglar och fonder som investerar i företag i 

det inledande skedet tätare samman som investeringspartners. Dessa partners slår samman 

sina resurser och kompenserar för bristen på formella riskkapitalföretag som investerare 

som kan ta företag vidare till nästa stadium. Detta har i sin tur också inneburit att affärs-

änglar i allt högre grad bildar investeringsgrupper och syndikat som gör det möjligt att 

investera i det segment där formella riskkapitalföretag tidigare verkade och att ta företag 

genom flera finansieringsrundor utan att riskera utspädning av utomstående.  

Trots denna tendens för affärsängelsmarknaden att bli mer formaliserad och organiserad, är 

den allmänna trenden dock att marknaderna för företagsfinansiering blir allt mer fragmen-

terade. Exitalternativen är också, som nämnts ovan, begränsade vilket i sin tur gör affärs-

ängelssyndikaten och -grupperna till viktiga aktörer och föremål för policyöverväganden. 

Det finns till och med i vissa länder som Nordamerika och Skottland indikationer på att 

den rådande trenden går mot ett ökat antal affärsängelgrupper som får allt större betydelse 

och detta har nått en nivå som får vissa författare att peka på en fundamental förändring av 

hur affärsängelsmarknaderna är organiserade (Sohl, 2012, Mason et al., 2013). Detta får 

förstås konsekvenser för hur affärsänglar verkar, men medför också utmaningar för, och 

förändringar av hur, statliga insatser kan utformas inom området (detta diskuteras vidare i 

kapitel 8). Sådana trender och hur de påverkar marknadens sätt att organisera sig blir ett 

återkommande tema i de följande analyserna. 

Andra relevanta trender 

Andra trender på marknaden som kom upp under våra intervjuer med nyckelorganisationer 

på området (EVCA, EBAN, OECD) bör också nämnas. Det finns några nya trender för hur 

den informella riskkapitalbranschen finansierar sig, där ” fund of funds”
57

 blir allt viktigare. 

Även ”corporate venture capital”
58

 har finansierat några av fonderna med framgång. En 

                                                 
57 Fonder som investerar i andra fonder, ej direkt i portföljföretag. 
58 Investeringar av bolag som inte har investeringar som primär uppgift. 
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trend på utbudssidan är att ”co-investment funds” (saminvesteringsfonder) blir allt populä-

rare och är effektiva för att öka den mängd kapital som tillförs marknaden. Skattelättnader 

som tidigare begränsats till ett fåtal länder verkar nu övervägas i många länder.  

Ett par nya finansiella instrument kan också komma att påverka affärsängelsmarknaden. 

Detta gäller specifika initiativ som en ömsesidig garantifond i Österrike med skattelättna-

der. Ett annat är att deltagare i ”crowd-funding”
59

 i allt högre grad drar nytta av skatte-

lättnader. Det råder för närvarande en hype kring denna finansieringsform. Det finns dock 

ännu bara ett par fonder av den här typen på marknaden och fenomenet är olagligt i de 

flesta länder. Det är fortfarande högst osäkert hur och om ”crowd-funding” kommer att 

påverka affärsängelfinansieringen. En tredje lösning är en ”revenue financing model” som 

baseras på ett företags intäktsströmmar. En provision eller andel av intäkterna erbjuds som 

ett alternativ till fasta räntesatser. Fördelen för affärsänglarna är att de får intäkter kort tid 

efter investeringen och för entreprenören att denne bibehåller flexibiliteten. Instrumentet är 

för närvarande populärt i USA, men har ännu inte dykt upp i Europa. Utöver vad som räk-

nats upp här bedöms det inte finnas några finansiella instrument på väg som med någon 

sannolikhet skulle kunna påverka affärsänglar. 

3.3.4 Argumenten för och mot statlig intervention på 
affärsängelsmarknaden 

Anledningarna för offentlig sektor att rationellt välja att stödja, eller inte stödja, utveck-

lingen av affärsängelfinansiering kan delas in i två grupper. Å ena sidan allmänna argu-

ment för att stödja kapitalmarknader och å andra sidan eventuella grunder för att specifikt 

främja affärsänglar. Det förstnämnda har tidigare diskuterats i ett antal akademiska artiklar 

och kommer därför här bara att kort beröras för att i gengäld ge mer utrymme åt det senare. 

Allmänna argument för statlig intervention på kapitalmarknaderna 

Den traditionella diskussionen om offentlig intervention vilar i allmänhet på flera olika 

argument, varav det mest framträdande är argumentet om ”marknadsmisslyckande”. Detta 

argument menar att när marknaden inte kan lösa ett problem (med fördelning) effektivt, 

kanske på grund av ofullständig information eller externa effekter, kan det finnas anled-

ning till statlig intervention (Europeiska kommissionen, 2002, Murray, 2007, Mason, 2009 

(och ett flertal andra)). 

När det gäller argument för insatser mot kapitalförsörjningsmarknader hävdas normalt 

enbart delvisa ”misslyckanden”, vilket innebär att delar av marknaden lämnas med brist-

fällig finansiering. Som konsekvens av detta har policyinterventionen inriktats på särskilda 

gap på marknaden. Debatten fortsätter dock kring var de specifika gapen befinner sig vid 

en viss tidpunkt och i en viss kontext (till exempel Harding, 2002), vilket är av betydelse 

för var man bör sätta in potentiella policyåtgärder (se även avsnitt 8.4.1).  

Ett antal frågeställningar relaterade till statlig intervention på kapitalmarknader och om de 

är berättigade eller ej är också omdebatterade. En annan, men relaterad fråga, är också om 

en genomförd intervention är utformad på ett ändamålsenligt sätt (Da Rin et al., 2006). 

Lerner (2010) menar att offentliga insatser för att stödja riskkapitalmarknaderna i allmän-

het har långa ledtider. De vanligaste orsakerna till att sådana initiativ misslyckas är (i) 

                                                 
59 Crowd funding är en form av samentreprenad där en individ eller organisation erhåller och ökar värdet på 

små bidrag från många parter. Finansieringen sker genom en insamling av små bidrag från många parter i syfte 

att finansiera ett särskilt projekt eller en särskild spekulation. 
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otålighet; (ii) oförmåga att se det större sammanhanget och (iii) att man förlitat sig på allt 

för snäva utvärderingsindikatorer. Dessa tre punkter återkommer senare i rapporten.  

Argument för och emot stöd till affärsängelfinansiering60 

Även om utvecklingen på riskkapitalmarknaderna även är marknadsdriven, har staten spe-

lat en viktig roll för utvecklingen av riskkapitalmarknader runt om i världen (Lerner, 2010, 

Mason, 2009). Staten har i praktiken varit den primära skaparen av, och drivkraften 

bakom, riskkapitalbranscherna i de flesta länder (Mazzucato, 2011). Primärt mot den for-

mella riskkapitalmarknaden och i betydligt mindre utsträckning mot den informella delen 

av marknaden. Stater har dock även stöttat utvecklingen av den informella riskkapital-

marknaden (Mason, 2009).  

Som nämnts tidigare stödjer länder och regioner BA-investeringar på olika sätt: Stöd till 

BAN, genom skatteincitament, utbildningsprogram för investerare, matchningsevenemang 

och saminvesteringsprogram. Likväl debatteras lämpligheten i statlig intervention för att 

stödja den informella riskkapitalmarknaden. Å ena sidan kan man säga att den delen av 

marknaden verkar under allvarlig informationsbrist och risk för ”marknadsmisslyckanden” 

vilket antyder att det finns utrymme för policyinsatser. Å andra sidan kan man argumentera 

att det är bäst att bevara denna marknadstyp som informell och att den fungerar bäst utan 

alltför mycket formalisering och intervention. Ytterligare ett element i debatten är den 

etiska aspekten av att staten använder skattebetalarnas pengar för att hjälpa rika människor 

att bli ännu rikare, en aspekt som togs upp under projektintervjuerna.  

Med andra ord är rationaliteten för offentlig intervention på den här marknaden ifrågasatt 

(Brander et al., 2008, Knyphausen-Aufsess och Westphal, 2008, Leleux och Surlemont, 

2003) och även om det finns argument för att främja affärsängelsaktiviteter i allmänhet (till 

exempel Mason, 2009, Sohl, 2007, Murray, 2007) debatteras det fortfarande om metoder, 

timing och omfattningen för statens eventuella roll i sammanhanget.  

För att bedöma grunden för intervention är det viktigt att klargöra vilka typer av problem 

som finns på marknaden. Till skillnad mot intervention som har målet att minska en 

kapitalförsörjningsbrist på utbudssidan, riktar policyinsatser för affärsänglar också in sig 

på en annan orsak till finansiell begränsning – informationsproblematiken. Aktörerna på 

marknaden är oftast inte synliga. I ett ofta citerat stycke beskriver Gaston (1989, sidan 4) 

marknaden som ”en enorm kurragömmalek där alla bär ögonbindel”. Därmed är sökkost-

naderna relativt höga och aktörerna på marknaden har oerhört svårt att hitta varandra. 

Marknadens informella karaktär understryks av det faktum att informella, ej marknads-

relaterade mekanismer, är i spel även på marknadens registrerade del, till exempel i BAN. 

Följaktligen fann EBAN (2010c) i en undersökning av 219 BAN i Europa att 74 procent av 

nätverken rekryterar nya medlemmar till nätverket via kontakter. Affärsängelsmarknaden 

har därför ofta beskrivits som ett exempel på en marknad med allvarliga informations-

brister.  

Insatser för att stimulera affärsängelfinansiering grundar sig inte bara på hjälp till nya före-

tag (Lerner, 1998). De (sparsamma) evidens som finns tillgängliga indikerar låga kostnader 

associerade med att skapa jobb via denna typ av intervention (Aernoudt, 1999, Mason och 

Harrison, 1999, EBAN, 1998) och brister på marknaden hävdas kunna åtgärdas med enkla 

medel (Aernoudt, 1999). Ytterligare grund för offentlig intervention på den här marknaden 

hänger samman med den typ av investeringar som görs av affärsänglar. De har en annan 

                                                 
60 Detta avsnitt grundar sig på Christensen (2011a).  
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kostnadsstruktur än det institutionella riskkapitalet vilket gör det möjligt att göra mindre 

investeringar, de har stor geografisk spridning, vilket innebär att de bidrar till att minska 

regionala finansieringsgap och utöver de pengar som de investerar tillhandahåller de även 

hjälp med att leda företaget (Mason, 2009). Utöver affärsänglars benägenhet att agera mer 

geografiskt utspritt än det formella riskkapitalet, finns det även indikationer på att de är 

okänsligare för svängningar i konjunkturcykeln än det formella riskkapitalet och att de 

investerar i ett bredare urval av sektorer (OECD, 2011). De är därför en viktig del av den 

totala kapitalmarknaden.  

Som vid allt policyarbete bör stödet för utveckling av det informella riskkapitalet vägas 

mot vilka kostnader som involveras. Dessa kostnader omfattar de alternativkostnader som 

associeras med att staten stödjer affärsängelsaktiviteter. Om den statliga interventionen 

äger rum över lång tid, skapar denna väsentliga statliga involvering en förväntan på mark-

naden om att stödet kommer att fortsätta och undanröjer incitament för att söka efter 

affärsmodeller som inte är beroende av statlig finansiering.  

Dessutom har det debatterats om offentlig intervention tränger ut privata investeringar från 

marknaden (Leleux och Surlemont, 2003, Brander et al., 2008). Ta till exempel BAN. 

Uppgifter om offentliga och privata affärsängelnätverk som hämtats från Storbritannien 

(Mason och Harrison, 1997) och från ett större antal europeiska fall (Lange et al., 2003, 

Leleux och Surlemont, 2003) antyder att privat och offentligt stödda affärsängelnätverk 

inriktar sig på olika marknadssegment. De affärer som görs via privat finansierade affärs-

ängelnätverk är större och i ett senare skede i utvecklingen än de som går via statligt 

sponsrade nätverk (Europeiska kommissionen, 2002, Mason och Harrison, 1997). Därför 

är det osannolikt att privata nätverk skulle trängas ut. Om detta gäller även för andra 

policyinstrument för att stimulera affärsängelsaktivitet är mindre klart.  

Det har diskuterats om uppstartstjänster för företag skulle kunna vara ekonomiskt själv-

bärande utan statligt stöd om de bara kunde utföras i tillräckligt stor skala för att vara 

effektiva (Mason och Harrison, 1995, 1996, 1997). EBAN (2008) fann att under 2006 var 

bara 6,4 procent av de europeiska BAN vinstdrivande (for-profit). Denna andel har dock 

stigit. Först och främst för att den inledande statliga finansieringen i många fall har tagit 

slut, men också till följd av startandet av BAN med olika modeller för intäktsgenerering. 

Aktiviteterna inom dessa BAN sträcker sig längre än till att generera deal flow, till exem-

pel inkluderas även processen för att förhandla om affären, vilket genererar ytterligare 

arvoden för nätverket (Mason, 2009). EBAN fann också att 84 procent av BAN i Europa 

var delfinansierade av den offentliga sektorn (EBAN, 2002, Mason, 2009) och att majorite-

ten av nätverken fortsätter att vara icke vinstdrivande (non-profit) trots svängningar i ande-

len privat/offentligt finansierade nätverk (EBAN, 2010).  

Det är en öppen fråga om det är möjligt för staten att upphöra med finansieringen av BAN 

i ett senare stadium. Aernoudt et al. (2007) finner att motsatt till förväntningarna har nästan 

inget av nätverken i Europa blivit ekonomiskt självförsörjande. I verkligheten har det 

offentliga stödet till nätverken inte kunnat trappas ner på ett sätt som ursprungligen 

förväntades.  

3.3.5 Policyinstrument 

Tyngdpunkten för policyinsatser när det gäller utveckling av den informella riskkapital-

marknaden har legat på stöd till BAN, program för investerare (investor training), skatte-

incitament eller saminvesteringsprogram med matchning av olika organisationer (Mason, 

2009). Även om program som syftar till att öka företags investeringsberedskap (investment 
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readiness programs) inte direkt riktar sig mot affärsänglar, har de som mål att förbättra 

kvaliteten på hur entreprenörer strukturerar sina företag och presenterar sina behov av 

extern finansiering. Därför ökar de också kvaliteten på affärsflödet för affärsänglar.  

Valet bland dessa policyinstrument handlar dock inte bara om att välja bland ett antal 

åtgärder som redan har tillämpats i andra länder. Det är också policyskaparnas jobb att 

bestämma hur de ska tillämpas och utforma policyerna på en lämplig nivå; nationell, regio-

nal eller lokal, samt ta ställning till om insatser som har fungerat i ett land kan fungera i ett 

annat utan modifieringar (Tillväxtverket, 2011).  

Utbildningsprogram för investerare 

Utbildningsprogrammen för investerare (investor training) är i vissa avseenden ett område 

där staten har förbisett det faktiska åtgärdsbehovet. Då affärsänglar vanligtvis är mycket 

erfarna och framgångsrika företagsledare och -grundare antar man ofta att de inte behöver 

någon utbildning. Det har ofta tagits för givet att affärsänglar redan är utbildade och kan 

fungera som erfarna mentorer för alla entreprenörer som de stöter på. Det är i själva verket 

stora skillnader mellan att vara investerare och att vara entreprenör. I verkligheten är de 

ofta i behov av information om hur man handleder uppstartsföretag. Populationen affärs-

änglar är dessutom mycket heterogen och den investerarutbildning där kunskap och 

erfarenhet överförs mellan erfarna och mindre erfarna affärsänglar är ofta en viktig del av 

utvecklingsmarknader.  

Det råder nu en bättre förståelse för behovet av utbildning av affärsänglar. I intervjuerna 

framkom en stor variation av åtgärder för att hantera denna utmaning och det omnämns 

även i mindre utsträckning i litteraturen (Amparo et al., 2007). Spanien har infört ett sådant 

här statsunderstöd för utbildning av investerare. Bland övriga exempel noteras Nederlän-

derna där staten stöder ett nätverk för investerarutbildning. Intervjuerna avslöjade dock 

också en ofta förekommande uppfattning bland affärsänglar om att de inte behöver någon 

utbildning. Det framkom även vid ett flertal tillfällen under intervjuerna att den effektiv-

aste formen av utbildning var ”praktisk träning på jobbet”, detta delvis till följd av att 

affärsänglar är en mycket heterogen grupp. 

Skatteincitament 

Skatteincitament (tax incentives) har både fördelar och nackdelar (OECD, 2011). I en 

undersökning av skattepolicyer i 31 europeiska länder fann EBAN (2010a) att åtta av dessa 

länder tillämpar skattemässiga stimulansåtgärder för stöd till affärsängelinvesteringar. De 

uppger vidare att det finns en korrelation mellan länder med skatteincitament och länder 

som har en livlig affärsängelsmarknad. Bland de länder som studeras i den här rapporten 

anges Frankrike, Belgien och Storbritannien som tre av de åtta länder som tillämpar skatte-

mässiga stimulansåtgärder och Danmark befinner sig bland de länder som saknar specifika 

skatteincitament.  

Utöver kostnaderna för staten tenderar de att vara relativt komplexa och kan medföra oöns-

kade incitament som till exempel stimulans av de investerare som är mer ”ekonomiskt 

orienterade” i högre grad än de som är ”riktiga” entreprenörsinriktade affärsänglar. De är 

allmänna åtgärder och därför svåra att rikta specifikt mot den investerargrupp som man 

avser att hjälpa. I normalfallet kan en nära övervakning, utvärdering och finjusteringar av 

utformning och regelverk åtgärda en del av dessa problem. Bristen på adekvata data för 

dessa utvärderingar medför dock att det fortfarande är mycket osäkert i vilken grad dessa 

skatteincitament är effektiva åtgärder för att öka affärsänglarnas investeringar. Slutligen 
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bör man komma ihåg att affärsänglar oftast är bland de mest förmögna individerna i landet 

och det har ifrågasatts i debatten om det är moraliskt försvarbart att mildra skattebördan för 

denna grupp. De tillfrågade under intervjuerna tog själva upp frågan och förklarade att det 

påverkar samtalet kring frågan då insatserna måste presenteras som hjälp till entreprenörer 

istället för stöd till affärsänglar. 

Tidigare var Frankrike bland de mest aktiva länderna vad gäller skattelättnader och lik-

nande för affärsänglar, men de är numera mindre aktiva inom policyområdet. Värdet på 

skattelättnaden har förändrats med ny lagstiftning och sänkts från 22 till 18 procent. Stor-

britanniens EIS- och SEIS-program tillhör de bästa exemplen (se avsnitt 6.3). Andra länder 

är Turkiet och Finland. Skattelättnader utnyttjas av många olika individer som inte 

nödvändigtvis är ”riktiga” affärsänglar. Därför fungerar de bäst om de utformas som rela-

tivt målinriktade instrument. Detta ställer dock krav på att man undviker att instrumenten 

blir alltför komplicerade. 

Saminvesteringsprogram 

Saminvesteringsprogram (co-investment schemes) ökar affärsänglars investeringar och 

medför att de kan ingå i större, kanske efterföljande investeringar och kan avsätta mer av 

sitt kapital till nya investeringar. Det finns flera modeller för hur de kan utformas (EBAN, 

2011a). En grundläggande skillnad mellan dem är om affärsänglar är certifierade att fatta 

due diligence- och investeringsbeslut, eller om detta (också) görs tillsammans med sam-

investeringspartnern (vanligtvis staten). Som med skattelättnader är det svårt att fastställa 

värdet och effektiviteten för saminvesteringsprogram. Enligt OECD (2011) är det bara den 

skotska saminvesteringsfonden som formellt har utvärderats (se nedan). Dessutom finns 

det en halvtidsutvärdering av de regionala riskkapitalfonderna i Sverige som inkluderar 

matchning av investeringar även från affärsänglar, men detta program är bredare än de 

saminvesteringsprogram som är direkt riktade mot affärsänglar.
61

  

Det rådde dock en gemensam uppfattning bland majoriteten av de intervjuade (förutom i 

Danmark) om att det är en effektiv metod för att öka affärsänglars investeringar. Program-

mens popularitet ökar och enligt de intervjuade ses de inte som dyra för staten (i Danmark 

avslutades saminvesteringsprogrammet Partnerkapital officiellt till följd av för låg utnytt-

jandegrad, men i praktiken gick programmet dock också med väsentlig förlust). Även om 

värdeutvecklingen blir liten, eller negativ, kommer en exitförsäljning att medföra åt-

minstone ett delvist återförande av statliga investeringsmedel. Möjligheten att använda 

strukturfondsmedel för delfinansiering av saminvesteringsfonder underströks i intervju-

erna.  

Det verkar finnas indikationer på att affärsängelnätverk och -syndikat är förutsättningar för 

att saminvesteringsprogram ska fungera bra. Det innebär att mindre utvecklade riskkapital-

marknader kanske inte fullt ut kan tillgodogöra sig fördelarna med saminvesterings-

program (OECD, 2011). Om programmen används på ett ändamålsenligt sätt kan de dock 

vara effektiva finansieringsinstrument. Det finns nu ett antal EU-länder som använder sig 

av detta policyinstrument till exempel Storbritannien, Nederländerna, Österrike och Bel-

gien. Det finns utan tvekan en trend mot fler saminvesteringsprogram i OECD-länderna. 

Sverige överväger till exempel en fond på 10 miljoner euro med statlig finansiering till två 

tredjedelar. Vissa länder tillämpar bara en pari passu-modell
62

 och andra har olika model-

                                                 
61 http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1680. 
62 Inbördes jämställda, på lika villkor. 
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ler, som TechnoPartners modell
63

 med varierande grad av statlig inblandning under tre 

perioder (EBAN, 2011a), vilket ger tidig återbetalning till investerarna och högre avkast-

ning om investeringsobjektet gör framsteg.  

Det finns dock hittills få utvärderingar och kunskaper om huruvida de fungerar eller inte. 

Ett av problemen med utvärdering är tidshorisonten för effekter som är för lång för att 

greppa och det råder osäkerhet kring när effekterna uppstår. Den skotska saminvesterings-

fonden SCF är troligtvis den som har utvärderats grundligast, och även det främsta exemp-

let på ett väl fungerande program. Bland resultaten från utvärderingarna kan man notera att 

programmet har haft en väsentlig betydelse för hälften av företagen i deras ansträngningar 

att skaffa kapital och att tre av fyra såg fonden som avgörande för sitt företags överlevnad. 

Antalet skapade arbetstillfällen och hävstångseffekterna på investeringar har visat sig bety-

dande.  

En av orsakerna till att det fungerar bra anses vara det faktum att finns en livaktig BA-

miljö i Skottland som i stor utsträckning är organiserad i affärsängelsgrupper och -syndikat 

och för ett nära samarbete med LINC Scotland (Harrison et al., 2010, Tillväxtanalys, 2011, 

Mason et al., 2013). Orsaken till varför Skottlands saminvesteringspolicy har varit fram-

gångsrik är alltså att det samtidigt har genomförts långsiktiga ansträngningar för att även 

etablera affärsängelssyndikat. Detta är en förutsättning då det måste finnas organiserade, 

kompetenta affärsänglar för att de ska fungera. Enligt intervjuerna är dock den skotska 

saminvesteringsfonden speciell och kommer sannolikt inte att fungera i andra länder. 

Stöd till affärsängelnätverk 

Stöd till affärsängelnätverk (BAN) har varit den mest använda policyn på området, vilket 

har redovisats ovan. Som det kommer att visa sig senare finns det dock väsentliga skillna-

der i hur dessa insatser har utformats och genomförts. Det har förts en allmän diskussion 

om huruvida staten bör tillhandahålla kontinuerligt stöd till BAN eller bara stödja dem i 

starten. Även om man väljer det senare alternativet kan det sägas finnas en otålighet. Stats-

stödet tillhandahålls ofta på kort tid, till exempel tre år (Frankrike/Storbritannien), trots att 

studier pekar på behov av längre tidshorisonter för att nätverken ska hinna bli bärkraftiga. 

Under 2000-talet fick nätverk över hela Europa stöd från staten och man förväntade sig att 

de skulle kunna bli självförsörjande. I realiteten hittade mycket få nätverk en affärsmodell 

som gjorde en förlängning av statsstödet onödig (Aernoudt et al., 2007). Verksamheterna 

kunde drivas för relativt små belopp vilket innebär att stadsunderstöden i många länder inte 

behöver vara särskilt stora. I ett ”normalfall” räcker en medlemsavgift på 1 000 euro 

(majoriteten av nätverken har medlemsavgifter i intervallet 500–1 000 euro) och ett par 

sponsorer i flera EU-länder till en chef och en sekreterare, även med bara 100 medlemmar. 

Staten behöver därmed bara skjuta till ett mindre belopp. Trots förekomsten av sponsorer 

och så kallade success fees
64

 som inkomstkällor uppstår kostnader som inte täcks av dessa 

inkomster och nätverken har i allmänhet misslyckats med att bli självförsörjande.  

I dagsläget ser praxis olika ut för stöd till BAN. I vissa länder, som Spanien och Flandern 

(se nedan), är statstödet delvis resultatberoende. Stöd till affärsänglar riktas i allmänhet 

mot den ”synliga” delen av marknaden, men detta gäller kanske i synnerhet för stöd till 

                                                 
63 EBAN framhöll i våra intervjuer att det skulle kunna vara ändamålsenligt att kopiera holländska 

TechnoPartners program. Det är det bäst fungerande programmet i Europa. Detta har bland annat gjorts av 

Portugal, som även utökat programmet med fler fördelaktiga funktioner för att öka antalet 

affärsängelinvesteringar. Se programfunktionerna i EBAN (2011a, sidorna 40–48). 
64 En”framgångsavgift” till nätverket. En procentandel (ofta ca 5%) av den investering som kommer till tack 

vare ett BAN.  
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BAN. Följaktligen bör de förväntade effekterna begränsas till den delen av marknaden, 

även om affärsängelnätverk också medför stora positiva spridningseffekter till marknadens 

osynliga del.  

Program för investeringsberedskap 

Investment readiness program har som mål att öka ”investeringsbarheten”, det vill säga 

”värdet” på de investeringsmöjligheter som företag erbjuder affärsänglar och andra 

investerare. Detta sker genom utbildning av entreprenörer och genom att stödja en bättre 

beskrivning av företaget. Resonemanget bakom dessa program är att det trots initiativ 

riktade mot utbudssidan (t.ex. skatteincitament, förbättrad information och förmedling av 

kontakter) fortfarande finns affärsänglar som vill investera, men som inte hittar lämpliga 

investeringsmöjligheter. En annan effekt av insatserna är att vissa transaktionskostnader i 

samband med en due diligence kan sänkas i och med att kvalitén på flödet av affärsförslag 

(deal flow) ökar. Även om trenden generellt går mot en ökad deal flow (se avsnitt 3.3.3) är 

program för investeringsberedskap viktiga komplement till andra insatser för affärsänglar 

som ofta riktas mot utbudssidan. Dessutom har de en utbildande funktion, som sträcker sig 

längre än att komplettera andra policyinsatser, eftersom de tillför genuin entreprenörs-

kompetens som är användbar för företagsutveckling.  

Insatserna är nödvändiga av flera skäl. Först och främst finns det en attityd bland många 

entreprenörer som innebär att ägande och kontroll över företaget ska behållas. Att över-

väga tillförsel av externt kapital och externa ledningsresurser ses som en sista utväg istället 

för en lösning som man överväger tidigt i syfte att få företaget att utnyttja sin fulla tillväxt-

potential. Ett annat initialt problem på entreprenörssidan är att många entreprenörer inte 

känner till det stora utbudet av möjliga investerare och vad var och en av dessa kan erbjuda 

för att utveckla företaget. Insatser inom investment readiness program innehåller därför i 

regel grundläggande information om finansiella investerare (även om detta har visat sig 

vara ett problem som i vissa fall måste hanteras med särskilda verktyg – se beskrivningen 

av FinMix-programmet i Flandern senare i rapporten). För det tredje, även om entrepre-

nörerna hittar och tar kontakt med ”rätt” investerare, har entreprenören ofta bristande kun-

skaper i att skissa upp och presentera affärsplanen och det kan även förekomma problem 

med strategi för och/eller organisering av hur företaget (planeras att) struktureras.  

Programmen har i stor utsträckning använts i Storbritannien, men har först på senare år 

blivit vanliga i det kontinentala Europa. Det verkar inte finnas någon konvergens mot en 

gemensam modell utan utformningen ser olika ut. Vissa inriktar sig endast på utbildning i 

att ta fram en ordentlig affärsplan och kunna presentera den för investerare. I utvärderingar 

av dessa program har det visat sig att det är oerhört viktigt att utforma programmen på ett 

sätt som möjliggör en relativt specificerad rådgivning istället för allmänna kurser och 

utbildning. Dessutom är det tydligt att det finns behov av relativt långsiktiga program. En 

annan viktig utformningsaspekt verkar vara att utbildningen hålls av experter som har nära 

kontakt med investeringsbranschen och att det finns någon form av individuell hand-

ledning. I vissa fall har användningen av mentorer (ibland själva affärsänglar), varit ett sätt 

att hantera dessa två problem samtidigt.  

De presenterade policyinstrumenten ovan kommer att utvärderas i respektive landsstudie. 

Baserat på diskussionen ovan och landsstudierna, kommer de därefter att granskas kritiskt i 

kapitel 8.  
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4 Landsstudie 1: Frankrike 

Kapitlet innehåller den första landsstudien. Här beskrivs affärsängelfrämjande policyinsat-

ser i Frankrike fördelat på fyra perspektiv: investeringsmiljö, statistisk grund, policy-

initiativ samt utvärderingar. Kapitlet avslutas med en diskussion om erfarenheter och 

lärande. 

4.1 Affärsänglar och investeringsmiljö i Frankrike 

Fördelningen av respektive mikro-, små samt medelstora företag inom SME-delen av den 

franska företagsstocken ligger ungefär i linje med EU som helhet. Detsamma gäller den 

sektoriella fördelningen. Uppskattningar från Europeiska kommissionens senaste ”Small 

Business Act” (SBA) faktablad 2011 visar att franska små- och medelstora företag svarar 

för 63,9 procent av jobben och 59 procent av bruttoförädlingsvärdet (GVA) till den franska 

ekonomin (SBA, 2013).  

Den franska SME-sektorn har drabbats svårt av den senaste krisen. Krisen har visat sig 

genom en dämpning av den positiva långsiktiga utvecklingen för antalet företag och deras 

bidrag till sysselsättning och förädlingsvärde. Det uppskattas att den mest negativa effek-

ten under perioden 2008–2010 är på sysselsättningen med 400 000 förlorade jobb, vilket 

utgör 4,5 procent av den totala arbetsstyrkan. Beräkningarna för 2011 indikerar dessutom 

bara återhämtning när det gäller antalet företag (SBA, 2013). 

Staten fokuserade sina huvudsakliga policyåtgärder under år 2010 och början av år 2011 på 

att underlätta tillgången till finansiering. Antalet SME-företag som söker finansiering har 

ökat med 8,5 procent mellan åren 2007 och 2010 och förvänts öka med 10,8 procent till 

61,7 procent till år 2013 (SBA, 2013). En rapport från Conseil d'Analyse Economique 

(Franska rådet för ekonomisk analys) från 2009 uppger att lånefinansiering har prioriteras 

framför kapitalfinansiering, vilket är i linje med beskrivningen av Frankrike som ett kredit-

baserat finansiellt system (state-led credit based system) som tidigare berörts i avsnitt 3.2. 

Enligt SBA:s faktablad nekades 19 procent av SME-företagen kredit av banker under år 

2009. 17 procent indikerade en mer restriktiv tillgång till offentliga garantier och 30 pro-

cent har noterat en minskad benägenhet från bankernas sida att bevilja lån. Dessa indikato-

rer var i allmänhet i nivå med ett EU-genomsnitt. Dessutom är kreditkostnaden för små-

företag för lån under 1 miljon euro ungefär 25 procent högre än för stora företag. Under år 

2011 minskade andelen avslag på låneansökningar väsentligt från 19 procent under år 2009 

till 11 procent under 2011, medan en ökande andel franska företagare (33 procent) har 

noterat en minskad villighet från bankernas sida att bevilja lån. Det har föreslagits att utö-

ver en allmän efterfrågeminskning har de kontinuerligt allt hårdare kraven på låntagare 

också fått negativa effekter på entreprenörer vad gäller låneansökningar. Dessutom har 

villkoren för att få tillgång till offentligt ekonomiskt stöd blivit mer restriktiva. 

Riskkapitalinvesteringar i det tidiga skedet utgjorde 0,019 procent av landets BNP år 2009.  

Frankrike har haft en tradition av offentlig intervention på kapitalmarknaderna och tilläm-

pat olika instrument som lånegarantier och skattelättnader för de minsta företagen.  

4.2 Statistisk grund för bedömning av aktiviteter och policyer 
för affärsänglar i Frankrike 

Jämfört med andra länder är den synliga delen av marknaden sannolikt relativt stor i 

Frankrike. France Angels uppskattar att det finns 2 000–4 000 affärsänglar utanför BAN 
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och CSES (2012) hävdar att andelen synliga affärsänglar är 70 procent (vilket är en väsent-

ligt större andel än vad som angavs i kapitel 3.3).  

I Frankrike skickas ett omfattande frågeformulär ut till medlemmarna i BAN. Enkäten har 

normalt en hög svarsfrekvens. Analysen av 2012 års undersökning sammanställs i maj 

2013 och baseras på svar från 72 av 85 BAN. Frankrike har gjort mycket för att förbättra 

datainsamlingen, bland annat har man skickat ut enkäter till portföljföretag för att försöka 

bedöma påverkan av affärsänglars investeringar (en stor effektutvärdering har utförts av 

forskare vid Montpelliers universitet på beställning av regeringen). Man har också tagit 

initiativ för att samla alla forskare på området i Frankrike. En stor konferens planeras i 

september eller oktober 2013. Dessutom har Conseil d’analyse stratégique (2011) försökt 

uppskatta affärsängelsmarknadens potential baserat på antalet individer som uppfyller 

vissa förmögenhetskriterier. Trots detta behöver den statistiska grunden för kunskaper om 

den franska affärsängelsmarknaden fortfarande förbättras. 

4.3 Policyinitiativ – bakgrund, mål och utformningsproblem 

4.3.1 Skatteincitament  

Den franska staten har varit mycket aktiv när det gäller att tillhandahålla skatteincitament 

för affärsängelinvesteringar. Dock har den snävare budgeten på senare tid medfört att sta-

ten har reducerat värdet på dessa skattelättnader. Enligt information från våra intervjuer var 

skattesituationen i Frankrike tidigare förmånlig, men något komplicerad, för affärsänglar. 

De genomförda försämringarna har nu resulterat i en nivå där användningen och nyttan kan 

ifrågasättas. Kapitalvinstbeskattningen (CGT) är 62 procent och värdet på initiala skatte-

lättnader har nu sjunkit till 18 procent. 

Tidigare, för bara ett par år sedan, kunde privatpersoner göra direktinvesteringar via ett 

BAN och få skattelättnader på 25 procent på investeringar under 20 000 euro. Aktierna 

skulle behållas i minst fem år och investeringsobjektet måste överensstämma med den 

europeiska definitionen av ett SME-företag. Kapitalvinstbeskattningen på dessa investe-

ringar var dock något högre än den vanliga CGT. Investeringar i små, onoterade företag 

ger ytterligare fördelar. Det går också att investera via investeringsklubbar där skattelättna-

derna distribueras efter investeringsandelarna via investeringsklubben Investerings-

klubbarna kan organiseras som partnerskap eller som delägarskap med minst fem och max 

tjugo medlemmar. Det finns en övre gräns för investeringarna, då det årliga bidraget per 

medlem inte får överstiga 5 500 euro. Dessutom är klubbens livslängd begränsad till 10 år.  

Från januari 2011 minskade skattelättnaden från 25 till 22 procent. Dessutom har de indivi-

der som har varit kvalificerad för ”solidaritetsskatt” på förmögenhet (s.k. ISF) kunnat 

minska förmögenhetsskatten med 75 procent av det totala belopp som har investerats i 

SME inom gränsen på 50 000 euro. Den sänkta förmögenhetsskatten har även kunnat 

tillämpas vid investeringar i SME-företag inom EU-27 (http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-08-434_en.htm). Många av de vi intervjuade anser att det höga skatteavdraget 

på förmögenhetsskatten i Frankrike har lockat många finansiella investerare istället för de 

snävt definierade affärsänglar som var målgruppen. Nyligen beslutade man att minska 

skattelättnaderna för förmögenhetsskatten från 75 procent till 50 procent med en gräns på 

45 000 euro.  

Ett annat skatteincitament är kopplat till investeringar i aktierelaterade sparplaner (Plan 

d’Epargne en Action, PEA), där privatpersoner undantas från kapitalvinstbeskattning om 

vinsten stannar kvar i PEA-planen i minst fem år. PEA har en gräns om 132 000 euro för 
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en individ och 264 000 för ett par. Denna skattelättnad kan inte användas tillsammans med 

skatteavdraget för direktinvesteringar. 

Skatteincitament tillhandahålls också vid investering i Venture Capital Mutual Funds 

(VCMF) eller så kallade Mutual Innovation Funds (MIF). För investeringar i VCMF 

inkluderar skattebefrielsen för tecknaren intäkterna och portföljens kapitalvinst. Utöver 

skattebefrielsen för intäkterna och portföljens kapitalvinst medger MIF och lokala 

investeringsfonder samma skatteincitament som vid direktinvesteringar. Investeringsmålet 

för VCMF inbegriper både noterade och onoterade företag med lika stor andel finansiering 

avsatt till vardera kategorin. Å andra sidan måste MIF lägga 60 procent av sina resurser på 

innovativa företag som inte är noterade på en reglerad marknad.  

Sammanfattningsvis har set funnits ett omfattande utbud av skatteincitament. Vissa av 

dessa är direkt riktade mot affärsänglar, men i allmänhet tenderar de att vara bredare i 

omfattning och inriktning.  

4.3.2 Affärsängelnätverk 

Frankrike är, som indikeras ovan, intressant av ett antal anledningar i detta sammanhang. 

Antalet BAN har ökat snabbt och uppgår nu till 85 stycken (information från intervju). 

I dessa är 4 000 affärsänglar registrerade vilka i sin tur investerade 59 miljoner euro år 

2009 (EBAN, 2010c). Affärsänglar registrerade i nätverken under France Angels investe-

rade år 2011 i omkring 350 företag. Trots den ekonomiska krisen är trenden dessutom på 

uppåtgående. Antalet BAN är väsentligt högre än i Storbritannien, vilket annars ofta anses 

som den mest utvecklade marknaden för affärsänglar. Som jämförelse finns det cirka 23 

BAN i Sverige. Enligt EBAN (2010c, sidan 21) fanns det år 2010 48 aktiva BAN i Stor-

britannien (+ 16 i Skottland). 53 miljoner euro investerades i Storbritannien av affärs-

änglar.  

BAN i Frankrike baserade tidigare sina inkomster på statligt stöd, men enligt France 

Angels förlitade sig vissa av nätverken i alltför hög grad på detta och lyckades inte anpassa 

sin affärsmodell till en situation utan stöd. Därmed blev de tvungna att avsluta verksam-

heten då det statliga stödet togs bort. De nuvarande BAN baseras på inkomster från 

”success fee”
65

. Entreprenörerna betalar 1–3 procent i en sådan avgift (som debiteras i 

intervallet 200–700 euro). Detta utgör runt en tredjedel av intäkterna och medlems-

avgifterna står för ungefär hälften. Resten kommer från sponsorer. 

Vad nätverken gör och hur de fungerar varierar mycket. Finansdepartementet och France 

Angels överväger att inrätta ett certifieringsprogram för att öka harmoniseringen mellan 

nätverken. I allmänhet är det relativt många affärsänglar involverade per investering, jäm-

fört med vad som är fallet i andra länder. De investerar förhållandevis små belopp, i 

genomsnitt 16 000 euro (CSES, 2012). Det kan tänkas att denna struktur är en följd av 

reglerna för skattelättnader som begränsar avdragen.  

Utöver de många nätverken finns det också ett antal alumninätverk i Frankrike som verkar 

inom företagsutveckling. Exitförhållandena bedöms inte som goda, men det råder en med-

vetenhet om vikten av att hantera denna fråga redan vid starten då affären görs upp. 

                                                 
65 En procentandel av den investering som kommer till tack vare nätverket.  
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4.3.3 Saminvesteringsprogram 

Som i många andra länder finns det ingen nära koppling mellan affärsänglar och institu-

tionella riskkapitalföretag, förutom på rent lokal nivå. På den nivån samarbetar de båda. De 

stora, ofta Paris-baserade riskkapitalfonderna, fungerar sällan som partners för affärs-

änglar.  

I december 2012 tillkännagav CDC Entreprises
66

 bildandet av Angel Source, den första 

nationella fonden för saminvesteringar vid sidan av nätverken för affärsänglar. Denna VC-

fond kommer att förvaltas av ett professionellt VC-företag som specialiserar sig på teknik-

sektorer. Fonden kommer att prioritera stöd till uppstartsföretag på områdena för IT och 

digitala branscher samt deras tillämpning inom cleantechs och hälsa. 

Angel Source har säkrat 20 miljoner euro under den initiala kapitalanskaffningsfasen. 

Teckningstiden löper fram till sommaren 2013 med målet att anskaffa hela den önskade 

kapitalsumman på 30 miljoner euro. Programmets mål är att göra 15 till 20 investeringar i 

technology start-ups fram till 2016. Beloppet för den första finansieringsrundan kommer 

att sträcka sig mellan 0,5 och 1,5 miljon euro för att kunna matcha affärsänglarnas bidrag. 

4.3.4 Utbildningsinsatser för investerare/entreprenörer 

Det ges lite utbildning till investerare (investor readiness), även om man är medveten om 

att detta är ett viktigt område. Den primära utbildningen av investerare sker ”på jobbet” 

och tillhandahålls inom de enskilda affärsängelnätverken. France Angels har också ett 

utbildningsprogram för medlemmarna i BA. Utbildningen finansieras inte med statliga 

medel utan betalas och utvecklas av France Angels.  

Investment readiness-program för entreprenörer bedrivs primärt relaterat till kluster och 

vissa affärsängelnätverk. France Angels har tagit fram ett program, men det behöver 

organiseras, tillhandahållas och finansieras.  

4.3.5 Övriga initiativ 

På senare tid har innovationsbyrån OSEO börjat tillämpa en ny metod för att underlätta 

finansiering av innovativa start-ups. OSEO är en institution i den offentliga sektorn som 

ägnar sig åt ekonomisk utveckling och är en nyckelresurs för finansiering och annat stöd 

för SME. OSEO står för risken (upp till 70 procent) av den kapitalfinansiering av SME-

företag som genomförs av institutionella investerare och BAN via den franska 

investeringsfondsgarantin. 

Utöver garantiförbindelsen är OSEO grundare och operatör av EuroEquity, en webbaserad 

tjänst som är öppen för alla SME-företag som söker kapitalfinansiering samt för de skatte-

betalare som önskar dra fördel av att investera i SME för tillväxt och sysselsättning genom 

ISF-förmögenhetsskatten. Denna tjänst ger affärsänglar och investeringsfonder tillgång till 

olika investeringsmöjligheter via en sökmotor eller meddelanden som gör det möjligt att 

hitta företag som matchar investerarnas specifika kriterier. Validering av affärsänglar eller 

investeringsfonder utförs av tjänsten. 

                                                 
66 Ett dotterbolag i Caisse des Dépôts-koncernen som förvaltar den nationella såddstadiefonden FNA (Fonds 

national d'amorçage) i ramverksprogrammet för framtida investeringar (PIA). 
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4.4 Utvärderingar 

Området är bristfälligt utvärderat och det finns bara sparsamma evidens för effekter av 

policyinsatser mot affärsänglar i Frankrike. Ett exempel på detta är att CSES (2012, sidan 

59) skriver: 

 ”To date, there has been no evaluation of the public support of Business Angels”. 

Information från intervjuer bekräftar denna uppfattning. 

4.5 Resultat, effektivitet och lärdomar från policyerna 

Vad gäller inspirationen till processen för policyutformningen i Frankrike, påpekas i inter-

vjuerna att beslutsfattandet i allmänhet har varit mycket introvert. Man har inte tagit fasta 

på särskilt många lärdomar från andra länder, trots att till exempel erfarenheter från insat-

ser i Storbritannien kunde ha varit en större inspirationskälla än vad som är fallet för när-

varande, enligt de intervjuade. Den grundläggande prioriteringen i Frankrike idag är att 

minska budgetunderskotten. I dagsläget bedöms policyinriktningen vara mera mot än för 

en förbättring av villkoren för affärsänglar, enligt branschföreningen France Angels.  

En lärdom från det franska exemplet är att staten, i detta fall finansdepartementet, har stöt-

tat etablerandet av en gemenskap runt BAN. Genom att öka den federala organisationen 

France Angels roll har man hjälpt till att skapa en organisation och en professionalisering 

av affärsängelsmarknaden. De åtgärder som regeringen har vidtagit inbegriper ekonomiskt 

stöd till France Angels och stöd till enskilda nätverk för att organisera sig och för att asso-

ciera sig med France Angels. Detta, tillsammans med information från användningen av 

programmen för skatteincitament, har inneburit att den ”synliga” delen av marknaden är 

relativt stor, vilket i sin tur är positivt för de statistiska kunskaperna om marknadsutveck-

lingen, för affärsänglarnas synlighet och för att öka medvetenheten om affärsänglar.  

Det är också tydligt från det franska exemplet att den federala organisationen France 

Angels är en knutpunkt i gemenskapen för affärsänglar och att den utför ett antal extra 

aktiviteter jämfört med många andra nationella organisationer. Detta har medfört att mark-

naden har en betydligt starkare organisationsstruktur.  

Det kan inte uteslutas att de tidigare aktiva skatteincitamenten, som utnyttjades av ett brett 

spektrum av personer (även vissa som inte var BA i den traditionella meningen), bidrog till 

skapandet av en ”kapitalförsörjningskultur”, eller åtminstone en ökad medvetenhet om 

affärsänglars investeringar. Detta kan ha varit en kraftigt bidragande faktor för att upprätt-

hålla riskkapitalfinansieringen trots att ramvillkoren för affärsänglars investeringar försäm-

rats.  

Sammantaget ger Tabell 6 nedan en översikt över de utvalda huvudaspekterna i denna 

landstudie. Liknande översikter presenteras även för de övriga landsstudierna i rapporten. 
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Tabell 6 Frankrike – policyer och lärdomar 

Policyinitiativ Skatte-
incitament 

Saminvesterings-
program 

Stöd till BAN:s A: Investor training 

B: Investment 
readiness 

Policy och 
policy-
utformning 

Tidigare ett 
omfattande 
utbud av 
förmånliga 
skatte-
incitament.  
Nu reducerat. 

Ja, Angel Source. 

Affärsänglar och 
staten. 

Ja/nej. Statliga stöd 
har i allmänhet 
upphört, men stöd 
till federal 
organisering och 
enskilda nätverk för 
association med 
France Angels. 

Begränsad. Primärt via 
nätverk. 

Lärdomar Bidrag till 
kapitalkultur 
och ökad 
medvetenhet 
om BA:s 
investeringar. 
Därmed även 
tillkommande 
omätbara 
effekter av 
policyer. 

 Bidrag till betydligt 
starkare organisa-
tionsstruktur för 
marknaden, vilket 
kan utgöra en 
plattform för andra 
policyer. 
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5 Landsstudie 2: Flandern (Belgien) 

Kapitlet innehåller den andra landsstudien. Förutom en mer generell inledning avgränsas 

studien till regionen Flandern. Här beskrivs affärsängelfrämjande policyinsatser fördelade 

på fyra perspektiv: investeringsmiljö, statistisk grund, policyinitiativ samt utvärderingar. 

Kapitlet avslutas med en diskussion om erfarenheter och lärande. 

5.1 Affärsänglar och investeringsmiljö i Flandern 

Den belgiska SME-sektorn ligger, strukturellt och sektoriellt, i stort i stort sett i linje med 

EU-genomsnittet. Andelen mikroföretag motsvarar 93,9 procent av företagspopulationen, 

SME står för 67,7 procent av jobben inom den privata sektorn och 61,6 procent av 

förädlingsvärdet. Belgiens SME-sektor har hanterat krisen bättre än övriga EU-länder. 

Antalet företag slutade öka under år 2010, men stabiliserades på en väsentligt högre nivå 

än för SME i EU i allmänhet. 

Enligt SBA:s faktablad 2012 presterar Belgien bättre än den genomsnittliga EU-medlems-

staten vad gäller tillgång till olika typer av finansiering för SME. Ett exempel är att sum-

man riskkapital för investeringar i tidigt skede utgjorde 0,039 procent av landets BNP 

medan EU-genomsnittet låg på 0,02 procent.  

Den finns ingen nära koppling mellan affärsänglar och institutionellt VC i Belgien. Enligt 

våra intervjuer har inte VC-branschen behandlat affärsänglar på ett bra sätt och har i 

många fall ”låst in” dem genom att inte köpa ut dem och samtidigt spätt ut deras ägar-

andelar. Därför finns det nu i allmänhet två parallella investeringssystem för dessa två 

grupper. Situationen har förvärrats då det diskuteras om vissa affärsänglar inte investerar 

enbart baserat på professionella, monetära, utvärderingar utan snarare baserat på en bland-

ning av ekonomiska och icke-monetära motiv. En av respondenterna ansåg att detta kunde 

vara fallet i vissa fall när affärsänglar arbetar på egen hand, men att det är betydligt ovan-

ligare i syndikat. 

Ett antal policyinitiativ för att förbättra tillgången till finansiering har introducerats i Flan-

dern. Flanders goda finansieringsläge i förhållande till EU-genomsnittet kan därmed även 

delvis förklaras utifrån finansieringsinsatser från offentlig sektor, inklusive lånegarantier. 

Dessa insatser inkluderar kvantitativa förbättringar i utbudet av kapital samt kvalitativa 

åtgärder som ”Finmix”. Finmix fungerar som en konsulttjänst för entreprenörer för att 

hjälpa till med att hitta en optimal finansiell mix för det aktuella företagets specifika situa-

tion. 

5.2 Statistisk grund för bedömning av aktiviteter och policyer 
för affärsänglar i Flandern 

Den statistiska grunden för kunskaper om affärsänglarnas aktiviteter är, som i många andra 

länder, begränsad. Omfattande information härrör från affärsängelnätverket i Flandern, 

BAN Vlaanderen. Men endast lite information kommer från policyprogram som BA+. 

Arkimedesfonderna är potentiellt en informationskälla, men används inte som detta. 

EBAN är fortfarande en viktig informationskälla. I några av våra intervjuer antyddes det 

att det skulle kunna övervägas ett europeiskt projekt om detta i samarbete med EBAN. Ett 

annat alternativ skulle vara att lägga till en fråga som spårar om BA är involverade varje 

gång som en kapitalökning notifieras till det belgiska företagsregistret. 
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En fråga som framkom under intervjuerna i samband med detta är i vilken utsträckning det 

finns behov av ytterligare statistik till stöd för policyprocessen. Även om en evidensbase-

rad process för policyutformning är en bra tanke i sig, är det praktiska mervärdet ofta 

begränsat. Policyutformning baseras snarare på magkänsla, en känsla för i vilken riktning 

som marknaden är på väg samt budgetmässiga villkor och begränsningar. Därför finns det 

en gräns för hur mycket statistik som verkligen behövs om syftet är att stödja policyproces-

sen.  

5.3 Policyinitiativ – bakgrund, mål och utformningsproblem 

5.3.1 Skatteincitament 

Det finns inga investeringsavdrag i Flandern, men det finns en befrielse från kapitalvinst-

beskattning som är förmånlig och ofta använd. Jämfört med användningen av initiala 

skattelättnader (vid investeringstillfället), är det sannolikt att detta ger ett relativt starkare 

incitament för seriella affärsänglar, medan investeringsavdrag sannolikt ger starkare incita-

ment för nya deltagare på ”BA-marknaden”.  

Baserat på det så kallade ”Aunt Agatha-programmet” som introducerats i Nederländerna, 

lanserade Flandern låneprogrammet WINWIN med ett årligt skatteavdrag på 2,5 procent 

av investerat belopp och en skattereduktion på 30 procent vid utebliven återbetalning 

(Aernoudt et.al, 2007). Programmet har förmånliga, fasta villkor för löptid (åtta år) och 

räntesatser (2,12 – 4,25 procent). WinWin-lånen i Flandern diskuterades i intervjuerna och 

omnämndes som ett program med mycket lite administration, i det närmaste med avsaknad 

av registrering samtidigt som kontrollen över företagets stannar hos entreprenören. 

Programmet används dock sällan av affärsänglar eftersom det är ett lånebaserat instrument.  

5.3.2 Affärsängelnätverk 

”Organiserade” belgiska affärsänglar är huvudsakligen anslutna till något av de två affärs-

ängelnätverken BAN Vlaanderen i den flamländska regionen och BeAngels i den fransk-

talande delen av landet.  

BAN Vlaanderen uppger att deras mål är att:
 67

 

• Öka kunskapsnivån om BA, det vill säga göra entreprenörer och potentiella affärs-

änglar medvetna om affärsängelfinansiering. 

• Informera, träna, utbilda och förbereda entreprenörer och affärsänglar. 

• Upprätta kontakt mellan entreprenörer och affärsänglar (”matchningen”). 

• Sammanföra affärsänglar för syndikatbildning. 

Matchningsfunktionen omnämns alltså som en av fyra huvuduppgifter vilket illustrerar att 

BAN numera fyller fler funktioner än att bara matcha affärsänglar och entreprenörer.  

Från början trodde man att det statliga stödet till affärsängelnätverken endast skulle behö-

vas i tre år och därefter skulle de bärkraftiga nätverken klara sig utan stöd (Arnoudt et al., 

2007). Detta visade sig vara en felaktig och alltför optimistisk bedömning. Det är svårt för 

affärsängelnätverk att överleva enbart baserat på for-profit modeller. När det gäller Flan-

derns BAN var de från början (1997–2003) fem till antalet, alla med statligt stöd 

(50 procent av kostnaderna, maximalt 77 000 euro vardera). I verkligheten var ett antal 

                                                 
67 Källa: Reginald Vossen. 
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affärsänglar medlemmar i mer än ett nätverk. Befolkningsbasen på sex miljoner invånare 

kan uppfattas som väl liten för fem affärsängelnätverk och de presterade inte särskilt väl. 

Som en konsekvens av detta, och baserat på en omfattande utvärdering, beslöts att stödet 

till nätverken skulle avvecklas och de uppmanades att påbörja en konsolideringsprocess. 

Processen innebar sammanslagningar och resulterade i den nuvarande strukturen. Dessu-

tom skulle stödstrukturen ändras från kostnadsbaserat stöd till resultatbaserat stöd. I vissa 

fall kunde därmed stödet också användas proaktivt för att nå politiska mål.  

Behovet av statligt stöd till BAN har diskuterats i Flandern. Rationaliteten för fortsatt stöd 

ifrågasattes då man ansåg att nätverken borde kunna bli självförsörjande även om det stat-

liga stödet avvecklades. Under perioden 2004–2006 fanns det vid en tidpunkt bara ett nät-

verk kvar och mycket arbete lades då ner på lobbying och på att dokumentera fördelarna 

med stöd till BAN. Stödet återinfördes år 2007, men i ett nytt format. Stödet delades i två 

delar där 45 procent utgjordes av ett fast belopp (138 500 euro per år, vilket inte täckte 

driftskostnaderna) och 55 procent av stödet (upp till 170 000 euro) var resultatbaserat. 

Kriterier för den resultatbaserade delen var antal investeringar, kontakter mellan änglar och 

entreprenörer, affärsänglar, presentationer osv. Som framgår av redovisningen längre fram 

(avsnitt 5.5) har stödet i perioden 2011–2014 ändrats radikalt med en stödfördelning så att 

90 procent är fast stöd och 10 procent (upp till 30 800 euro) är resultatbaserat. Målet och 

grunden till denna policyförändring specificeras också i avsnitt 5.5. Den kan förtydligas att 

den totala driftsbudgeten för nätverket är ungefär 800 000 euro per år. De procentandelar 

som anges ovan syftar alltså till stödet, återstående intäkter måste skaffas på annat sätt. 

Trots att landet är litet och tätbefolkat spelar den lokala dimensionen fortfarande roll för 

affärsänglarnas investeringar. Detta illustreras av det faktum att Flandern är litet och trots 

att det bara har ett BAN är det ändå organiserat i fyra separata regionkontor, vilka också 

används i stor omfattning. 

Enligt EBAN (2010a) investerade belgiska affärsänglar i nätverket 6,2 miljoner euro under 

år 2010. Denna källa anger också att antalet genomförda investeringar ökade till 36 

stycken medan antalet affärsänglar i nätverk minskade. En mer detaljerad översikt över 

nätverkets resultat kunde dock erhållas genom att söka kompletterande källor, dels BAN 

Vlaanderens årsredovisning för år 2010, dels intervjuer med nätverkets högste chef och en 

styrelsemedlem. 

Sammantaget visar dessa källor följande. Sedan starten år 2004 noterade nätverket i slutet 

av år 2010 sitt högsta medlemsantal någonsin med 338 medlemmar, varav runt 180 för 

närvarande är aktiva. Antalet medlemmar överstiger därmed väsentligt antalet aktiva 

affärsänglar. Intervjuerna indikerar att trots det faktum att nya medlemmar undersöks och 

godkänns av styrelsen agerar en del av de nuvarande medlemmarna mer som konsulter än 

som aktiva änglar. Mot denna bakgrund kan å ena sidan ett problem uppstå med trovärdig-

heten för främjandeinsatser riktade till nätverket. Å andra sidan kan man inte utesluta att 

fruktsamma förbindelser skapas mellan affärsänglar och mellanhänderna.  

Under år 2010 mottog nätverket 798 investeringsförslag varav 13 procent (97) presentera-

des för nätverksmedlemmar och resulterade i 29 slutförda investeringar (deals). Det kom-

mer för närvarande in 500–600 förslag per år till nätverket som resulterar i 20–25 investe-

ringar vilka i sin tur involverar 40–50 affärsänglar. Success fees börjar på 5 procent och 

minskar med investeringsbeloppen. Normalt debiteras 3–4 000 euro. Av juridiska skäl 

debiteras summan affärsänglarna. 
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Medianvärdet för de belopp som investerades var lägre under år 2010 än under de två före-

gående åren. Värdet på 95 000 euro indikerade ett mer försiktigt investeringsbeteende hos 

affärsänglarna. De lägre initiala investeringarna kombinerades med ökad användning av 

andra saminvesteringsmekanismer som Belgian Business Angels Plus-lån (BA+) och fas-

indelade investeringar. Vidare deltog saminvesteringsfonden ARK Angels Fund
68

 i 9 av 29 

affärer. Mängden riskkapital via BAN Vlaanderen som tillhandahölls av affärsänglar, 

Participation Fund och ARK Angels Fund var totalt 5 336 miljoner euro under år 2010, en 

siffra som var oförändrad jämfört med år 2009.  

Affärsängelnätverket har skapat en egen fond, ARK Angels Fund NV, där 42 affärsänglar 

sammanlagt har bidragit med 3,8 miljoner euro. Arkimedesprogrammet
69

 bidrog med 3,8 

miljoner euro. Dessa pengar har investerats under 2007–2011 och har genererat viktiga 

lärdomar. Arkimedesprogrammets första fas avslutades år 2012, men en andra 

finansieringsrunda är på gång. Trots att den nya fonden (Archimedesprogrammet) på 14,8 

miljoner har en hävstångsgrad för affärsänglar med upp till fyra gånger), kan detta kan vara 

för lite enligt våra intervjuer.  

5.3.3 Saminvesteringsprogram 

Riskkapitalfonden ARK Angels Fund NV (ARKimedes Fund SA + 42 enskilda affärs-

änglar) är ett av den flamländska statens riskkapitalinstrument som under perioden 2007 

till november 2011 fungerade som en saminvesteringsfond för Flemish Business Angels. 

Initiativet till fonden kom från BAN Vlaanderen. Drivkrafterna bakom denna insats var 

flera. Affärsänglarna ville diversifiera sina portföljer, inflödet av investeringsförslag med 

högre kvalitet ökade, storleken på de investeringar som efterfrågades steg samt en önskan 

om att aktivera potentiella affärsänglar, vilka ännu inte hade gjort några investeringar. 

ARK Angels Fund NV är en saminvesteringsfond som investerar i företag som affärs-

änglarna i BAN Vlaanderen önskar investera i. Det grundades av 42 affärsänglar och staten 

(Akimedes programmet), vilka båda äger hälften vardera. Investeringsmålen var tydliga 

med åtta investeringar per år till ett genomsnittligt belopp om 200 000 euro. Under fondens 

livstid skulle det göras nya investeringar för cirka fem miljoner euro under de första tre till 

fyra åren. Hävstångseffekten kunde vara pari passu med affärsänglarna, men den kunde 

också vara dubbelt så hög som affärsängelns belopp. Det finns ingen särskild sektoriell 

avgränsning, men man riktar in sig på segmentet för ”mindre” investeringar. ARK Angels 

Fund NV gör för närvarande bara uppföljningsinvesteringar i de företag som de redan har 

investerat i. Fonden avslutas år 2018. 

När ARK Angels Funds investeringsperiod avslutades bildades en andra fond, ARK 

Angels Activator Fund. Målen skiljde sig något åt då den siktade på en högre hävstångs-

grad för affärsänglar (upp till fyra gånger) och på en något större investeringsstorlek. 

Kapitalanskaffningen för denna fond resulterade i 59 affärsänglar som tillhandahöll 

35 procent av det totala kapitalet på 14,8 miljoner euro. En bank satsade motsvarande an-

                                                 
68 ARK Angels Fund NV (ARKimedes Fund SA + 42 individuella BA) är ett riskkapitalinstrument under det 

statliga styret i Flandern. Den verkade mellan år 2007 och november 2011som en saminvesteringsfond för 

affärsängelnätverket i Flandern. 
69 The ARKimedes Fund är ett statligt initiativ för att attrahera investeringar från privatpersoner i Flandern 

(aktier eller obligationer). Dessa investeringar läggs i en fond som i sin tur investerar i privata VC-fonder. 

ARKimedes investerar sitt kapital i i ackrediterade riskkapitalaktörer, s.k. ARKIV:s. Förkortningen ”ARK” 

refererar till ”Activation of Risk Capital”. Se även: 

http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/be/supportmeasure/support_mi

g_0020 

http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/be/supportmeasure/support_mig_0020
http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/be/supportmeasure/support_mig_0020
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del och staten bidrog med återstående 30 procent. Investeringsperioden pågår mellan år 

2012 och 2017.  

5.3.4 Utbildning för investerare/entreprenörer 

Det råder stort behov av utbildning för investerare, men någon sådan ges/utförs inte i sär-

skilt stor utsträckning. BAN anordnar årligen en ”BA Academy day” och en allmän affärs-

ängelsdag. Varje år hålls även en introduktionskurs (Bootcamp) för nya medlemmar. Varje 

år får affärsängelnätverket cirka 40–45 nya medlemmar, men bara runt 10–15 av dem del-

tar, vilket visar att affärsänglarna kanske inte fullt ut förstår fördelarna med utbildningen. 

Den utbildning som ändå äger rum har i stor grad målet att stimulera till syndikatbildning. 

För det här syftet har affärsängelnätverket coacher (dealmakers) som förmedlar kontakter 

mellan affärsänglar, särskilt nya medlemmar. Vidare fungerar de även som förmedlare av 

affärer och matchar affärsänglar och entreprenörer med liknande intressen.  

Den primära utbildningen av investerare sker ”on the job” och tillhandahålls i hög grad av 

coacherna (som även själva är affärsänglar). Utöver sin förmedlande funktion har de också 

till uppgift att följa upp om investeringarna slutförs. Detta är nödvändigt för att säkerställa 

att success fee debiteras. Tidigare – under perioden 2007 till 2008 – höll Vlerick Business 

School en introduktionskurs om att verka som affärsängel och tillhandahöll viss utbildning. 

Om lämplig finansiering kan ordnas har man för avsikt att upprepa initiativet.  

Ett projekt som kallades ”Groeigazellen” lanserades i slutet av år 2010 av BAN Vlaande-

ren och var verksamt till april år 2012. Projektet innehöll interna lösningar för icke-finansi-

ella problem som personalpolicy, ledning, organisationsutveckling, processoptimering och 

immateriell egendom för så kallade ”gasellföretag”. En intensiv mediakampanj föregick 

projektet med målet att skapa en positiv image av gasellföretag. Projektet tillhandahöll 

individuell coachning och rådgivning för sammanlagt 30 gaseller. Utöver denna individu-

ella rådgivning erbjöds gasellföretagen gruppaktiviteter som panelsessioner med experter, 

affärsänglar och rådgivare, möjligheter till nätverksbyggande och informationssessioner 

för interaktiv inlärning. 

I Flandern brukade det vara svårigheter att övertyga entreprenörer om fördelarna 

med/behovet av att avstå en del av kontrollen av sitt företag vid expansion och ta in ex-

terna kapitalaktörer. Nu finns det dock en ny generation entreprenörer som verkar vara 

betydligt mer öppen för finansiella partners och att ge ifrån sig en del av kontrollen. Denna 

medvetenhet om villkoren för kapitaltillförsel kan kanske knytas till GEM-rapporten.
70

 

Under GEM:s första år visade undersökningarna att Belgien låg i botten när GEM-indika-

torn ”Total entreprenöriell aktivitet” rankades.
71

 Detta födde en önskan hos policymakers 

att förbättra entreprenörskulturen och ett antal initiativ togs i denna riktning. Till exempel 

affärsplanstävlingar, utbildningar, förstärkning av universitets tekniköverföringstjänster, 

tv-program och så vidare. Även om det har tagit ett årtionde verkar entreprenörskulturen 

nu ha förändrats. På samma sätt har också den starka familjeföretagskulturen förändras 

väsentligt.  

5.3.5 Övriga initiativ 

BA+ är endast avsett för affärsänglar som tillhör ett affärsängelnätverk, vilket skapar en 

koppling mellan dessa policyer. BA+ är lån med sämre säkerhet (sub-ordinate loans) på 

                                                 
70 Global Entrepreneurship Monitor. Se även avsnitt 3.3.2. 
71 Huvudindikatorn i GEM-rapporten benämns TEA (Total entreprenöriell aktivitet i tidiga stadier). Engelskt 

uttryck är: Total Early-Stage Entrepreneurial Activity. 
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minst 7 500 euro och upp till 125 000 euro och den räntesats som debiteras är den lägsta 

utlåningsräntan (prime rate) + 1 procent. Lånet löper på fem, sju eller tio år, beroende på 

vilken typ av investering som ska finansieras. Dessutom erbjuder programmet ett till tre års 

amorteringsfrihet, beroende på projektets natur. BA+-lånet tillhandahålls av Participatie-

Fonds, en federal kreditorganisation som riktar sig mot fria yrkesutövare och små företag. 

BAN Vlaanderen ansvarar dock för rådgivning och ansökningar som kopplas till lånet. 

Totalt måste affärsängeln och grundaren bidra med ett belopp som överstiger eller är lika 

stort som krediten från ParticipatieFonds. En studie som genomfördes av Rudy Aernoudt et 

al. (2007) har visat att effekterna av programmet sannolikt beror på antalet investeringar 

som görs av affärsänglar och deras portföljdiversifiering, snarare än investeringens en-

skilda egenskaper (storlek eller sektor), växelkurs eller affärsänglarnas roll. 

CombiFin-projektet sammanför på ett liknande sätt företag som söker kapital med en panel 

kapitalaktörer som består av representanter från VC, affärsänglar, affärsbanker och statliga 

företagsfrämjande aktörer. Organisationen PMV är en viktig del av det finansiella eko-

systemet när det gäller den delmarknaden för såddfinansiering.
72

 Staten uppmuntrar även 

till samarbete via till exempel FinMix-programmet som inte bara tillhandahåller råd om 

rätt finansieringsmix för entreprenörer utan även fungerar som ett forum för nätverks-

byggande.  

5.4 Utvärderingar 

Som i övriga länder förekommer nästan inga systematiska utvärderingar. Ett undantag är 

Collewaert et al. (2010) som bland annat finner att det statliga stödet per jobb som skapas 

via ett affärsängelnätverk i Flandern var 1 731 euro. Detta jämförs med 1 515 euro i Stor-

britannien, 4 000 euro i the European business incubator intitiativ och 3 100 euro inom 

Belgiens strukturfondsprogram. I allmänhet fann man att det inte verkar förekomma ett 

någon adverse selection i inflödet av affärsänglar till nätverken och att de ”skapar” jobb 

för ett relativt litet stödbelopp. 

Stödet till BAN ger ekonomisk tillväxt i samma omfattning i de företag som finansierats 

via nätverket jämfört med företag som fick BA-finansiering via andra kanaler än affärs-

ängelnätverket. De fann dessutom att stödet till nätverket gav indirekta effekter som att öka 

medvetenheten/kunskapen om BA, utbildning av investerare och entreprenörer samt att ge 

tillgång till kompletterande finansiering.  

En viktig faktor i utvärderingen är att författarna primärt fokuserade på direkta effekter, 

även om de också nämner de ovan nämnda indirekta effekterna. De sistnämnda är dock 

svåra att kvantifiera. Därför krävs därför en mer långsiktig utvärdering för att kunna ge en 

utförlig bedömning av det värde som skapas av affärsängelnätverk.  

5.5 Resultat, effektivitet och lärdomar från policyerna 

Policyutformning baseras ofta på inspiration från andra satsningar, ofta från program i 

andra länder som till exempel TechnoPartner i Nederländerna. I Belgien/Flandern är 

allmänhet policyutformningen inspirerad från Storbritannien. En huvudsaklig inspirations-

källa i Flandern har i detta sammanhang varit Rudy Aernoudt som var med och skapade 

Arkimedesfonderna 2006–2007. Han deltog även i skapandet av BA+ som efter år 2000 

kopplades till BAN. Till stöd för processen för policyutformning har särskilda forsknings-

                                                 
72 PMV är en oberoende investeringsorganisation som ägs av den Flamländska regionen. Se länk för 

beskrivning av PMV: http://www.pmv.eu/en/about-pmv 
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centrum med en femårig finansieringshorisont etablerats. De forskar i särskilda frågor, 

stödjer policymakers och arbetar både med kort- och långsiktiga projekt. Varje femårig 

finansieringsperiod föregås av ett öppet anbudsförfarande. Finansieringen är dock inte lika 

substantiell som för motsvarande konstruktion i Nederländerna.  

Intressant nog finns det inget riktigt kapitalgap för mindre belopp. Det finansiella ekosyste-

met fungerar för belopp upp till två miljoner euro. Detta möjliggörs tack vare Arkimedes 

små fonder (12 fonder) och ett ”tätt” system med olika aktörer som tillhandahåller små-

skalig finansiering och rådgivning. Dessutom är policyåtgärder i stor utsträckning riktade 

till detta intervall. Det är främst i investeringsspannet två till fem miljoner euro, det så 

kallade second equity gap som företag stöter på problem.  

GIMV är det största belgiska VC-företaget. De förvaltar två miljarder euro samt 

Arkimedesfonder, men kan inte överbrygga the second equity gap på egen hand. Det är 

tydligt att många framgångsrika företag misslyckas i det här stadiet, oavsett om de har haft 

en smidig och positiv utveckling fram till den här tidpunkten. Tidigare var banker mycket 

aktiva på riskkapitalsidan, både vad gäller fond-i-fond och direktinvesteringar. De hade 

professionella team och var riskvilliga. Den ekonomiska krisen satte stopp för detta, vilket 

efterlämnade ett kapitalgap på riskkapitalmarknaden. Det finns en ökad syndikatbildning 

bland affärsänglar med avsikten att även kunna agera i det här segmentet. Dessutom har 

samarbetet med andra finansieringskällor utökats. 

Internationella investerare har gjort entré i Belgien. Det är dock en utmaning för landet att 

man inte har ett traditionellt utbud av riskkapitalfinansiärer som försäkringsbolag och 

pensionsfonder. I en intervju förslogs att ett alternativ skulle kunna vara att konsolidera 

Arkimedesfonderna till färre, starkare, fonder med muskler att även arbeta med follow-up 

finansiering. Detta skulle också lösa problemet med brist på professionell förvaltning som 

många fonder lider av. Det skulle också kunna innebära att de blir attraktiva för inter-

nationella fonder. I en annan intervju hävdades dock att det inte skulle vara en bra idé att 

koncentrera Arkimedesfonderna på färre, men starkare fonder. Den spridning som skapas 

via Arkimedesfonderna är viktig och jämsides med dessa fonder finns andra fonder som 

innovationsfonder och mezzanine fonder.
73

  

En av de viktigaste lärdomarna från Flanderns är att det kontinuerliga stödet från staten har 

varit av största vikt. Rekommendationen baserat på Flanderns erfarenheter rent allmänt är 

att staten inte bör tänka kortsiktigt och vara förberedd på att genomföra sina åtgärder fullt 

ut. Detta är särskilt uppenbart när det gäller stödet till affärsängelnätverk. Tidigare var det 

totala statliga stödet till BAN (328 000 euro) fördelat på 60 procent fast stöd och de reste-

rande 40 procenten var resultatberoende. Kriterierna var förhållandevis detaljerade rörande 

antalet medlemmar, mottagna projekt, kontakter, investeringar och mediasynlighet. Detta 

fortsatte under perioden 2004–2007 och igen till slutet av 2010. Administrationsbördan 

och granskningen var ofantlig, till exempel återbetalades 75 euro per kontakt, men det 

skulle dokumenteras skriftligen att kontakten hade ägt rum.  

Under år 2011 minskade de administrativa kraven väsentligt, nätverken gavs mer frihet och 

tilldelades ett stöd som fördelades på 90 procent fast belopp och 10 procent i form av ett 

resultatbaserat stöd (upp till 30 800 euro). Processen som ledde fram till denna lösning var 

positiv. Staten var lyhörd för argument som till exempel att affärsängelnätverken var 

tvungna att fokusera alltför mycket på de aktiviteter som genererade intäkter, vilket för-

hindrade dem från att investera i långsiktiga aktiviteter och gemenskapsbyggande.  

                                                 
73 Mezzanine fonder kan sägas vara en hybridfinansiering mellan eget och lånat kapital. 
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En lärdom från denna process är också att BAN måste vara öppna för staten och ärligt och 

korrekt informera om vad som fungerar och vad som inte fungerar. I affärsängelnätverk i 

Flandern sitter en statlig representant med i styrelsen. På en mer specifik nivå måste BAN 

vara redo att tillhandahålla ett brett utbud av tjänster och inte bara fokusera på att matcha 

investerare och entreprenörer. Olika aspekter av Flanderns policy sammanfattas och redo-

visas i Tabell 7 nedan. 

Tabell 7 Flandern (Belgien) – policy, lärdomar och erfarenheter 

Policyinitiativ Skatte-
incitament 

Saminvesterings-
program 

Stöd till BAN:s A: Investor training  
B: Investment readiness 

Policy och 
policy-
utformning 

Ja. Ingen 
kapitalvinst-
beskattning 
om aktie-
innehavet 
varar längre 
än tre år. 

Ja.  
Ark Angels Fund 
BA och staten 
BAN 
BA+ 

Ja, 40–45 % av 
budgeten är stöd, 
fördelat på 90 % 
fast stöd och 
10 % resultat-
beroende.  

Årlig 
utbildnings-
dag, deal-
makers, 
bootcamp. 

Gasell-
program, 
CombiFin-
projekt, 
FinMix-
program, åter-
kommande 
presentations-
träning för 
företag (8–10 
ggr/år). 

Lärdomar  Frågan om skala 
är viktig – hur 
stora belopp? 

Kontinuerligt stöd 
från staten har 
varit ytterst 
viktigt. 

 Viktigt att lyfta 
fram bristande 
kännedom om 
finansierings-
källor. 
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6 Landsstudie 3: Wales 

Kapitlet innehåller den tredje landsstudien. Här beskrivs affärsängelfrämjande policy-

insatser i Wales fördelade på fyra perspektiv: investeringsmiljö, statistisk grund, policy-

initiativ samt utvärderingar. Kapitlet avslutas med en diskussion om erfarenheter och lä-

rande. 

6.1 Affärsänglar och investeringsmiljön i Wales 

Vad gäller tillgången till finansiering har situationen i Storbritannien försämrats väsentligt 

enligt flera indikatorer som mätts i SBA:s faktablad, även om man fortfarande presterar 

enligt EU-genomsnittet (SBA, 2013). 28 procent av SME nekades kredit eller erbjöds kre-

dit på oacceptabla villkor under år 2011. Samtidigt är det 30 procent dyrare för SME än för 

stora företag med krediter, en skillnad som tidigare bara låg på 11 procent. Dessutom 

ökade procentandelen för kundförluster från att ligga under EU-genomsnittet till att ligga 

över genomsnittet. Storbritannien presterade dock över EU-genomsnittet när det gäller 

välfungerande system för skydd av juridiska rättigheter, lättillgänglig kreditinformation 

och riskkapitalinvesteringar för start-ups i procent av BNP. 

I ett antal brittiska studier om utbud av risk- och tillväxtkapital för SME och potentiella 

marknadsmisslyckanden bekräftas att det råder brist på sådant kapital. En studie från år 

2009 (Rowlands-rapporten, 2009) identifierade ett finansieringsgap på mellan två och tio 

miljoner pund. Våra intervjuer bekräftade att storleken på investeringar som möter ett 

finansgap idag ligger på högre nivåer, kanske i intervallet fem till tio miljoner pund. Detta 

belopp betraktas vara i den övre änden av vad affärsänglar förmår att tillhandahålla (CSES, 

2012). 

Det finns skillnader mellan Wales och resten av Storbritannien. Krisen har inneburit att 

kreditmarknaderna är tröga och att efterfrågan på lån har sjunkit, en del av denna efter-

frågan har istället förskjutits till riskkapital. Men även riskkapitalmarknaden är svår för 

start-ups. Dock har andelen kapital som tillhandahålls via offentlig sektor ökat, vilket vi 

återkommer till. Det finansiella ekosystemet i Wales karaktäriseras generellt av ett 

förhållandevis välfungerande samspel mellan aktörerna på kapitalmarknaden för sådd- och 

uppstartsinvesteringar och mellan privata aktörer och offentliga insatser. I allmänhet har 

man uppfattningen att det finansiella systemet, finansieringsmekanismer och insatser från 

offentlig sektor utgör tillsammans utgör en fungerande finansieringsstege (funding escala-

tor) och att systemet i det avseendet fungerar bra.  

Finance Wales startades 2001 av Welsh Assembly Government. Organisationen tillhanda-

håller kommersiell finansiering för tillväxtorienterade SME i Wales. Finance Wales för ett 

nära samarbete med banker och VC-företag. Affärsängelnätverket Xénos är en integrerad 

del av Finance Wales. Finance Wales har sedan starten investerat i över 2 500 företag. 

I slutet av år 2011 uppgick direktinvesteringarna till 167 miljoner pund och dessutom 

genererade de genom hävstångsverkan ytterligare 355 miljoner pund (EBAN, 2011b). De 

förvaltar fonder för 335 miljoner pund.  

Det råder stor tillit mellan policymakers och Finance Wales. Även om det numera finns 

fler utvärderingar och erfarenheter att tillgå, är Finance Wales i hög grad involverat i 

processen för policyutformning. Policymakers förlitar sig i allmänhet på att Finance Wales 

vet bäst när det kommer till behovet av intervention. Den ekonomiska krisen har bara fört 

parterna närmare varandra.  
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I policykretsar och i Finance Wales pågår det för närvarande ett skifte från en ”mjukare” 

syn på pengar till en mer kommersiell syn, även om en ”bidragskultur” fortfarande kan 

sägas råda i Wales (EIF, 2009). Det finns dock en ambition att klargöra för företags-

samhället i gemen att det senare inte är en framkomlig väg.  

Jämfört med resten av Storbritannien är möjligen Wales något mer benägen till interven-

tioner. Det finns involverande intressenter, även om det kan vara något svårare i mellersta 

Wales och i andra, ekonomiskt svagare, områden. Det råder också en medvetenhet om de 

negativa effekterna av att koppla alltför mycket byråkrati till de policyinsatser som görs. I 

linje med detta förändrades nyligen (2013) hela stödsystemet för företag i Wales mot ett 

mera stringent upplägg där ett enda konsortium bestående av olika aktörer tillhandahåller 

alla tjänster för företagsstöd. 

När det gäller affärsänglar finns det ett par ”superaffärsänglar” i Wales, men de fungerar 

mer som traditionella VC-företag. Det kommer också fram en del fondinriktade affärs-

änglar på marknaden. De härrör från familjefonder och använder en del tillgångar för att 

investera i små företag. Profilen för den genomsnittliga affärsängeln har förändrats. De är 

inte bara yngre, de är också betydligt mer benägna att ingå i syndikat och saminveste-

ringar. Syndikaten bildas ofta inte bara mellan fristående änglar utan även mellan änglar 

från det nationella affärsängelnätverket Xénos och fonder från Finance Wales. En annan 

förändring är att affärsänglarna inte bara fokuserar på teknik, det blir numera även vanli-

gare med en inriktning på generationsskiften och på företag med ekonomiska svårigheter.  

Även om affärsänglar fortfarande föredrar lokala investeringar agerar de numera över 

större avstånd, vilket illustreras av det faktum att 30–40 procent av Xénos affärsänglar bor 

utanför Wales. Det är en fyratimmarsresa till norra Wales och därför är det inte mycket 

interaktion mellan affärsänglarna i norr och söder. Xénos interagerar snarare med några av 

de affärsänglar som bor i närheten av Cardiff. Slutligen investerar affärsänglarna nu större 

belopp, delvis till följd av att gapet på marknaden har vidgats väsentligt mellan såddstadiet 

och det stadium då VC-företagen kliver in. Även på efterfrågesidan behöver företagen mer 

pengar och längre tidshorisonter för investeringarna innan exit.  

6.2 Statistisk grund för bedömning av aktiviteter och policyer 
för affärsänglar i Wales  

En del information har kunnat hämtas från EIS-programmet och det nyare SEIS-program-

met (se nedan), men informationen är partiell och rapporteras genom aggregerade uppgif-

ter. Informationen från (det enda) affärsängelnätverket, Xénos, är visserligen detaljerad, 

men omfattar bara marknadens synliga del. Den brittiska VC-föreningen BVCA publicerar 

en årlig översikt över riskkapitalmarknaden och har även undersökt affärsängeldelen av 

marknaden (Harrison och Mason, 2010), men den informationen avser primärt hela Stor-

britannien.  

6.3 Policyinitiativ – bakgrund, mål och utformningsproblem 

6.3.1 Skatteincitament 

The Enterprise Investment Schemes (EIS), är en särskilt utformad skattemässig stimulans-

åtgärd för affärsänglar som introducerats av den brittiska staten för att uppmuntra investe-

ring av riskkapital i det tidiga skedet. Programmet erbjuder skatteincitament till investerare 

som köper aktier i onoterade företag. Företagen har ofta problem med att säkra finansiering 

från banker eftersom man saknar track record eller tillhör branschsektorer som bedöms 
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som riskfyllda. Programmet innehåller detaljerade bestämmelser och restriktioner som i 

korthet beskrivs nedan. 

Den främsta förmånen för investerare är en sänkning av inkomstskatten med 30 procent av 

aktiekostnaderna det år aktierna emitterades. Det finns inget golv för lägsta investerings-

belopp och det maximala avdrag som kan begäras är upp till 1 miljon investerade pund per 

beskattningsår, vilket möjliggör en maximal årlig skattereduktion på 300 000 pund. För att 

kunna ta del av den sänkta inkomstskatten måste investerarna äga aktierna i minst tre år. 

Dessutom måste investeringsobjektet fortsätta bedriva kvalificerande verksamhet (dvs. 

uppfylla villkoren) under perioden ifråga.  

Vidare befrias investerarna från framtida kapitalvinstbeskattning om aktierna innehas i 

minst tre år. Om aktierna säljs med förlust är det möjligt för investeraren att kvitta avdrag 

för aktieförluster mot sin allmänna inkomst. Detta gör det möjligt att kvitta kapitalförluster 

på aktier i ett kvalificerande EIS-företag mot en persons inkomst istället för kapitalvinster, 

antingen under förluståret eller föregående beskattningsår eller under båda åren. Skatte-

avdraget kan motsvara upp till 50 procent av förlusten, under förutsättning att det finns en 

tillräckligt stor skatteskyldig inkomst som täcker beloppet.  

Det företag som vill emittera aktierna måste vara ett onoterat företag, inte vara ett dotter-

bolag eller styras av ett annat företag. Dessutom måste företaget ha färre än 250 heltids-

anställda vid tidpunkten då aktierna emitteras. Företagets bruttotillgångar får inte över-

skrida 15 miljoner pund direkt före en aktieemittering.  

Ett EIS-företag kan samla in upp till fem miljoner pund under en tolvmånadersperiod – 

inklusive pengar som samlas in via ett investeringsprogram för såddföretag (SEIS, Seed 

Enterprise Investment Scheme) och Venture Capital Trusts (VCT:er, se nedan) och det 

finns begränsningar för vilka typer av handel som kvalificerar sig för detta. Från och med 

april 2012 inbegriper den årliga investeringsgränsen dessutom alla andra investeringar som 

mottagits via åtgärder som inkluderar stöd från EG eller staten. 

The Seed Enterprise Scheme (SEIS), är en annan skattemässig stimulansåtgärd som riktar 

sig specifikt mot affärsängelinvesteringar i små företag i såddstadiet. Programmet introdu-

cerades av den brittiska staten i april 2012 och utformades som ett komplement till det 

befintliga EIS-systemet. I linje med EIS-bestämmelserna förväntar man sig att företag som 

har säkrat en inledande investering under SEIS kan vilja använda sig av EIS vid ett senare 

tillfälle. Under SEIS kan enskilda investerare som köper aktier i ett företag dra fördel av en 

kombination av sänkt inkomstskatt, sänkt skatt på kapitalvinster som återinvesteras (endast 

under beskattningsåret 2012/2013) och sänkt skatt på kapitalvinster vid avyttring. Kombi-

nationen av en större inkomstskattereduktion än vad som erbjuds under EIS i kombination 

med möjligheten att undanta kapitalvinster som återinvesteras i ett SEIS-företag under ett 

år och spara upp till ytterligare 28 procent i skatt är avsedd att göra SEIS till ett attraktivt 

alternativ för investerare.  

De problem som man försöker lösa genom programmet är förekomsten av en högre risk än 

vad investerare är villiga att ta i såddstadiet av företagens utveckling; en trend där investe-

rare söker sig till senare investeringsfaser samt de planerade ändringarna av det belopp 

som företagen kan anskaffa per år via EIS (CSES, 2012). Vi kommer i korthet att beskriva 

fördelarna och bestämmelserna för att ta del av dessa förmåner. 

Den sänkta inkomstskatten för investerare som tecknar sig för aktier i ett kvalificerat före-

tag är 50 procent av kostnaden för aktierna, upp till en investeringsgräns om 100 000 pund 

per beskattningsår. Det investerade beloppet kan distribueras över ett antal företag, vilket 
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gör det möjligt för investerare att sprida riskerna med en andelsgräns på 30 procent per 

investeringsobjekt. Som för EIS måste aktierna innehas i minst tre år för att investeraren 

ska kunna ta del av skattelättnaderna. En så kallad carry-back funktion (”avräkna bakåt”) 

gör det möjligt för investerare att behandla hela eller delar av kostnaden för att förvärva 

aktier under ett beskattningsår som om aktierna hade förvärvats under det föregående 

beskattningsåret. Alla vinster på SEIS-aktierna är befriade från kapitalvinstbeskattning, 

förutsatt att man uppfyller vissa villkor. Dessutom är alla kapitalvinster som görs vid avytt-

ring av tillgångar befriade från kapitalvinstbeskattning om de återinvesteras i aktier som 

kvalificerar sig för SEIS. En investeringsgräns på 100 000 pund per beskattningsår tilläm-

pas, precis som för den sänkta inkomstskatten.
74

  

Ett företag som kvalificerar sig för att emittera aktier under SEIS måste vara ett litet brit-

tiskt företag som har sitt fasta driftställe i Storbritannien, har färre än 25 anställda och 

mindre än 200 000 pund i tillgångar. Dessutom måste företaget ha varit verksamt i en god-

känd sektor under de två år som föregår aktieemitteringen. Det aktuella företaget kan 

maximalt uppbära 150 000 pund totalt inom SEIS-programmet. 

The Venture Capital Trusts (VCT) fungerar som ett godkänt investmentbolag som investe-

rar i små, onoterade företag för enskilda individers räkning. Urvalet och övervakningen av 

investeringarna utförs av en professionell fondförvaltare. Den resulterande portföljen med 

investeringar medför att de enskilda individerna får en diversifierad risk. Programmet med-

för också skattemässiga fördelar, som sänkt inkomstskatt, skattebefrielse på utdelning och 

befrielse från kapitalvinstbeskattning. En investerare kan göra inkomstskatteavdrag på upp 

till 30 procent för en årlig investering på upp till maximalt 200 000 pund. Inkomst-

skattebefrielsen på utdelning och befrielse från kapitalvinstbeskattning kan tillämpas i 

förhållande till aktier som har förvärvats inom de maximalt tillåtna 200 000 punden. 

Skattelättnaderna inbegriper befrielse från kapitalvinstbeskattning då innehavet varar i 

minst tre år. Kraven på de företag som kvalificerar sig för VCT-investeringar är desamma 

som fört EIS-kvalificerade företag. Till skillnad från vissa av kraven på företag under EIS, 

är kravet på att uppfylla dessa krav inte begränsat till en särskild period. 

(http://www.seis.co.uk/enterprise-investment-scheme/) 

6.3.2 Affärsängelnätverk 

Xénos startades 1997 som ett nationellt affärsängelnätverk med finansiering från den wale-

siska staten. Xénos är organiserat med ett huvudkontor och två regionschefer. Personal-

styrkan är numera reducerad till två regionschefer och 1,5 tjänst vid huvudkontoret. Tidi-

gare fanns det fyra regionala nätverk, men numera är antalet nere i två. Xénos är organise-

rat med en regional närvaro eftersom Wales har relativt stora avstånd och det råder stora 

kulturella och affärsstrukturmässiga skillnader inom landet.  

Finance Wales och Xénos har förändrats och växt, särskilt sedan år 2008. Finance Wales 

investerar nu cirka 30 miljoner pund per år, en ökning från 5 miljoner, och Xénos affärs-

änglar investerar 2–3 miljoner pund per år, mot tidigare 0,5 miljon pund. Finance Wales 

har allmänt utvecklats mot en mer kommersiellt orienterad modell och även Xénos har gått 

i samma riktning, dock i en något långsammare takt. Nu har de gått från att tidigare i stor 

utsträckning underdebitera för sina tjänster till ökade intäkter från success fees. Andra 

intäktskällor är sponsorer (indelade i olika klasser som betalar 1 000 pund och förväntas 

anordna evenemang och ge två timmars avgiftsfri rådgivning till portföljföretag), 

                                                 
74 Se: http://www.seis.co.uk/enterprise-investment-scheme/ 

http://www.seis.co.uk/enterprise-investment-scheme/
http://www.seis.co.uk/enterprise-investment-scheme/
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registreringsavgifter (vars storlek, 125–170 pund, beror på var i livscykeln företaget befin-

ner sig), tjänster som företagsförsäljning och placering av investerare som chefer på före-

tag (en avgift om 1 000 pund tas ut).  

De nyligen (2012) införda success fees (”platt” avgift på 5 procent) till Xènos orsakade 

visst motstånd, men inte alltför stort. Förhoppningen är att de kommer att generera runt 

100 000 pund per år, dock sannolikt bara omkring 50 000 pund första året. Redan år 2007 

fanns funderingar på att införa sådana avgifter, men planerna fullföljdes inte. Kostnaderna 

för att driva Xénos var tidigare ungefär 400 000 pund per år, men har nu (2012) reducerats 

till 300 000 pund och med de success fees som tidigare nämndes hoppas man framledes 

kunna sänka kostnaderna till 200 000 pund. Xénos har nu cirka 50 procent, eller något 

under, i statligt stöd för driftskostnaderna. I resten av Storbritannien har BAN stängts ned i 

ett flertal fall eftersom finansieringen från RDA:s (byråer för regional utveckling) avsluta-

des när dessa upplöstes år 2012. 

Xénos affärsänglar investerar nu betydligt mer än år 2008 när förändringarna inleddes. 

Från 100 änglar som investerade 1 miljon pund eller mindre till dagens 2–3 miljoner pund 

per år och toppnoteringen 2012 då man nådde 3,1 miljoner och 25 investeringar. Antalet 

investeringsförfrågningar ligger på cirka 300 per år och 60–70 av dessa presenteras för 

affärsänglarna. Av dessa är det cirka 15–18 (en av fyra) av företagen som slutligen blir 

finansierade. På efterfrågesidan hittar man entreprenörer som söker från 25 000 upp till 

500 000 pund. Den genomsnittliga investeringen är 90 000 pund. Krisen har inneburit att 

investeringarna är mer utspridda i storlek snarare än att aktiviteterna minskar.  

Antalet affärsänglar registrerade hos Xénos har sjunkit från 160 förra året till 120 i år 

(2013). Detta är en naturlig konsekvens av det föregående goda året. Investerarna är nu 

helt enkelt inte tillgängliga då de har gjort ett par investeringar och nu är upptagna med att 

utveckla dessa företag och inte har möjlighet att engagera sig i nya projekt. Rekryteringen 

till nätverket sker via hänvisningar, Finance Wales databas och särskilda rekryterings-

möten. Det relativt nya SEIS-programmet är också en rekryteringskälla, men marknads-

föringen bedöms sammantaget ha vissa brister.  

Xénos står inför en utmaning vad gäller rekryteringen av fler affärsänglar till nätverket på 

fortlöpande basis. Förmögenhetsförvaltning är numera ett viktigt branschsegment och 

aktörer på den här marknaden kan rekommendera kunder att fördela vissa andelar av sin 

förmögenhet till investeringar av affärsängelstyp. Denna utveckling gynnas särskilt av 

SEIS attraktiva skatteregler. Detta kan locka vissa individer till att bli affärsänglar, förut-

satt att de har erforderlig expertis att erbjuda företaget, vilket är ett krav för att bli medlem 

i Xénos. Potentiella affärsänglar utvärderas och sållas vid ett personligt samtal. Affärs-

änglar med ärvd förmögenhet är sällsynta, för närvarande finns det inga sådana alls, vilket 

beror på att de ofta saknar den kompetens som krävs. 

Syndikatbildning är en utmaning i sig. Även om syndikatbildningen har ökat föredrar fort-

farande många affärsänglar att investera på egen hand. De går med i nätverket för att få del 

av en strukturerad deal flow. Syndikaten bildas ofta via affärsängelnätverket, men det är en 

svår manöver. De faller ofta samman till följd av olika (starka) övertygelser om hur ett 

företag bör drivas. Det är en viktig uppgift för BAN att skapa syndikat, men det kräver 

goda kunskaper om affärsänglarna för att det ska lyckas. 
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6.3.3 Saminvesteringsprogram 

Saminvesteringsfonden JEREMIE har varit verksam sedan 2009.
 75

 Den har 180 miljoner 

euro i kapital och hade i november år 2011 investerat 24 procent (45 miljoner euro) på 

pari-passu-basis.
76

 JEREMIE-fondernas arbetssätt verkar fungera bra och har nu ”exporte-

rats” utanför Wales. 15 procent av fonderna ligger nu utanför Wales, främst i norra Eng-

land.  

AngelcoFund
77

 verkade inledningsvis bara i England och var därmed inte tillgänglig för 

walesiska företag. Fr.o.m. juli 2013 har detta ändrats och fonden har nu hela Storbritannien 

som sitt verksamhetsområde.  

6.3.4 Utbildning för investerare/entreprenörer 

Utbildning av investerare sker främst ”on the job” och utförs i de enskilda BAN och ängel-

syndikaten. Utbildning av investerare är nödvändigt både i form av träning on the job och 

som möten. Xènos fungerar nu i större omfattning som en mäklare (på grund av 

bestämmelser ger de inga råd) i stället för att bara introducera aktörer för varandra och är 

medveten om behovet av utbildningsaktiviteter. Xénos har tagit fram ett förslag på ett 

program för investerarutbildning och har skickat förslaget till den walesiska regeringen 

men man har ännu inte infört det, eller ens fattat beslut i frågan.  

Investment training program är vitt spridda och Finance Wales har följt en sådan kurs för 

att dela med sig av sina åsikter om huruvida det som lärdes ut låg i linje med vad man 

förväntar sig och tillämpar i verkligheten. Kvaliteten på programmen är i allmänhet god. 

Man kan säga att det ingår i investment readiness att vara villig att lämna ifrån sig en del 

av kontrollen över sitt företag och vara medveten om de möjligheter som kapitalfinansie-

ring medför (kompetenstillförsel). Det förekommer fortfarande problem med det föregå-

ende, även om det kanske förändras med en ny generation entreprenörer. Vad beträffar 

kunskapen om affärsänglar och andra finansiärer har denna utvecklats positivt och Finance 

Wales har använt förebilder och ambassadörer som instrument för att utveckla detta. I flera 

av våra intervjuer i olika länder nämnde man att tv-programmet ”Dragons' Den”
78

, kanske 

i ännu högre grad än traditionella policyinsatser har bidragit till att upplysa och informera 

om fenomenet med enskilda investerare som investerar i lovande entreprenörer.  

6.4 Utvärderingar 

De prestationsindikatorer som använts för uppföljning av Xénos är antalet deals, penning-

belopp som har förmedlats och jobb (även om detta är svårt att mäta och bara registreras 

som en effekt av den inledande investeringen, den därpå följande tillväxten omfattas inte i 

registreringarna). Utvärderingskriterierna begränsas dock inte till dessa parametrar, även 

faktorer som antalet presenterade tänkbara investeringar, företagspresentationer och andra 

nätverksaktiviteter räknas. 

                                                 
75 JEREMIE är ett initiativ som erbjuds EU:s medlemsstater. Det är ett gemensamt initiativ mellan EU-

kommissionen och Europeiska investeringsfonden. Genom JEREMIE ska man främja användningen av 

finansieringstekniska instrument för att öka små och medelstora företags tillgång till finansiering genom 

strukturfondsåtgärder. Fonder för att matcha affärsänglar är bland de finansiella instrument som kan användas. 

Se: Jeremie – gemensamma europeiska resurser för mikroföretag till medelstora företag - EU regionalpolitik  
76 Pari passu betyder ungefär ”lika villkor”, dvs. lika risk och lika avkastning. 
77 The Angel CoFund är en statlig fond på 100 miljoner pund som investerar mellan 100 000 till 1 miljon pund 

i SME tillsammans med syndikat av erfarna affärsänglar, se: http://www.angelcofund.co.uk/ 
78 I den svenska versionen kallades TV-programmet för ”Draknästet”. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jeremie_sv.cfm
http://www.angelcofund.co.uk/
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Som nämnts tidigare har det dominerande instrumentet för att främja affärsängelfinansie-

ring varit etablerandet av introduktionstjänster för affärsänglar (Aernoudt, 1999, 2005). 

Även om den allmänna kunskapen om BAN:s prestationer fortfarande är begränsad, finns 

ett par tidiga utvärderingar från den brittiska kontexten (Mason och Sackett, 1996, Harri-

son och Mason, 1996). Dessa utvärderingar har visat att BAN ger ett väsentligt bidrag till 

jobbskapande och att den offentliga sektorns kostnader per jobb är låga (EBAN, 1998, 

Mason och Harrison, 1999, Harrison och Mason, 1996).  

Statliga program riskerar ofta så kallade ”dödviktskostnader”, vilket innebär att de stödjer 

aktiviteter som skulle ha genomförts även utan stöd. Tillgängliga utvärderingar visar dock 

att stöd till den informella riskkapitalmarknaden sannolikt inte medför dödviktseffekter 

och undanträngningseffekter (Mason och Harrison, 1996, 1999). Beträffande Xénos, drar 

Mariott och Davies (2006) slutsatsen i sin studie att nätverket varit framgångsrikt vad gäl-

ler att samordna tillgång och efterfrågan på affärsängelkapital och har genom sin verksam-

het kunnat bemöta den kritik som ofta ställs mot BAN. En viktig aspekt har varit att de 

som driver nätverket har haft en förståelse för, och en praktisk bakgrund i, privat företa-

gande. 

EIS-programmet har varit i drift sedan 1995 och har därmed också blivit utvärderat (t.ex. 

Cowling et al. 2008). De flesta av dessa utvärderingar har varit positiva för EIS. De visar 

på relativt hög utnyttjandegrad. Enligt en studie (NESTA, 2009) hade till exempel 80 pro-

cent av de tillfrågade investerarna använt sig av programmet minst en gång under sin tid 

som investerare. Den kontrafaktiska situationen – om investeringarna skulle ha gjorts även 

utan programmets stöd – är svår att mer precist undersöka. Sådana utvärderingar grundas 

ofta på undersökningar av företagens egna uppfattningar, men en studie 

(NESTA/Wiltbank, 2009) fann att en av fyra investeringar sannolikt genomförts enbart 

tack vare EIS-programmet. Enligt Mason (2009) är den allmänna bedömningen av 

programmet att det har visat prov på additionalitet och positiva effekter för de företag som 

ingick i programmet.  

6.5 Resultat, effektivitet och lärdomar från policyerna 

Den walesiska regeringen har aktivt främjat BA-finansiering, även om man ligger något 

efter England på området. Huvudaktörerna på den walesiska kapitalmarknaden framhåller 

fördelarna med starka kopplingar mellan olika aktörer som Finance Wales, Xénos, banker, 

andra organisationer i den offentliga sektorn och övriga aktörer. För Xénos är till exempel 

dessa kopplingar fortlöpande en tillgång i verksamheten och var i startfasen viktiga för att 

nätverket snabbt skulle bli integrerat och uppmärksammat.  

Inom detta område kan i allmänhet sägas att policyinsatsernas tidscykler är korta i jämfö-

relse med de tidscykler som är aktuella för effekterna av majoriteten av samma insatser. 

Även om vissa ansträngningar görs, finns det kanske fortfarande ett behov av att samla 

intressenterna under policyprocesserna. Information från våra intervjuer indikerade att 

policyprocesser och policylärande ofta hämmas när intressenter (stakeholders) inte 

involveras i tillräcklig omfattning. Detta har i sin tur lett till ett antal policymisslyckanden. 

En relaterad viktig fråga är att program och insatser i många fall inte tagit hänsyn till före-

tagens (bristande) absorptionsförmåga. Därför har vissa av programmen visat låg 

utnyttjandegrad eftersom företagen inte kunnat använda dem. Ett närmare samarbete med 

intressenterna skulle möjligtvis ha kunnat förebygga dessa situationer. 
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Skottland har satsat på saminvesteringsfonder i många år. För närvarande finns det planer 

på ett saminvesteringsprogram för Wales.
79

 Förslaget avser ett testförsök med en budget på 

fem miljoner pund, men är ett av flera policyförslag från Finance Wales. Då den walesiska 

regeringen var positiv till samtliga dessa förslag är det nu en fråga om att prioritera bland 

dem.  

I policyprocessen måste dokumentation och hänsynstaganden formuleras skriftligen, till 

exempel om det föreligger risk för undanträngning, om man bryter mot några bestämmel-

ser rörande statligt stöd, om det rör sig om ett verkligt marknadsmisslyckande och så vi-

dare. Ytterligare en intressant aspekt av dessa krav är att under utformning av ny policy 

måste man alltid överväga om den nya policyn följer samma linjer som befintliga policyer.  

En viktig aktuell och framtida fråga för affärsänglar handlar om storlek. Affärsängel-

nätverk är fortsatt små och lokala, men samtidigt behöver de vara stora nog för att klara av 

att ta företag genom flera finansieringsrundor. Sannolikt kommer de att ställas inför krav 

på en lägsta årlig investeringskapacitet om minst 50 miljoner pund för att kunna verka fullt 

ut. Detta kommer kräva att man bildar syndikat av syndikat, en mekanism för att samla 

affärsängelnätverkens ekonomiska muskler.  

Den allmänna bilden av att insatser på affärsängelsområdet är fragmenterade, inte integre-

rade samt saknar ett helhetsgrepp är mindre uttalad i Wales. En annan punkt att notera är 

vikten av tillit mellan staten och mellanledsaktörerna. I Tabell 8 sammanfattas de viktig-

aste punkterna. 

Tabell 8 Wales (Storbritannien) – policy, lärdomar och erfarenheter 

Policyinitiativ Skatte-
incitament 

Saminvesterings-
program 

Stöd till BAN:s A: Investor training 

B: Investment readiness 

Policy och 
policy-
utformning 

Ja.  
EIS, SEIS 
och VCT. 

Ja, Jeremie Fund. 

 

Ja, Xénos har 
50 % i stöd för 
driftskostnaderna. 

Lite 
utbildning 
för 
investerare. 

Brett 
spridda 
program 
för 
investment 
readiness. 

Lärdomar Absorptions-
förmåga är 
viktigt. 

 Starka kopplingar 
och tillit mellan 
olika aktörer. 

  

  

                                                 
79 Eftersom saminvesteringsfonden AngelcoFund vid intervjutillfället enbart verkade i England och därmed 

inte var tillgängligt för walesiska företag. Fr.o.m. juli 2013 har det ändrats och fonden är nu verksam i hela 

Storbritannien. 
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7 Landsstudie 4: Danmark 

Kapitlet innehåller den fjärde och sista landsstudien i avsnitt III. Här beskrivs affärsängel-

främjande policyinsatser i Danmark fördelade på fyra perspektiv: investeringsmiljö, statist-

isk grund, policyinitiativ samt utvärderingar. Kapitlet avslutas med en diskussion om 

erfarenheter och lärande. Till skillnad från de övriga tre länderna är Danmark inte valt som 

best practice. Lärandet här utgår istället från att landet tidigare har använt sig av policy-

insatser för affärsänglar, men att det inte verkade fungera. 

7.1 Affärsänglar och investeringsmiljön i Danmark 

Danmark presterade jämförbart bättre än EU-genomsnittet för de flesta indikatorerna i 

SBA faktablad 2013. Tillgången till finansiering för SME visar dock tecken på att försva-

gas enligt två indikatorer. Andelen låneansökningar som fått avslag från banken är högre 

(20 procent), än EU-genomsnittet (15 procent) och kreditkostnaden för små företag i Dan-

mark är 50 procent högre än för större företag och detta gap är dubbelt så stort som för EU-

genomsnittet. Den ekonomiska kreditåtstramningen år 2011 är ett stort hinder för tillväxten 

i danska SME. 

Sedan lång tid har det danska finansieringssystemet haft en relativt välutvecklad och 

välfungerande lånemarknad, medan riskkapitalmarknaden traditionellt sett har varit mindre 

utvecklad. Kapitalkällorna har varit få till antalet och en bristvara på marknaden. Fram till 

1990-talet lade man mycket liten vikt vid affärsänglar som möjlig finansieringskälla för 

SME i Danmark. Dessutom är den institutionella VC-branschen i Danmark relativt ung. 

Stora samlade förluster sedan starten medförde också att många VC-företag tillämpade en 

försiktig och riskovillig investeringsstrategi och genomförde de flesta av sina investeringar 

i företagens senare utvecklingsstadier (Christensen, 2003). Denna situation har dock 

förändrats på senare år och den danska VC-marknaden anses nu vara väl fungerande och 

hamnar oftast i toppskiktet vid internationella rankningar (Vækstfonden, 2012, Vækstfon-

den, 2013, OECD, 2013).  

Vækstfonden är en statligt ägd kapitalaktör som har blivit en dominerande spelare på mark-

naden. Målet är att stänga gap i finansieringssystemet och man uppmärksammar ständigt 

olika policyalternativ för att förbättra tillgången till finansiering, särskilt innovations-

finansiering.  

Under den ekonomiska krisen har Vækstfonden tvingats ändra sin strategi. Ursprungligen 

föredrog man att saminvestera tillsammans med en privat investerare som då fungerade 

som huvudinvesterare. Eftersom den privata marknaden på senare tid har haft problem har 

det varit nödvändigt för VækstFonden att själva agera som huvudinvesterare under de 

första finansieringsrundorna. Ibland ingår utländskt kapital i investeringarna. Många risk-

kapitalföretag och ”Innovationsmiljøer”
80

 har ett flertal företag som är redo för exit, men 

för närvarande finns det inga köpare.  

I nyligen genomförda policyreformer har investeringsgränserna för Vækstfonden gradvist 

expanderat och nya institutioner har etablerats. Under reformprogrammet mellan år 2008 

och 2010 etablerades Sunstone Capital som en riskfond med 400 miljoner euro i förvalt-

ning för investering i tidiga skeden i life science- och teknologiintensiva företag. Det låne-

garantiprogram som leds av Vækstfonden utvidgades under reformarbetet 2011–2015. Två 

                                                 
80 Statligt stödda företagskuvöser för tillväxtorienterade teknologibaserade företag. De har medel för 

kapitalinvesteringar i sina portföljföretags proof-of-concept och proof -of-business. 
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ytterligare fonder har startats: Fornyelsesfonden (en företagsinnovationsfond) med 100 

miljoner euro för investering i innovationer på miljö- och välfärdsområdet och Dansk 

Vækstkapital, ett fond-i-fond arrangemang med väsentliga finansiella resurser, främst från 

pensionsfonder. 

Intervjuer med nyckelaktörer och policyskapare på området gav inget tydligt svar på om 

det finns ett finansgap på marknaden och om så skulle vara fallet, var det finns. Den all-

männa uppfattningen i andra studier är att det finns ett gap i fasen efter Innovationsmiljøer 

(Ernst & Young, 2010, EIF, 2009). Problemet (det finansiella gapet) i såddsegmentet är 

troligtvis mindre i Danmark då flera kompletterande organisationer och program verkar i 

detta segment. Däremot i segmentet mellan försådd/sådd och det institutionella riskkapi-

talet och Vækstfonden kan det finnas ett gap. Även om Vækstfonden har ett utbud av pro-

dukter till stöd för små uppstartsföretag (som t.ex. ”kom-igång-lån”) investerar de i relativt 

stora företag.  

Policyprocessen är i hög grad beroende av "hårda fakta" och särskilt i beslutsfasen är siff-

ror av avgörande betydelse. Vad som sägs i den offentliga debatten och på vilka sätt som 

olika policyområden diskuteras och beskrivs blir betydelsefullt både för vad som inklude-

ras på den politiska agendan och för policyprocessen i sig själv. En bedömning är att 

affärsängelsområdet generellt sett inte är ett aktivt policyområde i Danmark. 

7.2 Statistisk grund för bedömning av aktiviteter och policyer 
för affärsänglar i Danmark 

I Danmark förs statistik om affärsänglar specifikt och riskkapitalmarknaden i allmänhet, 

under Vækstfondens ledning. Den centrala statistikbyrån, Danmarks Statistik, och Dan-

marks Nationalbank har lite information om denna marknad. Vækstfonden ansvarar för 

driften av ett antal stödprogram, som lånegarantier, olika lån med särskilda behörighets-

kriterier och villkor samt riskkapital. Vækstfonden har som referensvärde att deras aktivi-

teter i allmänhet ska vara självförsörjande, vilket definieras som att lämna en avkastning i 

nivå med obligationsmarknaden. De har också som mål att agera konjunkturutjämnande 

för att stödja det finansiella systemet i tuffare tider (Ernst & Young, 2010). Det ingår i 

Vækstfondens mål att analysera tillgången till finansiering i Danmark. Det råder dock brist 

på statistik om affärsänglar. Tidigare skickade man ut en undersökning till en liten panel 

affärsänglar på vilken man baserade en kvartalsvis marknadsöversikt, men denna aktivitet 

avslutades år 2010.  

FORA, en organisation knuten till det danska näringsdepartementet, har analyserat det 

potentiella antalet affärsänglar i Danmark. Analysen utfördes baserat på disponibla till-

gångar, vilket är en grov indikator av vad som finns tillgängligt för investeringar, inte bara 

vad som faktiskt användes för investeringar. De uppskattar att det finns mellan 950 och 

3 500 potentiella affärsänglar i Danmark.
81

 Man fastställde också att sju procent av alla 

snabbväxande företag med hög tillväxt tog emot finansiering av en affärsängel.  

DVCA (Danish Venture Capital and Private Equity Association) påpekar i ett intervju-

samtal att den statistiska grunden för kunskap om affärsänglar i Danmark är mycket tunn. 

En dansk motsvarighet till den norska Menon-utredningen (Menon, 2010) skulle vara 

                                                 
81 En liknande analys utfördes i Frankrike av Conseil d’analyse stratégique (2011), som uppskattade att 

Frankrike har cirka 350 000 individer med minst 100 000 euro som skulle kunna investeras utan att individen 

riskerade mer än 5 % av sin förmögenhet.  
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önskvärd för att erhålla en mer solid kunskapsbas om BA-marknaden.
82

 Även om kunskap-

erna om affärsänglars aktiviteter är begränsade och även om det finns en gräns för 

marginalnyttan för ytterligare kunskap om policyprocessen, är vägen lång till en situation 

där marknadsaktörer och policymakers har tillräckligt med information. 

Detta innebär att det finns extremt lite statistik om danska affärsänglars investeringar. En 

orsak till att registreringen är så sparsam är att inga offentliga medel är inblandade i de 

(fåtalet) existerande danska BAN (med undantag för det Region Midt-stödda ängelnät-

verket), vilket innebär att det saknas rapporteringskrav. Detta visar att i vissa fall kan data 

och statistik stimulera utvecklingen av policyer, men att det också kan gå åt andra hållet, så 

att policyerna är till hjälp för statistikproduktionen.  

Business Angels Copenhagen genomförde i januari 2013 en undersökning bland sina 

medlemmar för att få veta mer om investeringsaktiviteter och liknande. Undersökningen 

besvarades av 40 av 62 tillfrågade. Intentionen är att upprepa undersökning igen om ett år. 

Det finns en önskan och en avsikt att gör en storskalig empirisk utredning av den danska 

BA-marknaden. DVCA har samtyckt till att samarbeta med Erhvervsstyrelsen (en del av 

Erhvervs- og Vækstministeriet) för projektet, men tyvärr har man hittills gjort få framsteg. 

7.3 Policyinitiativ – bakgrund, mål och utformningsproblem 

Policyinsatserna i Danmark förutsätter i allmänhet att företag under sin utveckling ställs 

inför olika behov. Därmed är även olika finansieringsinstitutioner och -program inriktade 

mot olika stadier och investeringsstorlekar (EIF, 2009). Inom försåddsfasen finns sex stat-

liga stödda ”Innovationsmiljøer” som stödjer företag med råd och kapital (upp till 100 000 

euro). Syftet är att stötta företag i deras fortsatta arbete med att anskaffa kapital, vilket 

också är ett av organisationens resultatkriterier. Innovationsmiljøer sammanställer en 

resultatrapport varje år. Ett av deras resultatkriterier är summan av det externa kapital som 

flödar in i portföljen (som helhet). Affärsänglar ingår bland de investerare som intresserar 

sig för företag i Innovationsmiljøer, men eftersom deras räkenskaper baseras på portföljen 

som helhet är det oklart hur många företag som faktiskt finansieras. Vad gäller specifika 

insatser har den relativt nystartade Dansk VækstKapital tillhandahållit väsentlig finansie-

ring för nya företag. 

Under de senaste årtiondena är det främst två policyinitiativ, med direkt inriktning mot 

affärsänglar, som kan lyftas fram: stödet för att skapa ett nationellt affärsängelsförbund, 

DBAN (år 2000, se avsnitt 7.3.2), och etablerandet av saminvesteringsprogrammet 

PartnerKapital (år 2006). Med undantag för ett visst stöd från regionala myndigheter till 

det affärsängelnätverk som drivs i Region Midtjylland, finns det idag inga pengar från den 

offentliga sektorn involverade i den danska BA-marknaden (EIF, 2009 och intervjuer). 

7.3.1 Skatteincitament 

Det finns inga skattelättnader för investeringar i det segment där affärsänglar verkar.  

7.3.2 Affärsängelnätverk  

DVCA fungerar som en handelsorganisation för riskkapital- och private equity-företag i 

Danmark. DVCA har en styrelse för affärsänglar med representanter från fem regionala 

nätverk och på deras webbplats hittar man kontaktuppgifter för de regionala nätverken. 

                                                 
82 Det är dock inte möjligt att genomföra en studie liknande den norska Menon-studien då Danmark saknar 

ägarregister. 
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Dessutom marknadsför de insatser som är fördelaktiga för affärsänglars investeringar med 

lobbying och policybroschyrer. Därmed är de inte särskilt aktiva som nationellt förbund för 

affärsänglar i traditionell mening som vi sett i andra länder, till exempel Frankrike.  

I realiteten förekommer viss aktivitet, men nätverken är få och inte alla är särskilt aktiva. 

Två Köpenhamnbaserade nätverk har gått samman och är nu bättre organiserade, men det 

går sämre för ängelnätverken utanför Köpenhamnsområdet. BanInvest är anslutet till, och i 

praktiken en del av, Østjysk Innovationsmiljø, BanMidt är ett prestigeprojekt för Region 

Midt och fungerar bara tack vare offentliga insatser; Switzr är beroende av att ledaren dri-

ver det framåt, de tenderar att investera i stora företag och är för närvarande inaktiva. 

Regionen Södra Danmark saknar nätverk.  

Business Angel Copenhagen (BAC) organiserar affärsänglar i Köpenhamnsområdet efter 

sammanslagning av två tidigare affärsängelnätverk i samma område. De har haft vissa 

imageproblem då ett antal av affärsänglarna var medlemmar bara för den sociala aspekten 

och inte var särskilt aktiva på investeringsområdet. När medlemsavgiften höjdes till 700 

euro per år avslutade ett antal av dessa affärsänglar sitt medlemskap. Det finns nu 62 

medlemmar. Aktiviteterna ligger på en relativt låg nivå med medlemsträffar fyra till fem 

gånger per år. Förutom matchningsevenemangen är det begränsat med aktiviteter. En sepa-

rat organisation, Keystone, driver kansliet. Nätverket är associerat med DVCA och har 

nyligen (mars 2013) gått med i EBAN.  

Lite längre tillbaka i tiden fanns det ett nationellt affärsängelnätverk, Danish Business 

Angel Network, DBAN.
83

 DBAN startades år 2000 av VaekstFonden med ett bidrag på 

700 000 euro för en tvåårsperiod. Efter starten fick DBAN 200 medlemmar och ett antal 

regionala och sektororienterade affärsängelnätverk startades eller planerades, men de flesta 

av dessa initiativ passerade aldrig planeringsstadiet. Dessutom krävde starten av DBAN 

väsentliga finansiella resurser. 

DBAN ägnade sig åt samma aktiviteter som de flesta andra nätverk som matchning, kam-

panjer för att öka kunskapen om affärsänglar samt utbildning. Detta ledde till en ökad 

allmän medvetenhet i Danmark om affärsänglar som företeelse. Detta kan i sin tur i viss 

utsträckning ha minskat den rådande informationsassymmetrin samt bristerna på mark-

naden.  

Regeringen var motvillig till att stödja DBAN:s aktiviteter på lång sikt eftersom de hade 

farhågor om att hamna i en situation med permanenta bidrag. Det fanns dessutom orealist-

iska förväntningar på vad man kunde förvänta sig på kort sikt. Rapporteringen fokuserade 

på lätt mätbara parametrar som antalet genomförda investeringar, antalet introduktioner 

och antalet startade nätverk. Flera av BANS effekter som tidigare i rapporten har kategori-

serats som indirekta, till exempel höjd medvetenhet/kunskap och beteendeförändringar, 

ansågs inte viktiga. Våren 2004 bestämde man sig för att omorgansiera nätverket och göra 

det till en del av Danish Venture Capital Association (DVCA). Affärsängelsaktiviteterna 

under DVCA:s ledning sedan 2005 har varit begränsade. Det undersöktes om det fanns 

möjlighet att fortsätta driva DBAN i privat regi, med en for-profit inriktning. Efter att ha 

försökt sammanställa och testa en affärsplan för en sådan fortsatt drift av nätverket under 

en månads tid, drogs dock slutsatsen att så inte var fallet.  

Enligt Mason och Harrison (1993) finns det tre villkor som måste vara uppfyllda för att ett 

affärsängelnätverk ska kunna startas och växa: (i) hög synlighet och trovärdighet, vilket 

                                                 
83 Mer information återfinns i Christensen (2011a), som denna redogörelse utgår ifrån. 
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uppnås via kontinuerlig marknadsföring, krävs för att bygga upp en kritisk massa av 

investerare och investeringsmöjligheter; (ii) nätverket måste ha gott om resurser och (iii) 

ett praktiskt och proaktivt tillvägagångssätt måste tillämpas.  

DBAN uppfyllde de flesta av dessa villkor. Initiativet blev trots det inte framgångsrikt, 

mätt i antalet investeringar som genomfördes med hjälp av DBAN. Samtidigt var värdet på 

de indirekta effekterna svåra att mäta. Den begränsade framgången har påverkat den nuva-

rande politiska viljan att bevilja stöd till affärsängelnätverk. 

7.3.3 Saminvesteringsprogram 

Saminvesteringsprogrammet PartnerKapital etablerades år 2006 och togs i drift 2007, men 

avslutades redan 2010. Före starten av Partnerkapital menade affärsänglar att de ofta inte 

hade kapacitet att möta de krav på kapitalbelopp som krävdes för investeringar. Detta även 

om de gick samman i syndikat om tre till fem änglar. Därmed skulle ett saminvesterings-

arrangemang (co-investment fund) vara ett ändamålsenligt initiativ. Enligt Vækstfonden 

undersökte de först om det fanns privata investerare som var intresserade av att starta en 

sådan fond i linje med vad som redan fanns i andra länder. Då det inte fanns tillräckligt 

med intresse från privata investerare, startade Vækstfonden PartnerKapital. Modellen be-

stod av två erfarna affärsänglar som bedömde projekten i samarbete med Vækstfonden. 

Projekten kom från alla branscher och var av storleken tre till tio miljoner danska kronor 

(0,4–1,5 miljoner euro). Programmet resulterade i tio investeringar och ett totalt investe-

ringsbelopp från Vækstfonden på 43,4 miljoner danska kronor (Ernest & Young, 2010).  

Programmet utvärderades internt av Vækstfondens styrelse, där man drog slutsatsen att 

projektet medfört alltför många förluster och att utnyttjandegraden varit otillfredsställande. 

Man ansåg också att affärsflödet inte var automatiskt, trots att några affärsänglar med 

omfattande kontaktnät ingick i programmet. Därmed fick man lägga ned arbete på att hitta 

potentiella investeringsobjekt. Nästa problem var att hitta affärsänglar som matchade 

investeringsobjekten. Sammantaget krävdes betydligt mer arbetsinsatser med sam-

investeringsprocessen än vad man hade förväntat sig. 

Erfarenheterna från saminvesteringsprogrammet PartnerKapital bedömdes inte som posi-

tiva av majoriteten av observatörerna på kapitalmarknaden, särskilt inte inom det politiska 

systemet och Vækstfonden. Från intervjumaterialet framgår att vissa observatörer av debat-

ten kring PartnerKapital hävdar att de begränsade framgångarna/misslyckandet beror på 

tidsaspekten. Det går inte att förvänta sig resultat på så kort tid och det avslutades helt 

enkelt för tidigt. En annan viktig faktor var att man förlorade pengar under programmet. 

Slutligen var det också underfinansierat, med bara 100 miljoner danska kronor i tillgångar. 

Ett positivt resultat av programmet var att de avtal och överenskommelser som användes 

utvecklades till en mer professionell nivå.  

Idén med ett saminvesteringsarrangemang har tagits upp igen och Vækstfonden har bland 

annat besökt Belgien för att lära sig mer om deras program. Då det visade sig leda till för-

luster och att det genomfördes relativt riskfyllda investeringar, överensstämde den mo-

dellen inte med den som Vækstfonden önskade sig. En viktig orsak var att due diligence-

processen där skedde ”fondexternt” genom certifierade affärsänglar medan Vækstfonden 

skulle föredra en modell där fonden själv granskade projekten, och inte överlät den delen 

till affärsänglarna. Med andra ord en värdering av projekten istället för en certifiering av 

änglar.  
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För att skapa förutsättningar för en hållbar modell bör due diligence processen och 

administrationen av en saminvesteringsfond minimeras. I princip finns två typfall för detta: 

i) Due diligence-processen utförs av certifierade änglar som också har mandat att fatta 

finansieringsbesluten. Detta kan kallas EAF/EIF-modellen.
84

 ii) Offentlig sektor utför 

bedömningarna via förvaltare/tjänstemän. I Vækstfonden valdes en kombinationslösning 

när PartnerKapitalfonden utformades. EAF/EIF-modellen, med certifierade änglar, har 

kritiserats i det danska politiska systemet.  

Investeringsstorleken för affärsänglar är i storleksordningen 0,5 till 5 miljoner danska kro-

nor och därför behöver de ofta gå ihop i syndikat för att kunna klara av investeringar i 

vissa segment och investeringar i till exempel bioteknik ligger ofta utom räckhåll.  

7.3.4 Utbildning för investerare/entreprenörer 

Det är sparsamt med utbildning av systematisk karaktär för investerare, även om man är 

medveten om att detta är något som behövs. Den privata konsultorganisationen Keystone 

organiserar ett endagsseminarium/en expertledd kurs, men utöver detta sker utbildningen 

av investerare via och under driften av nätverken.  

Investment readiness erbjuds främst via Connect Denmark som drev ett ”Proof-of-business 

program” för ett par år sedan. Den 1 maj 2013 tillkännagavs en anbudsinfordran för ytterli-

gare en period. Investeringsberedskap hanteras också på regional nivå genom ”kapital-

coachningsprogram” som drivs av regionala ”drivhus” (enheter som tillhandahåller stöd till 

företag). Det här programmet kopplar samman entreprenören med en mentor som har 

erfarenhet av att ge råd om både rätt kapitalmix och hur man ansöker om den.  

Utvärderingar 

Kapitalförsörjningsmarknaden är i allmänhet underutvärderad. Man har gjort utvärderingar 

av lånegarantierna under år 2012 och Innovationsmiljøer har utvärderats, men utöver det 

har få ansträngningar gjorts för att utvärdera marknaden. Framför allt finns det inga for-

mella utvärderingar av policyer för affärsänglar i Danmark. Programmet Partnerkapital 

utvärderades internt av Vækstfondens styrelse och DBAN utvärderades inte heller formellt.  

Även om det inte direkt har anknytning till affärsänglar kan noteras att Vækstfonden har 

utvärderats flera gånger, senast år 2010 (Ernst & Young, 2010). Den övergripande slut-

satsen från denna utvärdering är att Vækstfonden har haft stor påverkan när det gäller att 

förbättra tillgången till finansiering på den danska kapitalmarknaden och att det även i 

framtiden kommer att finnas behov av Vækstfonden. Det är sannolikt att Vækstfondens 

aktiviteter har haft en positiv spridningseffekt för affärsänglar.  

Policyprocessen baseras dels på lärdomar från andra länder, men är också i stor utsträck-

ning datadriven. När ny statistisk information presenteras involveras intressenter och man 

söker inspiration rörande utformningsfrågor. I vissa fall bildas en inspirationsgrupp som 

består av viktiga intressenter. En förändringsmodell och förutspådda resultat från insat-

serna skissas upp. Idén med integrerade policyer är tilltalande och har övervägts och prö-

vats inom vissa områden, men eftersom den är förhållandevis svår finns det inte mycket 

kvar av den längre i policyarbetet. 

                                                 
84 Se även: http://www.eif.org/what_we_do/equity/eaf/ 

http://www.eif.org/what_we_do/equity/eaf/
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7.4 Resultat, effektivitet och lärdomar från policyerna 

Vissa av de tillfrågade i våra intervjuer frågade sig om det över huvud taget finns potential 

för att aktivera affärsänglar i det danska finansiella systemet. Det hävdas ofta att BA bidrar 

till att sluta finansiella gap och hjälper nya, växande företag genom ”valley of death”. Men 

om de lyckas ta företag till ett stadium där formella riskkapitalföretag kommer in i bilden 

blir de ofta utspädda och deras ägarandel värderas inte nödvändigtvis särskilt högt. Därmed 

är affärsängelns enda alternativ ofta att stanna kvar i företaget till exit, till exempel i form 

av försäljning till ett annat företag. Därför ägnar sig inte affärsänglar och formella risk-

kapitalföretag åt saminvestering. Fonden Seed Capital ägnar sig dock i viss grad åt sam-

investering. Innovationsmiljøer är viktiga i såddfasen, de ställs dock också inför dilemmat 

att bli utspädda av VC, samtidigt som de har exit till privat VC som ett av sina resultat-

kriterier.  

Efter att ha fastslagit att policyområdet för affärsänglar har varit, och är, mycket svagt i 

Danmark, blir nästa fråga om det finns några tecknen på förändringar? 

Regeringen är allmänt motvillig till att ta initiativ på det här området. En policy där fasta, 

årliga bidrag eller garanterade kostnadstäckning tillhandahålls är inte möjlig, särskilt inte i 

den rådande ekonomiska situationen. Även om regeringen ständigt är öppen för olika 

policyalternativ finns det för närvarande inga planer inom detta område. En viktig anled-

ning är de negativa erfarenheterna av PartnerKapital (som inte användes särskilt mycket 

och genererade förluster) och DBAN. Ett saminvesteringsprogram utformat enligt mo-

dellen med certifiering av affärsänglar bedöms inte genomförbar. Ett saminvesterings-

program finns generellt inte i sikte och skulle man ändå välja ett sådant instrument skulle 

valet inte falla på EAF/EIF-modellen.  

På samma sätt råder det också ett motstånd mot att stödja nätverk eller annan BA-infra-

struktur. Om staten skulle bestämma sig för att stödja BAN skulle det kunna bli en uppgift 

för regionala ”Vækstfora” som i sin tur skulle kunna ta hjälp av regionala ”Væksthuse” för 

att tillhandahålla en infrastruktur för affärsänglarna. Även om Danmark är en liten mark-

nad i sammanhanget, är affärsänglarnas verksamhet fortfarande i hög grad en regional 

företeelse eftersom den är så beroende av närhet och kompetenshöjande aktiviteter.  

Frågan är om affärsänglarna skulle ta emot offentliga medel och om regeringen bör ägna 

sig åt att stödja det här segmentet. Hos regeringen ställer man sig också frågan om det i 

realiteten finns tillräckligt med kompetenta affärsänglar som skulle kunna delta i ett sådant 

program. I en undersökning av Menon (2010) noterades att: ”Både i Norge, Sverige og 

Danmark er man av den oppfatning av at forretningsengler som involverer seg i nettverk 

ikke representerer de mest kapitalsterke og kompetente englene” (sidan 4). Intervjuerna i 

Danmark bekräftar att den här uppfattningen finns i policykretsar. Man kan dock diskutera 

om det verkligen är en uppfattning som stämmer. Uppgifter från Storbritannien som publi-

cerades i BIS-rapporterna (Harrison och Mason, 2010) indikerar istället att affärsänglar 

som inte ingår i BAN gör färre investeringar är de som är medlemmar i nätverk.  

Intervjuerna antydde att affärsänglar i Danmark i hög grad är individualister och ser nät-

verk som en plats för att umgås och i viss utsträckning bilda syndikat med andra affärs-

änglar. Även om syndikatbildningen har ökat finns det fortfarande relativt många affärs-

änglar som investerar på egen hand.  

Skatteincitament är i allmänhet en svår väg eftersom de har en tendens att locka människor 

utan den erforderliga kompetensen till programmen, och de bör inte ägna sig åt risk-

kapitalsatsningar. Det har funnits en stående diskussion om hur och om man ska aktivera 
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pensionsfondspengar, och visst kapital har tillhandahållits, men inte i sådan utsträckning 

att marknaden påverkats väsentligt. Ett av problemen med finansiering av uppstartsföretag 

är det stora tidsintervallet mellan sparande och behov. Etableringskonto (ett inkomst-

skatteavdrag för att avsätta en del av inkomsterna till ett separat uppstartskonto) illustrerar 

att det tar många år att spara ihop pengarna medan behovet av pengarna kan vara omedel-

bart.  

Befrielse från kapitalvinstbeskattning är en politiskt svår väg att gå, men om vinsterna från 

skattebefrielsen återinvesteras kan skattelättnader vara ett alternativ. En faktor som skulle 

kunna leda till förnyat intresse för området från policyskaparnas sida skulle vara att ta fram 

fler statistiska uppgifter. EAF/EIF-programmet ger också incitament för insatser, men 

hämmas av uppfattningar hos danska policymakers. Dels finns en allmän uppfattning att 

det finns förhållandevis få erfarna affärsänglar i Danmark, dels är modellen där affärs-

änglar bedöms och certifieras inte tilltalande. Det har dock i policykretsar varit tal om att 

återuppväcka PartnerKapital-programmet i kombination med ett Accelerator-program. Ett 

av Innovationsmiljøer, Symbion, bedriver idag en liknande verksamhet i liten skala.  

I Tabell 9 nedan sammanfattas de viktigaste punkterna för Danmark. 

Tabell 9 Danmark – policy, lärdomar och erfarenheter 

Policyinitiativ Skatte-
incitament 

Saminvesterings-
program 

Stöd till BAN:s A: Investor training 

B: Investment readiness 

Policy och 
policy-
utformning 

Inga 
skattelättnader. 

Nej. 
PartnerKapital 
2007–2010. 

Ett får stöd av 
regionala 
myndigheter. 
DBAN tidigare. 

Ingen 
utbildning 
för 
investerare 

 

Proof-of-
Business-
program, 
”capital coach 
scheme”. 

Lärdomar  Beroende av hur 
andra delar av 
marknaden för 
änglar fungerar. 

Andra effekter 
än de direkta. 
BAN en 
förutsättning 
för sam-
investering. 
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8 Diskussion och policylärdomar 

Kapitlet är till sin karaktär diskuterande och behandlar aspekter som statistiskt läge, olika 

policyinriktningar, lärande, målgrupp, policyinstrument (för- och nackdelar samt hur de 

interagerar), policymål samt affärsänglars mervärde. 

8.1 Våra statistiska kunskaper om affärsänglar och policyer för 
affärsänglar 

Studierna i den här rapporten omfattar en bedömning av den statistiska informationen om 

affärsänglar, både i allmänhet och i de länder som har studerats. Detta är intressant för de 

som använder statistik, forskare och marknadsaktörer som branschföreningar och policy-

makers. Användningen och betydelsen av statistiska kunskaper inom området har ökat 

under de senaste åren. Studierna fastslår dock att det fortfarande finns ett behov av att 

förbättra både uppgifternas kvalitet, jämförbarhet och omfattning/täckning. Å andra sidan 

nämndes det också i intervjuerna att evidensbaserad policy ibland är mer av ett ideal än en 

realitet. I motsats till detta nämndes det också under intervjuerna att mer solida uppgifter 

möjligtvis skulle kunna driva på policyprocessen. Slutligen visade det sig i det danska 

exemplet att policyinsatser i sig absolut kan vara till hjälp för att etablera en mer gedigen 

statistisk grund. När statligt stöd var inblandat kombinerades detta med rapporteringskrav 

som ökade andelen registrerade aktiviteter.  

Sammanfattningsvis pekar studierna på att även om det finns en minskande marginalnytta 

för ytterligare statistiska evidens för affärsänglarnas roll för företagsfinansiering och för 

effektiviteten hos offentliga policyinsatser på det här området, befinner vi oss långt från en 

situation där nya statistiska insikter skulle vara av lågt värde för policymakers och andra 

användare. Vi saknar särskilt kunskaper om marknadens ”osynliga” del. Följaktligen behö-

ver vi både förbättra den statistiska grunden för affärsänglar och öka forskningen om de 

olika policyinsatsernas effektivitet. Innan det sistnämnda genomförs krävs en förbättring 

av utvärderingsmetoderna, en fråga som diskuteras mer i detalj i kapitel 9.  

8.2 Policyinriktning och processer 

I den mån aktiva policyer för affärsänglar tillämpas i Europa kan också vissa trender skön-

jas (Mason, 2009). I allmänhet dominerade inledningsvis åtgärder på utbudssidan. Detta 

följdes snart av matchningstjänster vars syfte var att reducera informationsgap på mark-

naden. Kapacitetshöjande åtgärder har alltmer blivit en del av policyverktygen och sam-

investeringsfonder, som lyfts fram i föreliggande studie, illustrerar att många länder har 

återgått till att växla upp affärsänglarnas investeringar till följd av behovet av ”djupa 

fickor” och efterföljande investeringar.  

Litteraturen om riskkapitalsatsningar i allmänhet och policyåtgärder för affärsänglar i 

synnerhet har pekat på olika policygenererande processer (även om detta inte har varit 

särskilt framträdande i litteraturen) och olika fokus för policyerna.  

Vi har i de aktuella studierna funnit stora variationer i policytillämpning, från länder med 

aktiva och breda satsningar till Danmark där man för närvarande i princip saknar insatser. 

Detta pekar på ett grundläggande dilemma, eller en balansgång, när ett politikområde med 

tillhörande insatser utvecklas – och därmed egentligen också för i vilken utsträckning vi 

kan dra lärdomar från studierna i föreliggande rapport. Å ena sidan finns en önskan om att 

lära sig från andra länders erfarenheter, men å andra sidan också att placera politik och 

åtgärder i den särskilda kontext som de måste fungera i. Mason och Brown (2013, sidorna 
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222–223) avslutar också sin granskning av policyer för snabbväxande företag genom att 

konstatera att: 

 ”...policy-makers must attempt to balance the advantages of borrowing from best prac-

tice elsewhere, together with the pressing need to properly customise and shape policy 

to the nuances and specificities of their own distinctive economic and entrepreneurial 

context.” 

Denna balansgång handlar inte bara om att utveckla ett politikområde eller inte, utan också 

i utformningen av de specifika policyinsatserna. I exemplet med saminvesteringsprogram-

men såg vi att vissa tillfrågade i intervjuerna förespråkade att man skulle kopiera det hol-

ländska TechnoPartner-programmet. Andra respondenter menade att det skotska LINC-

programmet är mycket speciellt och sannolikt inte kan fungera på andra platser.  

Vad beträffar insatsernas fokus har det varierat länderna emellan, men några mer allmänna 

inriktningar kan ändå urskiljas vad gäller policyutformning. Som nämndes ovan, påpekar 

Lerner (2010) att staten måste ta hänsyn till att initiativ för att främja riskkapitalmarknaden 

i allmänhet har långa ledtider. Denna iakttagelse kan vara giltig även för annat än rena 

investeringseffekter. Det är till exempel relevant att prata om ledtider när det gäller att 

etablera medvetenheten och kunskaperna kring affärsängelfinansiering, vilket är en lång-

siktig process som kräver fortlöpande arbete, något som också framhölls i landsstudierna. 

Med detta som bakgrund bör man komma ihåg att insatser för att öka affärsänglars aktivi-

teter är en relativt ny företeelse i Europa. Vi har sett i landsstudierna att intensiteten i så-

dana främjandeinsatser mot affärsänglar har varierat väsentligt, även på relativt kort sikt. 

Vi har också sett en tillbakagång för den aktiva franska politiken och i praktiken ett slut för 

de danska BA-satsningarna Det är inte möjligt att bedöma effekterna av alla dessa föränd-

ringar, men i ljuset från Lerners rekommendationer kan man fråga sig om kontinuiteten, 

uthålligheten, i ett policyskapande kan vara viktigare än själva utformningen? Visst ska 

länder experimentera med olika policyalternativ och anpassa dem efter hur företags-

klimatet utvecklas, men den tidsperiod inom vilken man förväntar sig att de ska vara effek-

tiva underskattas ofta. Kanske bortser man också från policyinsatsers sidoeffekter när de 

utvärderas och bedöms? Denna fråga diskuteras vidare i kapitel 9 nedan. 

8.3 Lärande 

Diskussionen ovan om statliga främjandeinsatser för BA-investeringar är grundad på 

litteraturstudier och erfarenheter från ”fältarbetet” och ger en blandad bild när det kommer 

till policyrekommendationer.
85

 I flera fall förekommer positiva omdömen om sam-

investeringsprogram och skatteincitament, men i andra fall är omdömena negativa. I vissa 

fall har erfarenheter av misslyckade program till och med lett till att man helt har upphört 

med insatser. Ett exempel kan tas från den danska landsstudien där en negativ utvärdering 

medförde att saminvesteringsprogrammen avskaffades. Ett annat exempel från lands-

studierna är skatteavdragsmöjligheterna genom EIS-programmet i Storbritannien som har 

utvärderats med positivt resultat, särskilt vad gäller additionalitet. I andra fall, som i Sve-

rige
86

 och Nederländerna, har program med skatteincitament inte fått en lika positiv 

utvärdering och avslutats.  

                                                 
85 Tillväxtanalys rapport ”Staten och riskkapitalet” (2010) fokuserar på att granska statens interventioner. 

Därför har här endast infogats utvalda källor som bakgrundsreferens. Diskussionen i det här avsnittet har främst 

som mål att vara framåtblickande.  
86 Skattelättnaderna i Sverige togs bort 1996 efter bara ett år. Ett nytt finansieringsavdrag införs dock från 1 

december 2013. Se längre ner i avsnitt 8.3 för en mer detaljerad redovisning av detta nya initiativ.  
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På samma sätt diskuteras det även om skatteincitament egentligen är så viktiga för BA-

investeringar. Det finns även en debatt om hur skatteincitamenten ska utformas. Ett pro-

blem är att detaljerade villkor och långtgående regelverk gör dem svåra att nyttja, särskilt 

då de ständigt förändras (vilket har varit ett problem i Frankrike). Det har också nämnts att 

de kan störa det ”naturliga” investeringsbeteendet. Ett annat, relaterat problem, är att det är 

svårt att träffa ”riktiga” affärsänglar med sådana breda instrument som skattereduktioner. 

Istället kan systemen utnyttjas av ett brett utbud av olika individer och för andra syften 

(återigen ett problem i Frankrike).  

I Sverige införs nu ett nytt investeraravdrag för fysiska personer. Den föreslagna skatte-

lättnaden träder i kraft 1 december 2013 efter godkännande av EU-kommissionen. Målet är 

att stimulera investeringar i små företag i tidiga utvecklingsskeden och förbättra dessa 

företags tillgång till extern finansiering. Man nämner vidare att skattelättnaden också 

förväntas minska transaktionskostnaderna för due diligence och informationsbearbetning 

och att det är viktigt att reducera de initiala ekonomiska kostnaderna (upfront), istället för 

att utforma initiativet som en resultatbaserad skatteförmån. Personer (affärsänglar) med 

begränsade ekonomiska resurser får sannolikt större möjligheter att ta sig in på 

investeringsmarknaden och öka sina resurser för att kunna investera större summor.  

Det svenska förslaget innebär i korthet att fysiska personer som förvärvar andelar i ett 

företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en nyemission får 

göra skatteavdrag för hälften av betalningen för andelarna. Avdrag ges med högst 650 000 

kronor per person och år (motsvarar förvärv av andelar för 1,3 miljoner kronor). Den 

skattemässiga effekten av avdraget blir 15 procent av det belopp som betalats, vilket maxi-

malt kan bli 195 000 kronor per person och år.
87

 Investerarnas sammanlagda betalning för 

andelar i ett och samma företag får uppgå till högst 20 miljoner kronor per år. (Regering-

ens prop. 2012/13:134). 

Alla insatser kan sägas ha sina särskilda för- och nackdelar. Om skatteincitament i ett land 

medför positiva effekter för att växla upp investeringar finns även en risk att de kan vara 

för ”breda” för att verkligen träffa rätt målgrupp. Saminvesteringsprogram växlar också 

upp finansieringsbeloppen, men kan behöva avsevärda resurser för att kunna genomföras. 

På samma sätt har även BAN både fördelar och nackdelar då de bidrar till att öka med-

vetenheten/kunskapen om affärsänglar och matchar investerare med lämpliga entreprenö-

rer, men samtidigt bara riktar sig till en begränsad del av marknaden och verkar ha svårt att 

fungera utan stöd från offentlig sektor.  

Tillgången på jämförelser av olika policyprogram av liknande typ, men i olika länder är i 

allmänhet begränsad. Ofta finns det inte ens ordentliga jämförelser mellan olika typer av 

policyinsatser inom ett och samma land. Dessa svårigheter indikerar att till och med själva 

policyområdet är svårt att bedöma och verka i. Det är viktigt att ta hänsyn till ett antal olika 

överväganden om utformning av policyinitiativ och ”mixen” av dem, på samma sätt som 

man måste ta hänsyn till om det över huvud taget finns ett behov av en politik inom områ-

det (Flanagan et al., 2011).
88

 

Även den nyligen nämnda frågan om det alls finns ett behov av en ”affärsängelpolitik” på 

området kan debatteras. Särskilt utifrån det faktum att Danmark placerar sig högt i rank-

ningar av tillgången till innovationsfinansiering (Vækstfonden, 2012) trots frånvaron av en 

                                                 
87 Avdraget sker i inkomstslaget kapital. Maximala skattelättnaden är 195 000 kronor per person och år (1,3 

miljoner x 0,5 x 0,3 = 15 % av 1,3 miljoner = 195 000). 
88 Fortsatt diskussion om detta sker i avsnitt 8.5 och 8.6. 
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sådan politik. Kan behovet av policyinsatser som diskuteras i kapitel 3.3 vara mer eller 

mindre uttalat beroende på landet i fråga (se även avsnitt 8.4.1). Svaret på frågan är inte 

svart eller vitt. Här finns många tolkningsmöjligheter, men ett svar försvåras också i 

väsentlig grad av det faktum att det inte är möjligt att fastställa en optimal nivå för policy-

intervention. I CSES (2012, sidan 39) omnämns det att: 

 ”... in the case of Sweden the view of the authorities has generally been that SMEs are 

relatively well-served by the regulated market and the existing financial support institu-

tions, so that separate intervention on behalf of Business Angels is not a major policy 

priority.” 
89

 

Liknande åsikter visade sig i det danska exemplet. Å andra sidan, i en policyinriktad 

lärandeprocess inkluderas att ständigt hålla ett öga på om det finns grund för att införa 

åtgärder som ”oljar upp” de finansiella systemen och gör dem smidigare, även om speci-

fika insatser har misslyckats i det förflutna. Både de institutionella förhållandena och 

marknadsvillkor kan förändras på ett sätt som motiverar en omprövning. Återigen, vikten 

av kontinuitet när det gäller insatser från den offentliga sektorn ska inte underskattas.
90

  

8.4 Träffa rätt mål 

8.4.1 Finansieringsgapet 

Vid utformning av lämpliga insatser ingår det bland annat att rikta sig till ”rätt” del av 

marknaden, den del som i debatten ofta omnämns som finansieringsgapet. Finansierings-

gap är dock inte ett glasklart begrepp. Det kan till och med diskuteras om det överhuvud-

taget finns ett gap och – om det finns – hur stort det är och var det skulle kunna finnas. 

I tillägg till detta bör även ett finansieringsgap betraktas dynamiskt. Den dynamiska syn-

vinkeln innebär att storleken på finansieringsgapet i vissa segment av marknaden kan av-

göra om det uppstår gap i andra segment i ett senare skede (OECD, 2006a). Om till exem-

pel alla gap elimineras i den ”nedre”, tidiga, delen av en tänkt utvecklingsstege, kan detta i 

sig skapa ett finansieringsgap i ett senare skede. Det kan förklaras med att ett ökat antal 

företag går vidare till ett senare skede där finansieringskapaciteten kanske inte har anpas-

sats till den ökade efterfrågan. Finansgapet kan i huvudsak sägas vara en återspegling av en 

selektionsprocess på marknaden och frågan kanske snarare kan ställas om när och var 

detta urval kommer att äga rum. 

Landsstudierna har visat att det råder stora skillnader i uppfattningen om var finansierings-

gapet befinner sig (vilket skulle kunna innebära att det faktiskt är landsspecifika skillna-

der). I Flandern var åsikten att det finansiella ekosystemet fungerar bra för investerings-

belopp upp till 2 miljoner euro. Brittiska studier (BIS, 2012) pekar på kapitalgap i interval-

let 250 000 och 5 miljoner euro (intervjuerna indikerade snarare på ett gap i intervallet 2–5 

miljoner pund) och i Danmark pekade intervjuerna på att det finns ett gap mellan försådd-

/såddsegmentet och det institutionella riskkapitalet och Vækstfonden. 

De senaste ändringarna av ”the funding escalator” (se kapitel 3.3), där finansiella gap i 

allmänhet har förflyttats uppåt vad gäller storleken på de belopp som efterfrågas, har också 

implikationer för policyinsatser. Denna aspekt kommer att diskuteras mer nedan. 

                                                 
89 Som nämndes tidigare finns nu tecken (investeringsavdraget) på en ökad uppmärksamhet mot behovet av 

särskilda insatser för affärsänglar. 
90 Se även avsnitt 8.1. 
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8.4.2 Heterogena målgrupper 

I grund och botten kan både VC-marknaden och BA-aktiviteter i hög grad sägas vara såväl 

heterogena som präglade av ”irrelevance of means”. Med det senare menas ett beteende 

bland aktörerna där de i sin strävan efter att hitta exceptionellt goda investeringsobjekt, 

snarare än genomsnittligt bra, accepterar att resultatet ibland blir under genomsnittet. 

Heterogeniteten präglar dessutom inte bara affärsänglarnas aktiviteter och vilka de är, det 

råder även mycket stor heterogenitet bland europeiska länder i dessa avseenden, och 

möjligtvis också i andra avseenden. Rapportens fyra landsstudier har visat på något av den 

variationen.  

En viktig faktor att ta hänsyn till vid policyutformningen är att insatserna på det här områ-

det riktas till mycket heterogena grupper. Gruppen affärsänglar är mycket heterogen, precis 

som entreprenörerna och småföretagen, till och med inom ett och samma land förekommer 

det stora regionala skillnader. Affärsänglar kan t.o.m. uppvisa skillnader på individnivå. 

Även om vi skulle vilja kunna klassificera dem enligt fördefinierade kategorier kan de 

enskilda individerna axla olika roller beroende på investeringsobjekt, investeringspartner 

eller andra omständigheter.
91

 De kan även förändras också i sin roll som affärsängel under 

karriärens gång.  

Entreprenörer skiljer sig åt på liknande sätt. De kan agera i enlighet med vissa konven-

tioner när det gäller affärsplaner och så vidare (Karlsson och Honig, 2009), men bete sig 

helt annorlunda i faktiska företagsledningssituationer. Denna variation var tydlig i en stor-

skalig undersökning där beteende och behov hos svenska SME-företag befanns variera 

mellan olika typer av företag och entreprenörer (Tillväxtverket, 2012).  

Detta skapar i flera avseenden oerhörda utmaningar för policyskapandet. En utmaning rör 

själva utbudet av policyinstrument eftersom det är svårt att nå två (eller fler) heterogena 

grupper med ett fåtal och alltför generella instrument. En annan utmaning är att skapa en 

medvetenhet om vilka möjligheter som finns i målgruppen och nå en rimlig nivå av 

utnyttjandegrad. Vidare kan man diskutera om det ur policysynvinkel är intressantare att 

betrakta affärsänglar som utförare av funktioner snarare än som bärare av statiska karakte-

ristika eller tillhörande vissa kategorier. Man kan anta att de flesta affärsänglar som 

investerar i ett företag, förutom ett ekonomiskt kapital, även tillför företaget ifråga en viss 

mängd kompetens och stöd. Beroende på det specifika investeringsobjektet kan behovet av 

dessa icke-finansiella insatser vara olika stort. I ett idealt tillstånd borde olika policy-

instrument vara tillpassade de olika behov som en affärsängel de facto tillgodoser. Sam-

investeringsarrangemang kan till exempel vara ett relevant instrument för att växla upp ett 

finansiellt kapital, men inte nödvändigtvis för att öka mängden tillförd kompetens.  

I ett dynamiskt perspektiv kan denna syn på behovsstyrd policy också innebära att olika 

aktörer, till exempel ledare för BAN och policymakers, skulle kunna lyfta fram olika 

aktiviteter vid olika tidpunkter, eftersom de kontextuella faktorerna vid olika tillfällen kan 

skilja sig. Under till exempel perioder med relativt goda finansieringsmöjligheter kan 

behovet vara större av affärsänglarnas icke-finansiella insatser och/eller av intensifierade 

investor readiness program. Generellt skulle policyskapare kunna överväga att anpassa sin 

portfölj med policyinstrument efter hur marknadsbehoven utvecklas. Baksidan av detta är 

att kunna balansera situationsanpassningen med behovet av en viss nivå av kontinuitet, 

som påpekades ovan.  

                                                 
91 En del av litteraturen om affärsänglar kallas ”ABC-research” vilket innebär att den fokuserar på att beskriva 

affärsänglars attityder, beteenden och egenskaper (Attitudes, Behaviour, Characteristics).  
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8.4.3 Absorptionsförmåga 

En kritisk faktor vid utformning av policyinstrument är målgruppens absorptionsförmåga. 

Insatser som bedöms vara för komplicerade för att tillämpa och för svåra att förstå sig på 

riskerar att bli ineffektiva och leda till låga utnyttjandegrader. En av iakttagelserna från 

fältarbetet, till exempel i Wales, var att detta är ett reellt problem. Involvering av intressen-

ter i processen för policyutformning gav i detta fall dels insikter när det gällde absorp-

tionsförmåga, dels gavs policyn en viss legitimitet och blev mer relevant.  

Problem rörande processer eller utformning av policyinsatser är på intet sätt triviala. Det 

finns till exempel en balansgång mellan att göra program enkla, och därmed lätta att an-

vända, och att kunna precisionsinrikta dem mot specifika målgrupper.  

8.5 För- och nackdelar med policyinstrument 

Det fältarbete och litteraturstudier som utförts visar sammantaget hur de viktigaste policy-

instrumenten används och i viss utsträckning även på deras starka och svaga sidor. Kontex-

ten är viktig, eftersom en och samma policy kan vara mer eller mindre ändamålsenlig bero-

ende på den specifika nationella kontexten. Policyinstrument utvärderas därför bäst i den 

nationella kontexten. Med detta i åtanke kan för- och nackdelarna med de fyra (fem) 

policyalternativ som diskuteras i den här rapporten på en generell nivå klassificeras som i 

Tabell 10 nedan, där man först sammanfattar fördelarna med policyinstrumentet och däref-

ter pekar på nackdelarna. 
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Tabell 10 Fördelar och nackdelar med policyinstrument 

Skatteincitament Saminvesterings
-program 

Stöd till 
BAN 

A: Investor training 

B: Investment readiness 

Kompenserar för en del 
av investeringsrisken. 
Tillskott till 
risk/avkastnings-
profilen. Ger mer som 
kan återinvesteras. 
Mildrar förlusterna vid 
misslyckade 
investeringsbeslut. 

Ökar investerings-
beloppen. Minskar 
risken. Delade 
transaktions-
kostnader 
(beroende på 
utformning).  

Minskar 
informations-
gapen. Ökar 
medveten-
heten. 
Utbildning för 
investerare. 
Främjar 
bildningen av 
syndikat. 
Låga och 
förutsägbara 
kostnader. 
Låg 
administrativ 
börda. 

 

A: 

Förbättra due 
diligence-
kapaciteten och -
kvaliteten genom 
utbildning. 
Förbättra 
förståelsen för 
företagsdrift och 
investeringar och 
därmed 
investerings- och 
övervaknings-
kvaliteten. 

B: 

Förbättra kvaliteten 
på affärsflödet. 

Öka den 
absorberande 
förmågan. 

Låg additionalitet. 

Hög administrativ 
börda. 
Behörighetskraven för 
skattelättnader gör det 
svårt att nå ”riktiga” 
affärsänglar utan att 
göra reglerna för 
komplicerade. 

Dödviktseffekter. 

Driftsutgifterna är 
ofta höga. 
Potentiella 
förluster som inte 
är lätta att 
förutsäga. 

Potentiella 
moraliska risker i 
samband med 
affärsänglarna. 

Når bara 
marknadens 
synliga delar. 
Ogynnsamt 
urval av BA 
av låg kvalitet 
(?). Total 
additionalitet 
svår att mäta. 
Har inte visat 
sig 
ekonomiskt 
hållbart. 

Motvilja mot att 
delta i utbildnings-
program, 
uppfattningen att 
behov inte 
föreligger.  

Riktar sig bara mot 
marknadens 
synliga delar. Dyrt. 

Utbildningen ofta 
begränsad till att 
sälja in företaget. 

Dyrt och 
kostnaderna kan 
inte kompenseras 
med avgifter. 
Kräver långsiktigt 
arbete. 

 

Det finns som alltid en risk för förenkling när resultat ska koncentreras ner till en tabell. 

För- och nackdelarna och i sin tur valet av policymix är starkt avhängigt hur de enskilda 

initiativen är utformade och under vilka institutionella och marknadsmässiga förhållanden 

som de införs. Hittills finns bara begränsade kunskaper och litteratur om jämförelser mel-

lan olika policyinstrument i olika länder (t.ex. skatteincitament). Det saknas även robusta 

jämförelser mellan olika typer av insatser inom ett och samma land. Det bör även noteras 

att den största andelen av såväl insatser som kunskaperna om desamma begränsas till den 

(lilla) del av marknaden som vi kallar den ”synliga” delen. Skatteincitament är mest sanno-

likt det som också är närmast till hands att vara användbart för den ”osynliga” delen av 

marknaden.  

Det råder i allmänhet ett behov av att utveckla processer, insatser och mål till att också 

omfatta denna ”osynliga” del av marknaden. Nästa fråga är förstås hur man lyckas med 

detta. I Flandern var affärsängelnätverket en knutpunkt för vissa policyinsatser och nätver-

kets aktiviteter omfattade mer än bara matchningsfunktionen. I detta BAN inkluderades en 

rad olika funktioner och hälften av medlemmarna var därmed också andra typer av aktörer 

än affärsänglar. Till följd av dessa aktiviteter kommer nätverket att stödja den allmänna 

företags (-ängels) infrastrukturen i en vidare bemärkelse. På så vis har nätverket potential 

att nå ut längre än till bara sina egna medlemmar.  
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Relaterade, kompletterande, aktiviteter kan vara nödvändiga i relation till respektive 

policyinsats, till exempel att öka kunskapen om programmets existens och att minska sök-

kostnaderna för parterna i det finansiella systemet. Denna fråga kommer att utvecklas vi-

dare nedan. En annan närliggande fråga, som tidigare berörts, är vilken absorptions-

förmåga som målgruppen faktiskt har, något som måste tas med i beräkningen.  

Tabellen ovan redovisar även de resurser som förnippas med respektive policyinstrument. 

I vissa fall är det relativt små belopp som det handlar om. Exempelvis nämndes tidigare i 

texten att majoriteten av BAN drivs med relativt låga totalkostnader och att statligt stöd 

bara utgör en delfinansiering. Inte desto mindre har nätverken en väsentlig påverkan på 

marknadens utveckling och för sannolikheten att andra policyinsatser ska lyckas. De små 

kostnaderna som är involverade kan därför vara en faktor att ta med i beräkningen vid 

policyöverväganden inom området.  

Slutsatsen är att det är svårt att ta fram policyrekommendationer endast baserat på en enkel 

jämförelse av för- och nackdelarna med enskilda policyinstrument, bedömda isolerade från 

andra. Insatser kan vara mer eller mindre framgångsrika beroende på hur de utformas, 

administreras och marknadsförs. Sannolikt påverkas de även av andra insatser inom 

policyområdet, vilket utforskas djupare i nästa avsnitt. 

8.6 Interaktion mellan policyinstrument: hierarki, 
ordningsföljd och val av tidpunkt  

Även om de primära policyinstrumenten för att stimulera affärsängelsmarknaden är skatte-

incitament, investor readiness, investment readiness, saminvesteringsprogram och stöd till 

BAN, indikerar den aktuella studien att vissa instrument hänger ihop och att effektivitet i 

en insats vissa fall är beroende av en annan insats.  

Sammanhanget mellan olika policyinsatser kan illustreras av ett affärsängelnätverk. Nät-

verket fungerar som ett forum för syndikatbildning och en plattform för förmedling av 

erfarenheter affärsänglar emellan. Det finns även indikationer på en nära koppling mellan 

framgångsrika saminvesteringsfonder, omfattningen av andra affärsängelsinitiativ och 

huruvida det finns en livfull affärsängelsmarknad (OECD, 2011). I exemplet med BAN 

Vlaanderen i Flandern fanns det till och med en institutionell koppling mellan nätverket 

och andra policyinstrument. Detta innebar att BA+-lånen bara var tillgängliga för affärs-

änglar med koppling till nätverket.  

Beroendet av andra insatser kan illustreras av de svårigheter som affärsänglar har med exit 

från sina investeringar i nu rådande situation. Insatser för att stimulera exitalternativen är 

därmed viktiga inte bara för själva exitsituationen utan för hela rekryteringen av nya affärs-

änglar till systemet.  

I ett större perspektiv är det viktigt att vara medveten om mål och funktionen hos olika 

policyinstrument i detta avseende. För att kunna säkra rekryteringen av nya investerare, 

kan olika utformning av skatteincitament fungera på olika sätt. Investeringsavdrag är 

fördelaktiga för alla affärsänglar, men tillhandahåller relativt starkare incitament för poten-

tiella änglar att ta sig in på marknaden och börja göra investeringar, jämfört med en reduk-

tion/befrielse från kapitalvinstbeskattning, som i relativa termer är mer fördelaktig för de 

som verkat länge och framgångsrikt som affärsängel.  

Ett policymål att stimulera tillflödet av nya affärsänglar kräver andra, kompletterande, 

policyinstrument än de fyra som inkluderats i landsstudierna. De fyra var nära relaterade 

till affärsänglar, men instrument för att fånga de ”mjukare” målen, som att höja kunskapen 
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om affäränglarnas funktion och liknande, skulle kunna vara bredare och kopplade till vad 

som tidigare kallats det finansiella ekosystemet. I litteraturen används ibland termen ett 

”entrepreneurial eco-system” (t.ex. Lerner, 2010). Detta inkluderar ett bredare urval aktö-

rer än enbart finansiella. Det hävdas att de positiva effekterna av nätverkande mot en kate-

gori av aktörer sannolikt kommer att ”spilla över” till andra aktörer i systemet. Därför 

kommer kopplingarna mellan aktörerna bestämma i vilken utsträckning denna spridning 

(spill-over) sker. Litteraturen har pekat på betydelsen av socialt kapital när det gäller att 

stärka dessa kopplingar (exempelvis Shane och Cable, 2002, Sorensen och Stuart, 2001), 

vilket i sin tur påverkar det finansiella systemet (dvs. den del av systemet som är avgränsat 

till finansiering av nya och växande företag). Mer specifikt kan det vara så att policy-

instrumenten för att främja affärsänglar är för snävt utformade för att åstadkomma de 

”mjukare” målen.
92

  

Egenskaperna och styrkan hos kopplingarna mellan aktörer och de ”mjukare” mål som 

nämns ovan ingår normalt inte i det som mäts eller registreras. Det ingår inte heller i 

formuleringen av policymål. Motivet till policyinsatser hävdas ofta vara ett marknads-

misslyckande. Marknadsmisslyckanden relateras ofta till ofullständig information och 

underinvesteringar i FoU. Modernt policyarbete tar hänsyn till dessa insikter från det 

ökande intresset och betydelsen av de ovannämnda ”mjukare” målen och har bytt utgångs-

punkt från marknadsmisslyckanden till att istället belysa systemmisslyckanden. Collewaert 

et al. (2010) råder till stor försiktighet med att använda argument om marknadsmisslyck-

ande när man överväger statliga interventioner på informella riskkapitalmarknader. Tradi-

tionella inställningar till policyinsatser har ibland kompletterats och i vissa fall även ersatts 

av interventioner där målet är att mildra systemmisslyckanden (Lenihan, 2011). Sådana 

insatser riktar sig ofta mot institutionella förhållanden och interaktionskapacitet mellan 

nyckelaktörer i systemet (Arnold, 2004, Woolthuis et al., 2005). Som sådant har detta 

perspektiv en mer policyrelevant inställning i jämförelse med ett renodlat perspektiv om 

marknadsmisslyckanden, i synnerhet när det gäller i förhållande till affärsänglar.
93

  

I vissa fall kan offentlig sektor vid övervägande av interventioner behöva betrakta policy-

instrument mer i ”portföljer” än som individuella verktyg. Vissa insatser kanske egentligen 

kan ses som delar i en hierarki eller ett sammanhängande system och borde därför 

implementeras (och kanske även utvärderas) (Arnold, 2004) som en helhet. Detta leder till 

frågan om vissa av dessa insatser i själva verket skulle ha fördel av att implementeras i en 

enda sekvens eftersom ett visst policyinstrument kan bygga vidare på vad ett föregående 

instrument har uppnått.
94

 Denna viktiga diskussion är inte bara en policyfråga utan har 

också börjat uppmärksammas i den akademiska diskursen, även om det fortfarande sker i 

sparsam utsträckning. Det är dock fortfarande så att policyåtgärder fortfarande verkar 

bedömas i isolering, vilket bekräftades i intervjuerna. I vissa fall, som på såddmarknaden i 

Flandern, finns dock en sammanhängande och kompletterande metod för att säkerställa att 

det finansiella ekosystemet fungerar.  

Idén att det finns fördelar med att anlägga en integrerad ansats i policysammanhang testa-

des på svaranden under intervjuerna. I allmänhet ansåg man att detta var högst önskvärt 

och att policyinsatser i allmänhet är fragmenterade och fokuserar på enstaka instrument. 

Ett par av de tillfrågade påpekade dock att det främsta hindret för att det skulle fungera är 

                                                 
92 Ett tänkbart uppföljande forskningsprojekt skulle kunna vara att ta fram underlag för sådana insatser. 
93 Vissa underavdelningar i detta avsnitt grundar sig i stor utsträckning på Christensen (2011a). 
94 Det ligger utanför omfattningen i denna studie att gå in på djupet på den specifika hierarkiska strukturen hos 

policyinsatser, men det skulle vara ett intressant och relevant ämne för framtida forskning att utveckla en 

modell för ömsesidiga beroenden hos policyinstrument. 
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en budgetaspekt. Rörelsekapital och investeringar är ur den synpunkten två skilda saker 

som sällan slås samman. Ett tillvägagångssätt som tillämpar en ”portfölj” med policy-

instrument skulle därmed gå emot den gängse fördelningsmodellen. Dessutom nämndes 

det i de danska intervjuerna att även om idén i sig själv är tilltalande, bedömdes den vara 

svår att införa och få att fungera i praktiken.  

8.7 Policymål  

Även om det kan verka uppenbart, poängterades det i flera intervjuer hur viktigt det är att 

tydliggöra vilka mål man har med respektive insats (Storey, 1998).  

Ett exempel, ett forum där man kan möta potentiella investerare och träna på att sälja in 

sina affärsidéer, som BAN och investment readiness program, kan till exempel betraktas 

utifrån två synsätt. Det första är som ordinära, kommersiella, aktiviteter som borde ha sitt 

ursprung i en marknadsefterfrågan. I det andra synsättet skulle aktiviteterna kunna anses 

som en del i den allmänna infrastrukturen för företagsfrämjande insatser. Dessa två synsätt 

leder fram till förhållandevis olika interventioner och utvärderingar. Om man anser att det 

är en del av den allmänna infrastrukturen för företagsstöd, kan staten tilldela medel för att 

stödja sådana nätverk och utbildningsprogram löpande. Kriterierna för utvärdering av deras 

resultat skulle i det här fallet vara relativt breda och inte begränsas till ekonomiska indi-

katorer som vinst eller självförsörjande.  

Enligt ett antal utvärderingar av BAN ger de i allmänhet värde för stödpengarna. Många av 

dem har dock misslyckats med att utveckla en affärsmodell för ekonomisk hållbar drift. 

Det kan emellertid diskuteras hur man ska se på detta. Om målet med insatsen har formule-

rats så, bör stödets upphörande åtföljas av en plan för hur en ekonomiskt hållbar modell 

ska kunna nås. Men om policymålen är att se nätverkets funktioner i perspektivet av ett 

bredare affärsekosystem, kan stödet motiveras även om det inte finns några omedelbara, 

kortsiktiga, synliga effekter. Argumenten kan då kopplas till flera funktioner. En är att ett 

BAN påverkar ett sådant ekosystem på fler sätt än enbart sin matchningsfunktion. Dessa 

bredare effekter har redan omnämnts ovan. En av dem är information, dvs. den ökade med-

vetenhet som uppstår till följd av nätverkens aktiviteter. I många länder är medvetenheten 

om tillgången på kapitalfinansiering låg bland entreprenörer (Aernoudt et al., 2007). BAN 

ökar kunskapen om denna typ av finansiering, både bland entreprenörer och bland deras 

rådgivare. Dessutom tillhandahåller de ofta utbildningar för både investerare och entre-

prenörer.  

I kapitel 9 redovisas dessa sidoeffekter och förklaras mer i detalj. Poängen här är att BAN-

främjande insatser inte bara ger positiva spridningseffekter som begränsas till nätverkens 

matchningsfunktion, utan också en ökad tillgång till information på kapitalmarknaden i 

stort. På så vis kan BAN:s specifika lösning på marknadens sökproblem vara en förutsätt-

ning för andra typer av policyinterventioner som förlitar sig på marknadens transparens 

och sammanlänkning. Detta lyftes fram som en lärdom att ta med sig från studien av det 

danska exemplet.  

Ett liknande exempel kan vara de franska skattelättnaderna med låga övre gränser (small 

caps) som kan ha stimulerat bildandet av syndikat med många individer och kan ha aktive-

rat potentiella affärsänglar. Detta kan ha resulterat i två sidoeffekter. För det första finns en 

potential för att det har varit lärdomar och utbildning involverat i det stora antalet små 

investeringar som genomfördes av stora syndikat. För det andra har detta sannolikt stimu-

lerat till en ökad finansieringskultur i landet. Detta refererar återigen tillbaka till att ha ett 

”policyportfölj-synsätt”. För att saminvesteringsprogram ska fungera är det kanske nöd-
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vändigt att investera i BAN-främjande insatser, även om det inte ger något omedelbart, 

isolerat resultat. Det är dock kontroversiellt att förespråka policyåtgärder som i teorin har 

små chanser att ge resultat om de bedöms i enskildhet. Dessutom, vilket beskrivs mer i 

kapitel 9, är det även kontroversiellt ur utvärderingssynpunkt.  

I vissa fall återspeglas policymålen i hur policyerna iscensätts. För att återgå till exemplet 

med BAN så uppvisar utvecklingen för affärsängelnätverk i de två länderna vissa likheter. 

I både Sverige och Danmark fanns tidigare nationella affärsängelnätverk. Båda har avveck-

lats och i båda länder har nationella riskkapitalföreningar mer eller mindre aktivt arbetat 

med affärsängelaktiviteter.  

I Sverige startades år 2001 den nationella intresseorganisationen SwedBAN utifrån ett 

privat initiativ. Verksamheten upphörde dock efter en tid. Den statliga myndigheten Nutek 

stöttade i början och mitten av 2000-talet olika initiativ för att utveckla den informella 

riskkapitalmarknaden, bland annat fick ett antal olika organisationer stöd för att starta och 

utveckla regionala nätverk för affärsänglar. Under perioden 2005–2008 fick Svenska Risk-

kapitalföreningen (SVCA) Nuteks uppdrag att utveckla en intresseorganisation för affärs-

änglar, med tillhörande aktiviteter. Vissa problem att definiera arbetsuppgiften – och att 

hitta en finansieringsmodell för verksamheten – framkom och uppdraget förlängdes inte.
95

 

Nutek och dess efterföljare Tillväxtverket har sen i varierande omfattning stöttat mindre 

utvecklingsprojekt med inriktning på tidigt tillväxtföretagande, riskkapital och affärs-

ängelinvesteringar. Tillväxtverket diskuterar nu också med flera aktörer om att starta om 

ett SBAN och tagit hjälp av finska FIBAN i den processen.
96

 I dagsläget rapporterar SVCA 

att de har 30 affärsänglar och 12 BAN som medlemmar.
97

 

I Danmark avvecklades, som tidigare berörts, DBAN år 2004 och nätverket fördes över till 

DVCA. Affärsängelaktiviteterna har under DVCA:s ledning varit begränsade. Resultatet 

av vårt fältarbete antyder att det i allmänhet inte är en bra idé att ha BAN organiserad un-

der VCA.  

En viktig faktor att ta hänsyn till vid stöd till BAN är att komma ihåg att det kan finnas 

skillnader mellan att stödja enskilda nätverk och att stödja sammanslutningar av nätverk 

(t.ex. nationella ”paraplyföreningar”). Uppgifter för en nationell organisation varierar runt 

om i Europa, från att vara en stark samordnare till att förmedla kontakter. Till exempel kan 

följande uppgifter hanteras: (inspirerat av OECD, 2011, sidan 117):  

• öka medvetandet om affärsänglar i branschen 

• representera branschen i processer för policyskapande 

• genomföra investor training 

• utveckla professionella standarder och minska transaktionskostnaderna genom att ta 

fram standardavtal 

• vara ett nav för affärsänglar och underlätta ömsesidigt lärande  

• samla in uppgifter från medlemsorganisationer 

Även om stödet till (enskilda eller sammanslutningar av) BAN verkar vara ett billigt och 

värdeökande policyalternativ, har det även nackdelar. I debatten om BAN diskuterar man 

                                                 
95 

IM-Gruppen, (2008), ”Utvärdering av Nuteks insatser och stöd…”. 
96 Mailkontakt med Andreas Ek, Tillväxtverket (2013-10-01). 
97 Per 2013-09-20 (http://www.svca.se/sv/Om-SVCA/) 
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till exempel om de är föremål för en så kallad adverse selection (”snedvridet urval”) som 

skulle innebära att de lockar till sig affärsänglar av låg kvalitet (Mason och Harrison, 

2002).
98

 På samma sätt kan man också argumentera att företag som kontaktar BAN riskerar 

att hålla lägre kvalitet, eftersom det antyder att de inte kan få kapital via andra kanaler. 

Å andra sidan kan man också argumentera att detta är precis anledningen till varför affärs-

ängelnätverk behövs. De är lärande funktioner och platser. Affärsänglar som har begrän-

sade kontaktnät kan träffas och göra investeringar genom syndikat. Entreprenörer som 

ännu inte har etablerat affärskontakter med investerare kan få in en fot på kapitalmark-

naderna. Därför man kan också argumentera att det är en del av BAN:s rationalitet att 

tillhandahålla möjligheter för mindre etablerade affärsänglar/affärsänglar med färre kon-

takter att få åtkomst till ett deal flow och för entreprenörer att få tillgång till finansiering.  

Man kan hävda att många av de aktiviteter som utförs av en nationell BAN-samman-

slutning är fördelaktiga för samhället i stort, möjligen lämpliga att stödja med offentliga 

medel, medan det inte är lika självklart för de enskilda nätverkens aktiviteter. Den huvud-

sakliga linjen för policyinsatser i Europa i allmänhet verkar vara att stödja affärsängel-

nätverk, men det kan finnas fördelar med att istället titta närmare på potentialen i att stödja 

affärsängelsgrupper och kanske för både ledare för affärsängelnätverk och policyskapare 

för att titta närmare på situationen utanför Europa, till exempel i USA, för inspiration till 

utveckling av nätverksmodellerna men också i högsta grad för alternativa stödmetoder för 

affärsänglar.  

Som översiktligt berördes i Tillväxtanalys (2011) får affärsängelgrupperna i till exempel 

Skottland stöd via garantier för driftskostnaderna och fyller nu viktiga gap i det finansiella 

systemet. De är kopplade till saminvesteringsprogrammet och tillhandahåller väsentliga 

lärdomar och erfarenheter till nya investerare. För entreprenörer är de synliga och kan 

erbjuda efterföljande investeringar ända fram till exit och på så vis fylla det gap som 

riskkapitalfonder ofta lämnar.
99

 Jämfört med affärsängelnätverk av ad hoc-typ och den 

traditionella modellen för affärsängelnätverk, finns det ett antal fördelar med modellen för 

affärsängelsgrupper. Den organisationsformen håller också på att bli allt vanligare i USA, 

Kanada och Nya Zeeland. De grundläggande skillnaderna mellan affärsängelgrupper 

(BAG) och affärsängelnätverk (BAN) kan summeras på följande sätt:  

Ett BAN förmedlar kontakter mellan entreprenören och änglar och är normalt neutralt i 

bedömningen av förslag och änglar. BAN:s är inte involverad i investeringsbeslut. 

I ökande omfattning utför de även ytterligare tjänster som tränings-/utbildningsaktiviteter. 

En BAG består av änglar som slår samman sitt kapital och sin kompetens i gemensamma 

investeringar. De är ofta organiserade med en ”gatekeeper” som utför förhandsgallring av 

tänkbara investeringar och sköter mer operationella arbetsuppgifter, även om det också 

förekommer att de är medlemsstyrda (OECD, 2011).  

När detta väl är sagt, så kan de faktiska sätten att arbeta i BAN och BAG göra gränserna 

mellan de två otydliga. Till exempel finns det ofta grupper av änglar inne i ett BAN som 

investerar tillsammans och då verkar som en BAG. BAG är nu allmänt förekommande i 

vissa länder. ACA (Angel Capital Association), organiserar nu till exempel 187 grupper i 

USA och Kanada. 24 grupper är verksamma i Skottland (Mason et al., 2013).  

                                                 
98 Påståendet att affärsängelnätverk skulle locka till sig företag som innebär högre risk än genomsnittet har 

motbevisats i empiriska studier av Collewaert et al. (2010). 
99 Tack till professor Colin Mason för detta inlägg. 
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Enligt Sohl (2012) finns det en risk för att affärsängelsgrupper utvecklas till riskkapital-

fonder. Dessutom innebär det faktum att en gatekeeper från en BAG förhandsgranskar 

investeringsförslagen en ytterligare kostnad och svårighet för entreprenören att erhålla 

finansiering. I vissa fall tar t.o.m. en BAG betalt av entreprenören för att plocka ut deras 

finansieringsförfrågan. 

Det återstår dock att se om detta verkligen är en risk, det vill säga får negativa konsekven-

ser för marknaden. I policytermer är det troligtvis klokt att inte försöka stötta någon speci-

ell organisationsmodell. Det sätt som änglarna organiserar sig på marknaden indikerar 

troligen preferenser och en utveckling som inte bör störas med incitament till specifika 

organisationsformer. Å andra sidan, det är tydligt att möjligheterna till kunskapsspridning 

och träning ökar med mer samarbete och saminvesteringar mellan änglar. Dessutom, med 

de förändringar som nu sker på finansieringsmarknaden (och som berördes i de inledande 

kapitlen), kan en sammanslagning av resurser underlätta möjligheten att ta företag genom 

flera finansieringsrundor (Mason et al., 2013). Därför kan det ändå övervägas att stödja 

sådana BAG:s genom att sörja för vissa driftskostnader. 

På en mer specifik nivå, med tanke på behovet av och trenderna för syndikatbildning bland 

affärsänglar, kan man spekulera i om det finns utrymme och behov av att utveckla policy-

instrument för att stimulera syndikatbildningen, något som inte nödvändigtvis är detsamma 

som saminvesteringspolicyer. Samtidigt behöver sådana strategier inte involvera stora 

mängder pengar och inte heller staten som fast partner. Istället kan det, som vi såg i 

exemplet med Flandern, finnas en rad andra åtgärder för att stimulera till nya kontakter och 

syndikatbildning bland affärsänglar (till exempel dealmakers (coacher) som är affärsänglar 

i nätverken och som även arbetar med syndikatbildning).  

Syndikatbildning är komplicerat, till exempel ingår ett antal icke-ekonomiska faktorer i 

arbetet med att hitta syndikatpartners och få dem att samarbeta. Dessutom initieras och 

genomförs syndikat på mikronivå. Sammantaget innebär detta att den offentliga sektorn 

inte har utvecklat något brett, sofistikerat utbud av policyinstrument för att stimulera 

syndikatbildning.  

Betraktat ur en vidare samhällskontext är det viktigt att kunskaper och lärdomar sprids på 

ett smidigt sätt i systemet. Syndikatbildning är ett verktyg för utbyte av erfarenheter och 

lärdomar och därmed skulle det kunna ses som ett policymål att stödja och stimulera 

syndikatbildning. Syndikatbildning kan ske på olika nivåer, även om det man vanligtvis 

menar är affärsänglars saminvesteringsaktiviteter. Man kan dock även tolka syndikat-

bildning som ett vidare begrepp: syndikatbildning mellan olika BAN; syndikatbildning 

mellan affärsänglar inne i ett BAN eller syndikatbildning mellan affärsänglar från olika 

BAN. Vanligtvis är det enbart den andra varianten som tas i betraktande. I policytermer 

kan detta innebära en potential för ett ökat erfarenhetsutbyte genom att stimulera andra 

typer av syndikatbildning som inbegriper modellen med affärsängelgrupper. Affärsänglar 

och ledare av affärsängelnätverk är dock av avgörande betydelse för införandet av sådana 

policyinsatser. 

Kreativitet och policylärande krävs för att utveckla nya verktyg på det här området. Då det 

handlar om ett policyområde på mikronivå, bör utformningen av nya policyinstrument ske 

i nära samarbete med intressenter som affärsänglar och ledare för affärsängelnätverk.  
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8.8 Affärsänglars mervärde 

Affärsänglar bidrag uppfattas ofta vara begränsade till finansiering och kompetens. Vårt 

fältarbete på det här området visar emellertid att affärsänglar kan mobiliseras för en rad 

andra, kompletterande syften. I exemplet med Flandern såg vi till exempel att BAN använ-

der sig av coacher, så kallade Dealmakers, som förmedlar kontakter mellan affärsänglar, 

särskilt nya medlemmar.
100

 Dessa personer fungerar även som förmedlare av investeringar 

och matchar affärsänglar och entreprenörer med liknande intressen. En annan funktion hos 

BA hittade vi i det danska exemplet där affärsänglar användes i Vækstfonden under sam-

investeringsprogrammet Partnerkapital som extra due diligence. Programmen för invest-

ment readiness i landsstudierna inkluderade också ofta en eller flera affärsänglar i utbild-

ning och coachning. I de fall där entreprenörerna tilldelades mentorer var dessa ofta affärs-

änglar. En tredje funktion hittades i Wales där affärsänglar användes som ”brandmän”, 

konsulter för att vända en negativ trend eller för att rädda några av Finance Wales portfölj-

företag som inte utvecklades som planerat. 

Slutligen är det en vanlig strategi för banker och andra finansiärer att be affärsänglar att 

ingå i styrelsen i portföljföretag. Även om de då agerar för andras räkning, tillhandahåller 

de ofta värdefulla hjälp i övervaknings- och utvecklingsprocesser i portföljföretagen.  

Sammantaget öppnar denna bredare syn på affärsänglars funktion upp för ett större urval 

av tänkbara policyinsatser inom området. 

  

                                                 
100 Se även Paul och Whittam, (2010), för ett lite annorlunda men relaterat perspektiv: ”gatekeepers” i 

affärsängelgrupper. 
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9 Perspektiv: lärdomar för utvärdering 

Detta kapitel avslutar avsnitt III och därmed den internationella studien. Kapitlet
 
tar upp 

några av de viktigaste frågorna för utvärdering som framkommit ur studierna. Detta görs 

genom att peka ut tre övergripande svårigheter inom utvärderingar: (i) ”för vem”-perspek-

tivet, (ii) tidsperspektivet och (iii) vad som bör utvärderas.
101

  

9.1 Värde för vem? 

Vilket perspektiv – vems nytta – en utvärdering utgår från är av stor betydelse och påver-

kar utvärderingens resultat. Mer specifikt, en utvärdering av främjandeinsatser för affärs-

änglar skiljer sig åt om man tar investerarens, entreprenörens eller statens perspektiv.  

Det har argumenterats både i den akademiska litteraturen och i de genomförda intervjuerna 

att investerare inte enbart motiveras till investeringar av möjligheter till ekonomisk vin-

ning. Investerare motiveras också av en önskan att ge något tillbaka till samhället, hjälpa 

entreprenörer som de kanske identifierar sig med, en önskan att hjälpa regionen eller bara 

av att det är roligt (Baty och Summer, 2002, Sullivan och Miller, 1996, Vækstfonden, 

2002). Sådan subjektiv motivation är svårmätbar och bör inte ingå i statens utvärdering av 

BA-policy, men är en del i affärsängelns egen avvägning om en viss investering ska 

genomföras eller inte.  

Om vi lämnar dessa icke-ekonomiska drivkrafter åt sidan och går vidare, är det rent all-

mänt svårt att exakt mäta både vilken ekonomisk effekt affärsänglarnas agerande har på 

portföljföretagens utveckling och vilka avkastningsnivåer som investeringarna resulterar i. 

Studierna på området har varit sparsamma (enligt intervjuerna planerar EBAN dock för 

närvarande en storskalig effektutvärdering). Affärsänglars investeringar är av naturen risk-

fyllda och ger därmed en mycket ojämnt fördelad avkastning. En studie menar att 

9 procent av investeringarna står för 80 procent av kassaflödet för brittiska affärsänglar 

(NESTA, 2009). För investerarna är denna ojämna avkastning en del av spelet. Affärs-

änglar som överväger om de ska öka sina aktiviteter, bedömer möjligheterna till att täcka 

upp för risker down-side och öka fördelarna up-sides eller till exempel växla upp det 

investerade beloppet. Hänsyn får då tas till hur de själva uppfattar investeringarnas 

risk/avkastningsprofil, sin egen personliga riskvillighet samt vilka förluster han/hon har råd 

med. De fördelar som offentlig sektor via policyinsatser kan bidra med, till exempel häv-

stångseffekter från saminvesteringsfonder eller skatteincitament, kommer också att 

inkluderas i affärsängelns bedömning av investeringen. 

Men trots detta är varken investeringar generellt, eller specifika insatser för att öka affärs-

änglars investeringar, lätta att utvärdera ur investerarens perspektiv. Ta till exempel 

perspektivet med ”play money”, det vill säga det faktum att vissa affärsänglar avsätter ett 

fast belopp, eller en andel av sitt fria kapital, för investeringar i småföretag och inte 

nödvändigtvis då kräver en avkastning jämförbar med den från säkrare investeringsalterna-

tiv. Naturligtvis kan en låg förväntad avkastning påverka investerarnas beslut, men ett 

antal icke-ekonomiska kriterier kan komma att påverka investeringarnas uppfattade risk-

profil.  

Med andra ord finns det två perspektiv som kan snedvrida en ”rationell” utvärdering när en 

BA bedömer värdet av de policyåtgärder som offentlig sektor erbjuder. För det första kan 

icke-ekonomiska motiv väga tyngre än de investeringsincitament som insatserna tillhanda-

                                                 
101 Vissa underavdelningar i kapitlet grundar sig i stor utsträckning på Christensen (2011a). 
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håller. För det andra skiljer sig sannolikt de enskilda investerarnas behov åt och därmed 

även det upplevda ”värdet” av olika policyinstrument. En sådan attraktivitet kan till exem-

pel bero på om (och i vilken omfattning) investeraren behöver hjälp med informations-

relaterade problem (BAN); hävstångseffekter för ett högre investeringsbelopp (sam-

investeringsinstrument); reducera penningrelaterade riskerna för (den första) investeringen 

(investeraravdrag) eller ett incitament för att behålla en större andel av vinsten (kapital-

vinstbeskattning).  

Ur entreprenörens perspektiv bedöms affärsänglars investeringar efter deras bidrag till 

företagets utveckling, vilket inte bara handlar om det ekonomiska bidraget utan också, och 

framför allt, den hjälp med management och nätverkskontakter som entreprenörer kan få 

för att utveckla företaget. Den nyttan får då avvägas mot entreprenörens bedömning av 

”kostnaden” för att lämna ifrån sig delar av kontrollen över företaget och företagets 

aktier.
102

 Detta är i sin tur beroende av den individuelle entreprenörens karakteristika, till 

exempel andra kompetenser, tillgång till alternativ finansiering osv. Om det råder brist på 

alternativ finansiering kan det upplevda värdet med affärsänglar öka och en substitutions-

effekt kan råda där entreprenörerna accepterar riskkapitalfinansiering, även om man hade 

lånefinansiering som ursprungligt mål.  

De flesta policyinsatser inom området är inriktade på affärsänglarnas perspektiv. Instru-

ment för utbildning och matchning har dock ofta som mål att stärka efterfrågesidan och 

därmed uppfylla andra behov från ett annat perspektiv, vilket självfallet påverkar bedöm-

ningen av insatserna.  

Statens utvärdering handlar primärt om samhällsnytta snarare än privatekonomiska vinster. 

Dock finns ett ökande antal statliga program som drivs på kommersiell eller semi-

kommersiell basis vilket innebär att avkastning jämförbar med den som erhålls på 

kommersiell basis också är ett relevant bedömningskriterium. Sysselsättningseffekter och 

etablerande av nya företag ingår naturligt i statens socioekonomiska utvärderingskriterier. 

Det finns emellertid även andra, bredare, kriterier inblandade när främjandeinsatser för BA 

ska utvärderas ur ett statligt perspektiv. Mer om detta nedan. 

9.2 Utvärderingens tidsperspektiv 

Vi nämnde ovan att kvantifieringen av effekter i detta sammanhang hämmas av en tids-

fördröjning. Policyinsatser för att främja affärsänglar materialiserar sig först efter flera år, 

vid en tidpunkt som inte är känd på förhand. Även om data med långa tidsserier fanns 

tillgängliga för att analysera effekterna skulle problem kvarstå som förhindrar en rättvi-

sande bedömning. Detta beror på existensen av ett antal indirekta effekter. Exempel på 

dessa återges och förklaras i avsnitt 9.3 nedan.  

Debatten om främjandeinsatser för affärsänglar har primärt fokuserat på de direkta effek-

terna som jobbskapande, investeringar osv. Det finns dock belägg för att BA-finansiering i 

allmänhet ger effekter som sträcker sig längre än dessa. Affärsängelfinansiering är till 

exempel ofta en inkörsport till andra finansieringstyper – bankfinansiering, statliga stöd-

program och andra riskkapitalinvesteringar (Mason och Harrison, 1995, Mason och Sack-

ett, 1996). En annan effekt som kan genereras av dessa insatser är vad som i utvärderings-

studier benämns som ”behavioural additionality” (Georghiou et al., 2004, OECD, 2006b). 

Policyinterventioner får ofta långsiktig påverkan på aktörernas beteenden och strategier, 

även efter att programmet har avslutats. I allmänhet tenderar de att sträcka sig bortom det 

                                                 
102 Se även avsnitt 3.3.1 om nackdelarna med affärsängelinvesteringar. 
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mätbara och karaktäriseras av sidoeffekter som ökar marknadens effektivitet, men sällan 

ingår i målformuleringarna ex ante.  

Lärdomarna från detta är att kraven på precision i många betydelsefulla delar av en omfat-

tande utvärdering måste justeras för att inkludera åtminstone några, viktiga utvärderings-

delar baserade på mindre precisa, kvalitativa bedömningar.
103

 Många parametrar kan för-

visso enkelt mätas med precision, till exempel när det avser ett BAN hur många investe-

ringar som utförts
104

, antalet presentationer, antalet registrerade änglar etc. (se Tabell 11 

nedan). Poängen ovan är dock att det finns andra delar av en utvärdering som inte kan 

mätas särskilt precist. Detta beror på att policyinsatser inom området ofta ger upphov till 

indirekta effekter som är svåra att förutse och beskriva ex ante i de målsättningar som 

formuleras för insatsen, till exempel beroende på att det är oklart när effekter uppstår. 

Många relevanta effekter är dessutom till sin karaktär omätbara. Till detta kan adderas 

svårigheten att tillhandahålla exakta svar på vad som är effekterna av insats X och Y och 

det är särskilt svårt att veta vad effekterna kommer att bli av en kombination av X och Y. 

För policyskapandet behöver inte detta vara ett lika stort problem som för politiken där 

siffror om potentiella effekter ofta spelar stor roll i beslutsprocessen.  

Om man tillämpar ett dynamiskt perspektiv blir saken ännu mer komplicerad. Anta 

exempelvis ett BAN som marknadsför möjligheterna till affärsängelfinansiering. Detta 

leder rimligen till en ökad medvetenhet om möjligheterna till denna typ av finansiering på 

marknaden och – sannolikt – ett ökat deal flow även för affärsänglar utanför nätverket. 

Detta i sin tur innebär att affärsänglar får ett minskat behov av ett nätverk, vilket begränsar 

statens incitament för att stödja affärsängelnätverket.  

Den idealiska lösningen för utvärdering av stödet till affärsängelnätverk är att låta kriteri-

erna variera över tid. Det finns inte bara behov av mer nyanserade utvärderingar och 

utvärderingskriterier, utan också för öppenhet för att vid behov justera dessa i överens-

stämmelse med marknadsutvecklingen. En ökad specialisering och utveckling av risk-

kapitalmarknaden kan till exempel påverka behovet av en policy för affärsänglar, men kan 

också påverka de effekter som sannolikt kommer framstå i utvärderingarna. Därmed 

producerar sannolikt en utvecklad marknad med omfattande substitutionsmöjligheter och 

alternativ till BA-finansiering mindre marginaleffekter av insatser för att främja affärs-

änglar. 

9.3 Vad bör utvärderas? 

Övervägandena i avsnitt 8.6 om integrerade policyer får implikationer även för utvärde-

ringen. Den senaste utvecklingen inom policyutvärderingen har lett till ett utvidgat synsätt 

på hur resultat utvärderas. Traditionella utvärderingar har tidigare främst fokuserat på di-

rekt mätbara effekter och i synnerhet: (i) input additionality
105

; (ii) output additionality
106

 

samt (iii) substitutionseffekter
107

. Nu finns en ökande medvetenhet om att policyprogram 

                                                 
103 Detta ska inte uppfattas som ett argument som avvisar samtliga kvantitativa utvärderingar, tvärtom. Det är 

ett argument för det komplementära värdet av att både använda kvantitativa och kvalitativa bedömningar. 
104 Även om inte heller denna parameter alltid precist kan mätas. Som nämndes ovan (t.ex. DBAN-exemplet) 

kan även investeringar genomföras utanför ett BAN även om kontakterna initialt skedde genom nätverket. 
105 I huvudsak värdering av förekomsten av undanträngningseffekter på ”inputsidan” – om en insats 

(finansierad av offentlig sektor) tillhandahålls för aktiviteter som skulle ha ägt rum även utan stödet eller om 

insatsen ger upphov till kompletterande aktiviteter. 
106 Värdering om i vilken mån resultaten inte skulle ha uppnåtts utan stöd. 
107 En statlig intervention som medför ändrade relativpriser på marknaden vilket i sin tur påverkar aktörernas 

beteende. 
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också kan ha långsiktiga effekter (Roper och Hewitt-Dundas, 2012). Dessutom står det 

klart att de bredare effekterna nu drar till sig uppmärksamhet inom utvärderingsforsk-

ningen. Lenihan (2011) argumenterar att traditionella utvärderingar tenderar att fokusera 

alltför snävt på effekter på företagsnivå, medan en skiftning mot en mer systeminriktad 

policyansats kräver vidare utvärderingssystem som också innefattar bredare samhälls-

påverkan.  

Utvärdering av komplexa policyområden, till exempel inriktade mot affärsänglar, ställer 

stora krav på utvärdering. För att uppnå en meningsfull beskrivning av effekterna på det 

komplexa systemet som helhet ställs utvidgade krav på indikatorerna, både vad gäller 

omfattning och indikatortyper. Utvärderingar behöver fortfarande mäta lämplighet, effek-

ter och effektivitet (Arnold, 2004), men systemperspektivet flyttar uppmärksamhet och 

tyngdpunkt från mikronivå och enstaka interventioner (projekt, program) mot en dia-

gnostik av effekterna på en aggregerad systemnivå (Lenihan, 2011). Arnold (2004) påpe-

kar t.o.m. behovet av att i ännu högre grad utvärdera programportföljerna i sin helhet och 

även påverkan på systemets övergripande ”hälsa”. Enligt flera observatörer (t.ex. Flanagan 

et al. 2011) bör det i större utsträckning vara policymixen istället för de enskilda initiativen 

som studeras. Enligt argumenten i avsnitt 9.2, innebär en uppmärksamhet mot tids-

perspektiven som konsekvens att utvärderingar blir mindre rigida och mer fokuserade på 

beteendemässig additionalitet. Redan så långt tillbaka i tiden som för 15 år sedan skriver 

Metcalfe och Georghiou (1998): 

”Operating in the context of complex innovation systems the policy maker must accept 

a considerable degree of indeterminacy and unpredictability in the consequences of 

policy initiatives. Complex systems are of necessity governed by ambiguity so that there 

is a strong case for policy experimentation and policy learning.” (sid. 80–81) 

Det kan vara kontroversiellt att förespråka att mindre precision i utvärderingarna bör 

accepteras inom vissa områden. En av de främsta poängerna i till exempel Storey (1998), 

vilken används som referenspunkt för dansk utvärdering av policyer
108

, är också att mål 

bör specificeras på ett kvantitativt sätt som medger utvärdering för att bedöma i vilken 

utsträckning dessa milstolpar och slutresultat har uppnåtts. Detta går emot förändringen 

mot ökad experimentering med policyinsatser och mindre rigida och exakta utvärderingar. 

I den här rapportens introduktion påpekades att det finns en brist på ”hårda fakta” inom 

området. Detta i sig är ett hinder för rigorös utvärdering och exakta slutsatser om vad som 

fungerar och vad som inte fungerar.  

I linje med argumenten ovan bör kriterierna för att utvärdera effekterna av främjande-

insatser för affärsänglar utvidgas och inte begränsas till en omedelbar och observerbar 

påverkan. Men vi behöver vara mer specifika med vad vi menar med ”bredare syn” på 

kriterier i detta sammanhang.  

De flesta utvärderingar av BAN fokuserar på indikatorer som antalet genomförda investe-

ringar genom nätverket, antalet skapade jobb och kanske också antalet registrerade investe-

rare. I ett bredare perspektiv är det dock lika viktigt att inkludera andra viktiga variabler 

som till exempel antalet projekt som har sållats bort och inte finansierats, en ökad kunskap 

om BAN-finansiering bland entreprenörer och andra, ökade kunskapsnivå bland BA, mins-

kade transaktionskostnader i samhället. Sammanfattningsvis en bredare syn med direkta 

och indirekta effekter samt relaterade indikatorer (Collewaert et al., 2010). I Christensen 

                                                 
108 Se ”Evalueringsguiden”, Erhvervs- og Byggestyrelsen, http://www.erhvervsstyrelsen.dk/file/47400/  

http://www.erhvervsstyrelsen.dk/file/47400/
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(2011b) ges en översikt över utvärderingskriterier för BAN där han inkluderar de som 

presenteras i Tabell 11 samt Tabell 12 nedan. 

 

Tabell 11 Direkta effekter av BAN. Indikatorer. 

Direkta effekter Indikatorer 

 

 

Sysselsättning och investeringar 

Skapade jobb 

Antal investeringar 

Investerat kapitalbelopp 

 

 

Nätverks-/institutionella effekter 

Antal underordnade nätverk 

Antal gjorda matchningar 

Antal registrerade affärsänglar 

Antal registrerade företag 

 

Tabell 12 Indirekta effekter av affärsängelnätverk. Indikatorer. 

Indirekta effekter Indikatorer 

Ökad kunskap/medvetenhet Artiklar, möten 

Sållning (screening) av projekt Antal presentationer och due diligences 

Beteendemässiga förändringar  

Uppgradering av kompetenser  

Syndikatbildning och nätverksutveckling Antal investeringar av syndikat  

Uppväxling (leverage) av kapital Finansiering från andra källor 

Regionalt fördelad finansiering Investeringar i perifera områden 

Lägre transaktionskostnader  

Ökad information ökar effektiviteten för 
andra program och företagstjänster 

 

 

Majoriteten av utvärderingar skulle begränsa antalet kriterier till de som i tabellen benämns 

”Direkta effekter”. De indikatorer som är relaterade till dessa effekter är uppenbarligen 

också de som är lättast att mäta. Argumentationen i detta avsnitt är dock att de är alltför 

snäva för att ge en komplett utvärdering av ett affärsängelnätverk. Tabellen över indirekta 

effekter visar en specificering av de bredare effekterna. Det är tydligt att vissa av 

indikatorerna saknas, vilket illustrerar att mätproblemen kvarstår. Dessa svårigheter bör 

dock inte förhindra policyutformning och utvärderingar inom området.  

I kapitel 3.3 nämnde vi att vissa brittiska utvärderingar (Mason och Harrison, 1999, Harri-

son och Mason, 1996) pekar på att insatser inriktade på affärsänglar genererar förhållande-

vis låga kostnader per jobb. På samma sätt jämförs i utvärderingen av BAN Vlaanderen i 

Flandern (Collewaert et al., 2010) erhållet stöd och skapade jobb med motsvarande inom 

andra program för företagsstöd. Detta visar på betydelsen av en jämförande ansats när en 

BA-policy ska bedömas och analyseras. Vid en avvägning om att till exempel införa en 

policyinsats eller ej kan det föreligga brister på preciserade mätningar och utvärderingar av 

tidigare interventioner. Vägledning kan då fås av benchmarking med andra företags-

främjande åtgärder, vilket är vad man gjorde i de nyligen nämnda utvärderingarna. 
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Även om det här exemplet gäller utvärderingen av BAN kan det tillämpas på utvärdering 

av nätverk i ett bredare perspektiv och kanske även generellt på utvärderingar av policy-

områden som omfattar interaktion mellan systemets nyckelaktörer. I förståelsen av 

innovationsområdet i synnerhet, men också andra områden inom företagsutveckling, beto-

nas idag vikten av nätverk och interaktion mellan aktörer. I linje med detta har policy-

arbetet utvecklats till att inkludera program som underlättar denna interaktion. Den infor-

mella riskkapitalmarknadens speciella egenskaper medför sannolikt att problemen vid 

utvärderingar av policyinsatser sannolikt är större än för många andra områden. De princi-

piella svårigheterna kvarstår dock även vid bedömningen av många andra programtyper. 

Därmed är också lärdomarna och erfarenheterna från denna diskussion om utvärdering 

giltiga även i ett bredare perspektiv.  
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IV Svensk politik för änglar? 
– en avslutande policyreflektion 

10 Svenska policyinsatser och policyreflektioner 

Avsnitt IV, och kapitel 10, avslutar rapporten. Först presenteras en kort, övergripande, 

beskrivning av huvudsakliga svenska främjandeinsatser under de senaste åren. Ett antal 

konkreta exempel finns även återgivna i bilaga 2. Avsnittet avslutas med en reflekterande 

del där olika policyaspekter diskuteras. 

10.1 Något om den offentliga sektorns insatser i Sverige 

Rapportens fokus ligger på en internationell, empirisk, studie. I den har framförallt två 

områden studerats: affärsänglars roll på kapitalmarknaden samt erfarenheter från statliga 

främjandeinsatser i syfte att öka affärsänglarnas investeringar. Svenska, detaljerade, 

erfarenheter ligger således utanför rapportens egentliga syfte. En sådan genomgång där 

bakgrund, mål, aktiviteter och utfall studeras kräver en egen rapport. Den senaste utvärde-

ringen med en ambitionsnivå i den riktningen är, så vitt har framkommit, från år 2008 och 

behandlar Nuteks (Tillväxtverkets föregångare) verksamhet.
109

  

För att ändå i någon mån indikera vad som sker och har skett inom området har två, av-

gränsade, nedslag inkluderats. Dels har information inhämtats från Tillväxtverket, dels har 

ett antal exempel på offentligfinansierade främjandeåtgärder tagits fram.
110

 Tillsammans 

tecknas, om än med grova penseldrag, en översiktlig bild av svenska affärsängelinsatser. 

Tillväxtverkets text följer nedan och exempelsamlingen återfinns i bilaga 2.  

Policyinsatser inom f.d. Nutek och Tillväxtverket111 

Tillväxtverket (och dess föregångare Nutek) är sannolikt de myndigheter i Sverige som har 

störst erfarenhet och verksamhet inom främjandeverksamhet för affärsängelinveste-

ringar.
112

 Det långsiktiga målet med Tillväxtverkets affärsängelsatsning är att förbättra 

förutsättningarna för affärsängelinvesteringar för att på så sätt öka privatpersoners investe-

ringar i nya och växande företag. För att detta mål ska kunna uppnås arbetar Tillväxtverket 

med kompetenshöjande insatser och kunskapsspridning. 

Tillväxtverkets föregångare Nutek stöttade i början och mitten av 2000-talet olika initiativ 

för att utveckla den informella riskkapitalmarknaden. Nutek drev insatser där bland annat 

ett 15-tal organisationer fick stöd för att starta och utveckla regionala nätverk för affärs-

änglar. Här kunde man samtidigt samla in information om dessa nätverk. Som en mindre 

                                                 
109 

IM-Gruppen, (2008), ”Utvärdering av Nuteks insatser och stöd…”. 
110 På uppdrag av Tillväxtanalys har konsultföretaget Oxford Research utarbetat en översiktlig 

exempelbeskrivning av pågående offentligfinansierade främjandeinsatser riktade mot affärsänglar eller 

affärsängelnätverk. Se bilaga 2. 
111 Texten om Nutek/Tillväxtverket är i huvudsak skriven av Caroline Murray och Andreas Ek, Tillväxtverket. 
112 Nutek (Verket för näringslivsutveckling) upphörde den 31 mars 2009. Den 1 april samma år övertog 

myndigheten Tillväxtverket största delen av den verksamhet som tidigare funnits inom Nutek. 
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fortsättning på detta arbete stöttar Tillväxtverket idag några små utvecklingsprojekt med 

inriktning på tidigt tillväxtföretagande, riskkapital och affärsängelinvesteringar. Det hand-

lar här om främjandeinsatser för att utveckla nya arbetssätt, nätverk och verksamhets-

former för att underlätta möjligheterna för entreprenörer och företag att utvecklas och att 

hitta finansiering. 

År 2001 startades den nationella intresseorganisationen SwedBAN utifrån ett privat ini-

tiativ. Verksamheten upphörde dock efter en tid. Under perioden 2005–2008 fick istället 

SVCA (Svenska Riskkapitalföreningen), Nuteks uppdrag (mot finansiering) att utveckla en 

intresseorganisation för affärsänglar, med tillhörande aktiviteter. Problem med att hitta en 

finansieringsmodell för verksamheten gjorde att den löpande verksamheten i princip upp-

hörde när Nuteks projektstöd avslutades. Däremot finansierade Nutek/Tillväxtverket fyra 

mindre projekt under perioden 2009–2011; Affärsängeldagen, EBAN Winter University, 

en studie och ytterligare ett mindre projekt. Vidare fick SVCA finansiering för att upprätta 

riskkapitalstatistik fram till sommaren 2011.
113

  

Vid sidan av Nuteks arbete med att ha deltagit i uppbyggnaden av regionala nätverk samt 

att ha deltagit i och drivit på frågan om en nationell intresseorganisation gav Nutek även 

stöd för affärsängelforskning, vilken genomfördes på Lunds Universitet. 

I programmet ”Främja kvinnors företagande” stöttade Tillväxtverket under perioden 2008–

2010 ett tiotal pilotprojekt med det huvudsakliga syftet att stärka kvinnors deltagande i 

affärsängelnätverk, att stärka kvinnor som affärsänglar och som företagare som vill och 

kan söka riskkapital. Fokus i satsningen var olika utbildnings- och förebildsinsatser, men 

också vid samverkan, nätverkande och matchmaking. Projekten har drivits av aktörer som 

arbetar med affärs- och innovationsutveckling och som riskkapitalister. Projekten har tyd-

ligt bidragit till att utveckla nya organisations- och affärsutvecklingsprocesser. 

Delvis som en fortsättning på detta arbete stöttar Tillväxtverket nu några olika regionala 

modeller för att främja affärsängelinvesteringar genom kompetensutveckling. Denna gång 

också i form av lite större projekt än tidigare, under något längre tid och med tydligare 

krav på regional samverkan. Krav finns också på att aktivt arbeta för att nå kvinnor. Här 

gjorde man en utlysning år 2011 med en budget på totalt 5,5 miljoner kronor. Målen med 

satsningen är att få fram: 

• nya metoder, modeller och arbetssätt 

• nya målgrupper 

• nya samarbeten och partnerskap (byggd på befintlig regional aktörsstruktur) 

• deltagare får tillgång till kunskap för att utveckla sin kompetens som investerare och 

för att utveckla sin innovation/affärsidé 

• ökad regional erfarenhet, kunskap och kompetens om affärsängelinvesteringar och 

affärsutveckling samt 

• en ökad andel kvinnor som deltar 

Projekten löper på mellan två och två och ett halvt år. 

Tillväxtverket finansierar vidare ett projekt inom SISP (Swedish Incubators and Science 

Parks), ”Svensk Tillväxtsådd” – ett nationellt projekt för att stimulera uppstart och utveck-

                                                 
113 Från och med år 2013 har Tillväxtanalys motsvarande uppdrag av regeringen. 
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ling av affärsängelverksamhet respektive regionala såddkapitalfonder. Syftet är att skapa 

nationell koordinering och en kontaktpunkt för organisationer och aktörer som organiserar, 

företräder, stöttar och utvecklar affärsänglar och affärsängelinvesteringar respektive sådd-

kapitalfonder. 

Tillväxtverket arbetar även inom ett nordiskt samarbetsprogram där ett (av fyra) tema-

områden är ”Entreprenörskap och Finansiering”, vari affärsängelverksamhet är ett område 

med hög prioritet. Syftet är att få till ett givande utbyte på nordisk basis samt skapa en 

gemensam vision och ett nordiskt samarbetsforum. Det övergripande målet är att Norden 

ska bli en ledande region i världen för tillväxtföretagande. 

Just nu (hösten 2013) planerar Tillväxtverket ytterligare aktiviteter för en mer folkbildande 

och öppen del. På grund av vikande riskkapitalmarknad ökar betydelsen av affärs-

ängelkapital i tidiga skeden. För att öka mängden investerarvilligt kapital visar genomförda 

projekt att både affärsänglar och entreprenörer har behov av att professionalisera sina 

aktiviteter och strategier. Tillväxtverket utvärderar därför ytterligare kompetenshöjande 

insatser gentemot affärsänglar (investor readiness) och entreprenörer (investment readi-

ness). 

Tillväxtverket diskuterar nu också med flera aktörer om att starta ett SBAN och för bland 

annat diskussioner med finska motsvarigheten FiBAN (Finnish Business Angels Network). 

Tänkbara syftet med ett SBAN kan vara opinionsbildning, stödfunktion för affärsänglar 

och affärsängelnätverk, utbildning och framtagande av branschnormer. En uppgift kan 

också vara att ta fram årlig statistik som blir ett viktigt verktyg i kommunikationen med 

olika målgrupper. Diskussionerna med FiBAN, EBAN samt svenska aktörer ger underlag 

för ett brett uppdrag och önskemål om driftfinansiering. Diskussioner förs även kring 

behovet av och möjligheterna att etablera en (passiv) saminvesteringsfond riktad mot 

affärsänglar. Detta ger (ackrediterade) affärsänglar möjlighet att växla upp sitt engagemang 

i tidiga skeden med en förhoppning om att detta även medför en förbättrad uthållighet i 

investeringarna. 

10.2 Policyreflektion 

De presenterade studierna innehåller mycket policyrelevant information inom affärs-

ängelområdet. Tämligen utförliga sammanfattningar och diskussioner återfinns också i 

kapitel 8 och 9, varför några ytterligare ansatser i den riktningen inte bedöms nödvändiga 

här. Detta avsnitt ska därför, i enlighet med rubriken, mera ses som ett antal reflektioner 

med koppling till den svenska satsningen med regionala riskkapitalfonder. Utgångspunkten 

för reflektionerna är pragmatisk; kan förutsättningarna för en befintlig policysatsning 

förbättras?
114 

 

Bakgrunden är således den svenska satsningen med regionala riskkapitalfonder (risk-

kapitalsatsningen) som är fullt verksam och av allt att döma kommer att fortsätta sin verk-

samhet även under kommande strukturfondsperiod (2014–2020). Givet den befintliga sats-

ningen kommenteras tänkbara möjligheter att förbättra förutsättningarna för dess verksam-

het genom kompletterande policyinsatser – om politiken har en sådan ambition.  

                                                 
114 För en problematiserande diskussion om statlig intervention på kapitalförsörjningsmarknaden hänvisas i 

stället till de två tidigare delrapporterna: Tillväxtanalys, (2010), ”Staten och riskkapitalet” resp. Tillväxtanalys, 

(2011), ”Kompetent kapital? – Tre länder, tre försök”. 
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Osynlighet och utvärderingar 

I avsnitt 2.3 påpekades att affärsängelmarknaden till största del är ”osynlig”. Christensen 

tar det resonemanget vidare på ett flertal ställen i sin studie och påpekar att såväl vår kun-

skap som våra policyåtgärder till stor del riktas mot den mindre, synliga, delen av affärs-

ängelmarknaden. Det finns därför ett behov av att utveckla processer, insatser och mål till 

att också omfatta den ”osynliga” del av marknaden. En viktig grundsten i detta är att för-

bättra vår kunskap om affärsänglar. (Se även Figur 3 (sid: 52) för en grafisk illustration av 

detta). 

En stor andel osynlighet medför, inte oväntat, att kunskapsläget är svagt när det gäller 

affärsänglar och deras investeringar. Ett citat i samma riktning, som väl fångar ett av sak-

områdets karaktärsdrag, återfinns i kapitel 7 där Christensen sammanfattar det danska 

kunskapsläget: ”Kapitalförsörjningsmarknaden är i allmänhet underutvärderad”.
115

 Bris-

ten på systematiska utvärderingar är påfallande. Denna iakttagelse får även sägas vara 

giltig för främjandeinsatser mot affärsänglar i Sverige. Den senaste, större utvärderingen, 

som Tillväxtanalys tagit del av är en studie från år 2008 av f.d. Nuteks insatser.
116

 Oxford 

Research (bilaga 2) noterar också i sin exempelgenomgång av svenska affärsängel-

främjande insatser ”… en tydlig avsaknad av utvärderingar och uppföljningar.” Å andra 

sidan sker, genom inte minst Tillväxtverkets försorg, ett antal andra lärandeaktiviteter, till 

exempel erfarenhetsträffar, delaktighet i aktiviteter samt rapporter med måluppfyllnad och 

beskrivningar för respektive projekt. Det sammantagna intrycket är dock att affärs-

ängelsområdet kan utvecklas när det gäller utvärderingar. 

Vid sidan av de empiriska beskrivningarna för även Christensen ett intressant resonemang 

om utvärderingsfrågor med ett vidare systemperspektiv. Betydelsefulla utgångspunkter 

vilar där på begrepp som omätbara effekter, dynamiskt perspektiv, institutionella förhållan-

den, interaktionskapacitet mellan systemets nyckelaktörer samt beteendemässig addi-

tionalitet. Ett sådant synsätt ställer stora krav på såväl policymakers som utvärderingar, 

men kan onekligen ge djupare förståelse av de processer och (spridnings-) effekter som 

uppstår. En sådan diskussion kräver dock snarast en egen rapport och utvecklas därför inte 

vidare i detta sammanhang. 

Långsiktighet 

En viktig aspekt som ofta återkommer i policysammanhang är behovet av långsiktighet.
117

 

Christensen ställer, en smula drastiskt, t.o.m. frågan om kontinuiteten i ett policyskapande 

kan vara viktigare än själva utformningen. Även om det kanske inte ska uppfattas helt 

bokstavligt, råder inga tvivel om att uthållighet är en betydelsefull dimension. 

I Tillväxtanalys andra delrapport fördes även ett sådant resonemang baserat på de erfaren-

heter som där analyserades. Marknaden behöver långsiktighet och förutsägbarhet för att 

fungera väl. Det påpekades även att någon exakt siffra på långsiktighet knappast kunde 

definieras, men att tidshorisonten åtminstone överstiger en programperiod inom regional-

fonden.
118

 Ur den synpunkten kan vi konstatera att riskkapitalsatsningen av allt att döma 

kommer att fortsätta även under nästkommande programperiod (2014–2020). Detta inne-

bär ökade möjligheter till dels ett tydligt marknadserbjudande, dels ett övervägande om 

kompletterande policyinitiativ. 

                                                 
115 Avsnitt 7.3.4, sid: 85.  
116 IM-Gruppen, (2008), ”Utvärdering av Nuteks insatser och stöd…” 
117 Se t.ex. Lerner J, (2010), “The future of public efforts to boost entrepreneurship and venture capital”. 
118 Tillväxtanalys, (2011), ”Kompetent kapital? – tre länder, tre försök”. 

http://www.tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/publikationer/rapporter/Rapport_2011_05.pdf
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Ängelinvesteringar ökar i betydelse 

OECD:s utvärdering av Sveriges innovationssystem och policy publicerades i februari 

2013.
119

 I utvärderingen föreslås bland annat att det svenska statliga riskkapitalet bör foku-

sera på tidiga skeden. Färsk statistik från Tillväxtanalys visar att formella risk-

kapitalinvesteringar utförda i tidiga- och tillväxtfaser uppvisar en tydligt nedåtgående trend 

i Sverige.
120

 Det talar för att det informella kapitalets betydelse i dessa tidiga faser får en 

förhållandevis större vikt och därmed även affärsängelmarknadens funktion och potential. 

I avsnitt 2.4 visades att affärsänglarnas andel av det totala antalet unika, privata, med-

finansiärer hitintills uppgår till drygt 40 procent inom riskkapitalsatsningen som helhet. 

Betydelsen av affärsänglar är alltså oomtvistlig. Samtidigt uppvisades även stora regionala 

skillnader (dvs. mellan fonderna) i det avseendet, med fondspecifika andelar som varierade 

mellan 19 och 65 procent. En spridning som onekligen föder ett intresse för orsakerna. I 

vilken mån kan olikheterna förklaras av till exempel investeringarnas karaktär, faktisk 

tillgång på affärsänglar, historik och normer i regionerna, insatser för informations- och 

kunskapsspridning? Finns en outnyttjad potential av affärsänglar? Kan andelen affärs-

ängelinvesteringar öka? Det kan finnas anledning att återkomma till frågorna i senare 

rapporter när djupare analyser kan göras. 

Ökning av företagens tillgång till ett informellt kapital kan ske på två sätt. Dels kan befint-

liga investerare öka sin volym och/eller investeringsfrekvens, dels kan nya investerare 

inträda på marknaden. Det är viktigt att komma ihåg vilket mål som eftersträvas och vilken 

målgrupp som avses när en policyinsats utformas och implementeras. Heterogena målgrup-

per innebär stora utmaningar i ett sådant arbete. Som påpekas nedan kan till exempel 

utformningen av skatteincitament förväntas stimulera potentiella respektive etablerade 

grupper av affärsänglar olika mycket. 

Ur ett affärsängelperspektiv är det emellertid inte tillräckligt att identifiera intressanta 

portföljföretag och genomföra investeringar, det måste även finnas reella möjligheter att 

sälja sitt aktieinnehav. I nuläget är exitsituationen i allmänhet besvärlig.
121

 En fungerande 

exitmarknad är en nödvändighet, inte bara för enskilda investeringar eller änglar, utan även 

för möjligheten till nyrekryteringar av änglar och förlängningen för hela finansierings-

systemet.  

Skatteincitament 

Ett investeraravdrag börjar gälla i Sverige från och med första december 2013 (se även 

avsnitt 8.3). Christensen påpekar att även om ett sådant avdrag är fördelaktigt för alla 

affärsänglar, kan incitamenten för investeringar förväntas variera mellan olika kategorier 

av affärsänglar (se t.ex. avsnitt 8.6). Den svenska modellen innebär sannolikt relativt star-

kare incitament för potentiella änglar att ta sig in på marknaden och börja göra investe-

ringar, jämfört med en reduktion/befrielse från kapitalvinstbeskattning. Den senare åtgär-

den kan antas vara förhållandevis mer fördelaktig för redan etablerade, seriella änglar. 

Skatteinstrumentets utformning kan därför ur den aspekten antas gynna inträdet av nya 

änglar på marknaden.  

                                                 
119 OECD, (2013), “OECD Reviews of Innovation Policy: Sweden 2012”. 
120 Tillväxtanalys, (2013), ”Riskkapitalmarknaden i Sverige 2013”. 
121 Se t.ex. Mason C & Harrison R, 2012. “Exits in the informal venture capital sector” samt OECD, (2013), 

“Policies for seed and early stage finance: findings from the 2012”. 
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Ett tänkbart hinder för detta kan emellertid finnas i målgruppens absorptionsförmåga (se 

avsnitt 6.5 och 8.4.3). Erfarenheter från till exempel Wales pekar på att detta är ett problem 

att ta på allvar. Detaljerade villkor och långtgående regelverk riskerar att få investerar-

avdraget att uppfattas som komplicerat och svårt att förstå sig på.
122

 Troligen då i större 

omfattning av nya aktörer än redan befintliga, vana, marknadsaktörer. En tredje aspekt är 

om åtgärden ”träffar rätt”, det vill säga når en målgrupp som inte bara har förmågan och 

viljan att investera utan även kan tillföra andra betydelsefulla delar till ett portföljföretag, 

som branscherfarenhet, nätverk, managementkunskap etc. I Frankrike (avsnitt 4.3.1) 

uttrycktes visst tvivel om detta i samband med ett skatteavdrag för investeringar i SME. 

Vad nettoeffekten av dessa krafter resulterar i är ännu oklart. Tillväxtanalys bedömer det 

som mycket viktigt att effekterna av investeraravdraget utvärderas. Här finns en unik 

möjlighet att redan från början följa ett policyverktyg och öka vår kunskap inom området. 

En grundläggande förutsättning för detta är att data om investeringar och investerings-

objekt fullt ut kan göras tillgängliga för framtida utvärderare. I en sådan utvärdering bör 

även frågor om transparens och absorptionsförmåga inkluderas.
123

 

Policyportfölj 

En intressant reflektion från den internationella studien är diskussionen om ”policy-

portfölj”, det vill säga att vissa policyinsatser kan betraktas som delar i ett sammanhäng-

ande system. Effekten av ett visst policyinstrument kan, enligt det synsättet, antas variera 

dels beroende på vilka andra insatser som genomförs, dels i vilken ordningsföljd de har 

sjösatts. En komplicerande konsekvens är att en enskild åtgärd då även genom positiva 

externa effekter skulle kunna påverka förutsättningarna för andra typer av policyinterven-

tioner att lyckas – utan att de själva i isolat ter sig framgångsrika. 

Ett sätt att uttrycka detta är att tänka sig att en viss policyåtgärd verkar i en miljö som både 

formas av marknadsförutsättningar och institutionella förhållanden, såväl formella som 

informella. En delmängd av den institutionella kontexten utgörs av befintliga policyinstru-

ment. Deras påverkan på tillkommande insatser avgörs såväl av förekomsten i sig själv 

som av utformning och i vilken ordning de implementerats.  

I rapportens internationella studie har fem policyinitiativ används för att granska 

främjandeverksamheten: Skatteincitament, saminvesteringsprogram, stöd till BAN:s, 

investor training och investment readiness. Vi kan konstatera att Sverige nu har en an-

norlunda utgångspunkt än före år 2009. Nu finns, förutom ett antal separata initiativ inom 

de tre sistnämnda kategorierna, även ett löpande saminvesteringsprogram (av allt att döma 

fram till år 2020) och ett investeringsavdrag på plats.
124

 Förutsättningarna för de olika 

policyverktygen är därmed förändrade.  

Tänkbara förstärkande policyinitiativ 

Givet de utgångspunkter som framfördes ovan och erfarenheter från rapportens inter-

nationella studie, vilka konkreta policyimplikationer skulle kunna göras?  

                                                 
122 Ett riskkapitalavdrag har tidigare prövats i Sverige (1996), men avskaffades redan efter ett år. Regelverket 

upplevdes komplicerat och långtgående. Se prop. 1995/96:109, SFS 1995:1623 samt, för en utvärdering, 

Nutek, (1998), ”Riskkapitalavdraget –och andra incitament…” 
123 Se även Tillväxtanalys remissvar på promemorian Investeraravdrag (2012-11-21, dnr. 2012/219). 
124 Investeringsavdraget införs från och med den 1 december 2013 och kommer att tillämpas på investeringar 

gjorda efter den 30 november 2013. 
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I den nya ”policyportföljsituation” som nu föreligger förefaller det sannolikt att väl utfor-

made och riktade insatser kan förbättra förutsättningarna för riskkapitalsatsningen. Det kan 

dels handla om en konsolidering av befintliga aktiviteter, dels nya insatser. Av över-

gripande betydelse är framtagandet av en tydlig statlig politik/strategi inom området som 

pekar ut färdriktning för de mer specifika insatserna. 

Med en sådan strategi på plats är tänkbara policyverktyg: 

• Öka kunskap om affärsänglars funktion i samhället (t.ex. BAN-stödjande insatser) 

• Öka affärsänglars kompetens, till exempel mentorsfunktionen (investor readiness) 

• Öka potentiella portföljföretags investerbarhet och förmåga att kommunicera den 

(investment readiness) 

• Öka fondernas kunskap om exitstrategier  

En intressant fråga är till exempel i vilken omfattning det finns potentiella änglar (virgin 

investors) som i och för sig matchar en tänkt investerarprofil, men som ännu inte genom-

fört några investeringar.
125

 De huvudsakliga anledningarna till detta skulle kunna vara 

informationsbrist (om intressanta investeringsobjekt) eller kunskapsbrist (praktisk kunskap 

om affärsängelförfarande). Sådana marknadsproblem kan motivera andra policyinsatser än 

de som innefattar utbudet av riskkapital (se även Figur 1, sid: 27). Sådana insatser skulle 

kunna ske i dialog med de regionala fonderna i syfte att nå så stor synergieffekt som möj-

ligt.  

Ett välfungerande BAN kan producera ett flertal direkta och indirekta tjänster på en affärs-

ängelsmarknad, förutom själva matchningsfunktionen mellan entreprenörer och affärs-

änglar. En av dem är mer generellt kunskapsspridande om möjligheter till affärs-

ängelfinansiering, det vill säga ett tänkbart verktyg för att reducera informationsbrister på 

marknaden (se t.ex. målen för BAN Vlaanderen i avsnitt 5.3.2). Riktade insatser inom 

investor/investment readiness är naturligtvis andra verktyg att överväga. En iakttagelse 

från de fyra landsstudierna pekar på att det är vanligare med insatser inom den senare kate-

gorin, även om betydelsen av investor readiness poängterades, ett behov som även 

Christensen tydligt lyfte fram på flera ställen. 

I avsnitt 3.3.3 påtalades läget med en allmänt åtstramande exitmarknad, vilket understryker 

vikten att diskutera och förbereda för exitmöjligheter redan tidigt i företagsutvecklingen. 

Som påpekades i avsnitt 2.4, och även diskuteras i följeforskarnas årsrapport för 2012, 

kommer exitfrågor och exitstrategier också att bli allt viktigare i riskkapitalsatsningen.
126

 

Från statens perspektiv medför det i ett policysammanhang ett ökande behov att vara 

observant på exitmöjligheter och inte enbart främjandeåtgärder för ökade affärs-

ängelinvesteringar. Här bör även finnas möjligheter till ett lärande mellan fonderna som 

kan behöva stimuleras. 

Sammanfattningsvis, det pågår förvisso ett antal policyåtgärder inom sakområdet, men det 

är tveksamt om intrycket är en sammanhållen policyportfölj. Utvärderingssituationen be-

döms även kunna förbättras. Om förstärkande policyinitiativ skulle vara intressanta att 

överväga skulle det både kunna handla om konsolidering av befintliga aktiviteter och om 

utveckling av nya insatser. Tillväxtverkets planer på kommande insatser inom investor 

training och investment readiness samt ett eventuellt SBAN förefaller rimliga i samman-

                                                 
125 Se avsnitt 7.2, där undersökningar om antalet potentiella affärsänglar i Danmark och Frankrike refereras. 
126 Tillväxtverket, (2013), ”Följeforskning 2012: Regionala riskkapitalfonder”. 
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hanget, men behöver ges förutsättningar i form av strategisk inriktning, långsiktighet och 

samordning med andra insatser. Insatser för att främja affärsänglar kräver kontinuitet och 

tålamod. En tydlig målbild och färdriktning bör dock inte utesluta möjligheter till regional 

anpassning av verktygen.  

Att lära från andra länder innebär att ta till sig utländska erfarenheter samtidigt som den 

kontext där de utvecklats beaktas. Satsningar inom kapitalförsörjningsområdet måste till 

exempel tolkas utifrån faktorer som historik, den finansiella marknadens karaktär och olik-

heter i näringsstruktur. Ett enkelt kopierande är sällan framgångsrikt. Med detta sagt finns 

all anledning för ett litet land i en alltmer internationaliserad värld att ha en aktiv 

omvärldsanalys. Inte minst ur ett policyperspektiv. 
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1. Inledning och bakgrund 

Tillväxtanalys har ett långsiktigt uppdrag att utvärdera insatser för att öka det regionala 

utbudet av ägarkapital inom ramen för EU:s strukturfondsprogram för konkurrenskraft 

och sysselsättning. Ett moment i utvärderingen är en internationell studie av offentlig 

sektors främjandeinsatser och policyåtgärder mot affärsänglar. Som ett mindre 

delmoment i studien har Oxford Research fått i uppdrag av Tillväxtanalys att utföra en 

översiktlig nulägesbeskrivning av motsvarande insatser i Sverige. 

 

1.1 Uppdraget 

Oxford Researchs uppdrag från Tillväxtanalys är att genomföra en översiktlig beskrivning 

av de nationella och regionala främjandeåtgärder riktade mot affärsänglar eller 

affärsängelnätverk som i dagsläget (perioden 2012-2013) bedrivs (startas, genomförs 

eller avslutas) i Sverige. Insatserna ska vara helt eller delvis finansierade av offentlig 

sektor. Rent kommunala eller subkommunala initiativ utelämnas. 

 

1.2 Genomförande 

Genomförandet av denna översikt inleddes med en övergripande screeningstudie och 

desk research för att finna statliga och privata, nationella och regionala initiativ, program 

och aktiviteter som syftar till att främja affärsänglar och affärsängelnätverk i Sverige. 

Även en screening av befintliga skattestimulanser genomfördes. För att verifiera och 

komplettera uppgifterna i den översiktliga skrivbordsstudien genomfördes avstämmande 

korta intervjuer med samtliga affärsängelnätverk som omnämns i rapporten samt Till-

växtverket. Myndigheten tillfrågades även om tillgången på uppföljningar och utvärde-

ringar. 
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2. Främjandeåtgärder riktade mot affärs-
änglar 

I Tillväxtverkets rapport ”Initiativ och program för att utveckla den informella riskkapital-

marknaden i Europa” identifieras ett antal olika policyinsatser och initiativ för att stödja 

affärsängelinvesteringar i Europa, däribland stöd till affärsängelnätverk, investment rea-

diness program, investor readiness program, saminvesteringsfonder och andra initiativ.1 

Baserat på detta presenteras nedan nationella och regionala främjandeinitiativ, aktiviteter 

och insatser som riktar sig mot affärsänglar och affärsängelnätverk inom följande katego-

rier: 

 Stöd till affärsängelnätverk (BAN) 

 Investor readiness program 

 Saminvesteringsfonder 

 Skattestimulanser 

 Övrigt 

Varje enskild insatsbeskrivning innehåller uppgifter om mål, målgrupp, vad som i reali-

teten utförs eller har utförts, genomförare och projektägare, finansieringsvolym och fi-

nansiär, tidsperiod, resultat, eventuella uppföljningar eller utvärderingar samt länkar till 

mer detaljerad information. Det är framför allt de två första kategorierna som innehåller 

aktiviteter medan insatser inom Saminvesteringsfonder och Skattestimulanser är mer 

begränsade. Särskilda insatser mot specifika målgrupper eller med särskild tematisk in-

riktning noteras även när så är aktuellt. 

 

 

2.1 Affärsänglar och affärsängelnätverk 

Affärsänglar är privatpersoner som satsar pengar och kunskap i nystartade, växande 

företag;2 och affärsängelnätverk kan vara en viktig matchningskanal mellan entreprenö-

rer som söker kapital och privatpersoner med intresse för att investera i företag. Enligt 

Tillväxtverket finns det, lite förenklat, två sorters nätverk: 

 Formella och mer publika affärsängelnätverk/entreprenörsnätverk: Organiserar affär-

sänglar, har ofta en värdorganisation, ofta delvis offentligfinansierade, ofta engage-

rade i matchmaking, utbildning etc. 

                                                

1 Tillväxtverket (2009), ”Initiativ och program för att utveckla den informella riskkapitalmarknaden i Europa”, 
Rapport 0042. 

2 Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket (2013), ”Affärsänglar”, Verksamt.se, 
http://www.verksamt.se/portal/web/guest/starta/finansiering/affarsanglar. 

http://www.verksamt.se/portal/web/guest/starta/finansiering/affarsanglar
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 Informella affärsängelnätverk: Drivs av affärsänglarna själva och är inte publika. Kan 

vara informellt organiserade och engagerade i miljöer med fokus på affärsutveckling 

och innovationer, exempelvis inkubatorer och science parks. Huvudfokus på investe-

ringar. 

Som en indikation på antalet affärsängelnätverk i Sverige är 7 svenska nätverk och orga-

nisationer medlemmar i EBAN3, 12 affärsängelnätverk medlemmar i Svenska Riskkapital-

föreningen (SVCA)4 och 25 formella och informella affärsängelnätverk listade på Business 

Region Göteborgs hemsida5. 

Därtill finns ett antal olika såddkapitalfonder, vilka bland annat drivs av exempelvis Swe-

dish Incubators & Science Parks (SISP:s) medlemmar: 1:a Västmanlandsfonden (Västerås 

Science Park), Jönköping Business Development, Chalmers Innovation Seed Fund, Ide-

onfonden/Teknoseed II, Kaponjären 1 AB (GU Holding AB), Såddgruppen Mittsverige AB 

(Åkroken Science Park), Uminova Invest och Sörmlandsfonden (Munktell Science Park).6 

 

 

2.2 Främjandeinsatser 

Den främsta främjandeåtgärden riktad mot affärsänglar som i dagsläget bedrivs i Sverige 

är stöd till affärsängelnätverk som finansieras via Tillväxtverket. Myndigheten genomför 

bland annat pilotverksamhet för att stötta nyskapande modeller och metoder för finansie-

ring och affärsutveckling, till exempel utbildning av affärsänglar och entreprenörer i inve-

sterings- och finansieringsprocesserna och insatser för en ökad matchmaking av investe-

rare och entreprenörer. På Tillväxtverkets hemsida sammanfattas dessa aktiviteter under 

insatsområdet ”Affärsänglar och privata investerare”.7 Insatsområdet stöttar olika pilot-

projekt för att utveckla nya arbetssätt, nätverk och verksamhetsformer som ska under-

lätta mäns och kvinnors möjligheter till att hitta finansiering till sitt företagande, med 

syftet att mer långsiktigt främja affärsängelinvesteringar. Projekten drivs av offentliga 

och privata organisationer som arbetar med affärs- och näringslivsutveckling. I nuläget 

finansieras tio sådana projekt via Tillväxtverket. 

Även om en uppdelning mellan de olika typerna av policyinsatser har gjorts nedan så bör 

det också tilläggas att dessa ofta överlappar. Exempelvis genomförs utbildningsinsatser 

så som investment/investor readiness program oftast av affärsängel-/investerarnätverken 

själva. 

                                                

3 EBAN (2013), ”Members Directory”, About EBAN, http://www.eban.org/?page_id=97. 

4 SVCA (2013), ”Affärsängelnätverk”, Fakta och statistik om riskkapital, 
http://www.svca.se/MemberSearch?type=BusinessAngelNetwork. 

5 Business Region Göteborg (2012), ”Affärsängelnätverk”, Branschutveckling, 
http://www.businessregion.se/huvudmeny/affarsomraden/finans/fokusomraden/riskkapital/aktuellalankar/affars
angelnatverk.4.3ff47eb312d14213efb800010453.html. 

6 SISP (2013), ”Såddkapitalfonder”, Om SISP, http://www.sisp.se/s%C3%A5ddkapitalfonder. 

7 Tillväxtverket (2012), ”Affärsänglar och privata investerare”, Insatser för tillväxt, 
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag/kapitalforsorjning/affarsangla
rochprivatainvesterare.4.21099e4211fdba8c87b800017075.html. 

http://www.eban.org/?page_id=97
http://www.svca.se/MemberSearch?type=BusinessAngelNetwork
http://www.businessregion.se/huvudmeny/affarsomraden/finans/fokusomraden/riskkapital/aktuellalankar/affarsangelnatverk.4.3ff47eb312d14213efb800010453.html
http://www.businessregion.se/huvudmeny/affarsomraden/finans/fokusomraden/riskkapital/aktuellalankar/affarsangelnatverk.4.3ff47eb312d14213efb800010453.html
http://www.sisp.se/s%C3%A5ddkapitalfonder
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag/kapitalforsorjning/affarsanglarochprivatainvesterare.4.21099e4211fdba8c87b800017075.html
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag/kapitalforsorjning/affarsanglarochprivatainvesterare.4.21099e4211fdba8c87b800017075.html
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Vi kan därtill notera en tydlig avsaknad av utvärderingar och uppföljningar. Den enda 

kategori som har en modell för uppföljning och utvärdering är de regionala riskkapital-

fonderna. De organisationer som får projekt finansierade har visserligen rapporterings-

plikt där de ska skicka in statusrapporter, indikatoruppfyllnad och dylikt till finansiären, 

men en enhetlig modell för hur detta i sin tur skulle kunna följas upp av respektive finan-

siär och/eller återrapporteras till annan myndighet eller Regeringskansliet saknas däre-

mot. 

 

2.2.1 Stöd till affärsängelnätverk (BAN) 

Kompetens & Kapital 2011-2013 

Genomförare/projektägare: CONNECT Uppsala tillsammans med Uppsala Innovation 

Center (UIC) 

Finansiering: 620 000 kr (Tillväxtverket) 

Tidsperiod: 2011-12-01 – 2013-12-31 

Länk: http://connectuppsala.se/verksamhet/aktuella-projekt/kompetens-kapital/ 

CONNECT Uppsala ska tillsammans med affärsinkubatorn Uppsala Innovation Center 

(UIC) utveckla en modell för att underlätta privatinvestering i regionens tillväxtföretag.  

Projektet vänder sig både till entreprenörer som söker riskkapital, till privatinvesterare 

och till potentiella privatinvesterare. Projektet marknadsförs och genomförs i Uppsala län. 

Deltagare från andra regioner är välkomna. Med projektet ska CONNECT Uppsala och UIC 

underlätta investeringsprocessen. Detta görs genom att bättre förbereda företagare för 

kapitalanskaffning samt öka intresse för och kunskap om tidiga investeringar hos region-

ens investerare och potentiella investerare. Genom kompetensutveckling ska projektet 

öka antal privatinvesterare i regionen och förenkla matchningsförfarande mellan investe-

rare och tillväxtföretag. Projektet ska också bidra till en ökad regional kunskap och kom-

petens om investeringsprocessen i tidiga bolag. Målsättningen är att bygga upp ett inve-

sterarnätverk i Uppsalaregionen. Målet är att få 50 medlemmar i nätverket innan årets 

slut. Projektet arbetar också med kompetensutveckling av entreprenörer och investerare. 

Hittills har ett investeringsforum i form av en lunch med företag som pitchar sina idéer 

och påföljande mingel hållits cirka 4-5 gånger per år. Det har även genomförts works-

hops och seminarier för investerare ungefär 6 gånger per år. 

 

CONNECTs Delfiner – CONNECT Norrs nätverk av investerare i Norr- 

och Västerbotten 

Genomförare/projektägare: CONNECT Norr 

Finansiering: Omsättning ca 1 400 000 kr per år (Längmanska företagarfonden, Norr-

landsfonden, Umeå, Skellefteå och Luleå kommun, Region Västerbotten, Länsstyrelsen 

Norrbotten, Norrbottens Läns Landsting, Boden och Piteå kommun samt CONNECT Norr) 

Tidsperiod: 2012-07-01 – 2015-06-30 

Länk: http://connectnorr.se/om-connect-norr/projekt/ 

http://connectuppsala.se/verksamhet/aktuella-projekt/kompetens-kapital/
http://connectnorr.se/om-connect-norr/projekt/
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CONNECT Norr med CONNECTs Delfiner erbjuder kapital- och kompetenssökande tillväxt-

företag professionella möten med privat riskkapital, små rikskkapitalbolag och kompe-

tensresurser. Arbetet sker i form av anpassade upplägg med affärs- och kompetensäng-

lar, finans- och kompetensforum samt kompetens- och utvecklingsprocesser inför dessa. 

CONNECTs Delfiner har nära samverkanskontakter med andra regionala, nationella och 

internationella nätverk av investerare och kompetensresurser till gagn för norra Sveriges 

tillväxtföretag. CONNECTs Delfiner har sitt ursprung från det framgångsrika Västerbottens 

Delfiner. CONNECTs Delfiner har verksamhet i Norrbotten och Västerbotten. CONNECT 

Norr planerar att etablera verksamhet också i Jämtland och Västernorrland inom kort. 

Målet är att under tre år erbjuda 75 bolag möjlighet att träffa nätverken, att öka omsätt-

ningen och antalet anställda bland dessa bolag med 50 procent inom en treårsperiod 

samt att genomföra 14 träffar per år och ett investerarforum. Målgruppen är entreprenö-

rer med aktiebolag som söker nytt kapital och investerare. Västerbottens Delfiner – från 

och med 1 juli 2012 CONNECTs Delfiner i Norr- och Västerbotten – reste tillsammans 42 

miljoner kronor under 2011 och 25 miljoner kronor under 2012. Hittills uppnått resultat är 

87 medlemmar (investerare). I konceptet ligger även en viktig del som utgör utbildning 

av investerarna. Vid varje tillfälle utbildas de inom aktuella områden så som riskfinansie-

ring, cash management, avtalsskrivande och börsnotering. Dessa utbildningar genomförs 

av CONNECT Norr och partners till CONNECT Norr. 

 

Framtidslyftets ängelnätverk – Ett nationellt nätverk för Sveriges bästa 

änglar (Kompetensmodul och nationell mötesplats) 

Genomförare/projektägare: Framtidslyftet 

Finansiering: 604 426 kr (Tillväxtverket) 

Tidsperiod: 2012-12-01 – 2014-01-31 

Länk: http://www.framtidslyftet.se/angel/ 

Projektet ska skapa en digital kompetensmodul för investerare och entreprenörer i ett 

tidigt skede samt skapa ett nationellt ängelnätverk. Projektets syfte är att öka förståelsen 

och kunskapen kring finansiering av nya tillväxtföretag samt att skapa en nationell mö-

tesplats där affärsänglar tillsammans med andra affärsänglar utifrån dess kompetens och 

investeringsstrategi får möjlighet att hitta rätt bolag att investera i. Detta görs inom ra-

men för Framtidslyftets befintliga digitala struktur men en del kompletteringar. Projektet 

innefattar två delar: 1) Nätbaserad kompetensmodul/resursbank riktat mot affärsänglar 

och entreprenörer, och 2) Mötesplats/brännpunkt för änglar att samlas tillsammans samt 

integrera med entreprenörer. Målet är att befintliga affärsänglar i Sverige ska få möjlighet 

till saminvestering och kunskapsutbyte. Tanken är att lyfta den potential som finns i lan-

det samt att minska det kunskapsglapp som finns vid investeringar. Målgruppen är inve-

sterare, affärsänglar, entreprenörer och bolag. Hittills har en nyhetswidget skapats för att 

sprida kunskap om vad som händer inom ämnet både i Sverige och internationellt samt 

en arbetsgrupp samlats för att diskutera fram basen till den digitala plattformen. 

 

 

 

http://www.framtidslyftet.se/angel/
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EKA-nätverket 

Genomförare/projektägare: Blekinge Business Incubator (BBI) 

Finansiering: 900 000 kr (Tillväxtverket) 

Tidsperiod: 2011-12-01 – 2013-11-30 

Länk: http://www.b-b-i.se/ 

Blekinge Business Incubator (BBI) har på försök tillsatt ett advisory board till ett par av 

inkubatorbolagen. I flera fall har det senare lett till en formell styrelserepresentation. 

Genom att få möjlighet att sitta i ett advisory board i ett år får nya affärsänglar en mjuk-

start in i innovationsvärlden och steget till första investeringen minskar. BBI ska nu ta 

fram en modell som kan appliceras och implementeras i det dagliga arbetet. Målsättning-

en är att samtliga bolag skall förses med ett advisory board, där medlemmarna senare 

kan komma att investera. Projektet ska därför sammanföra BBI:s Entreprenörs- och 

Kompetensnätverk med Affärsnätverket. Det nya nätverket benämns EKA-nätverket. Hu-

vudsyftet med projektet är att identifiera och engagera fler aktiva affärsänglar. BBI avser 

att komplettera affärsängelsnätverket med entreprenörer och personer med lämplig 

kompetens för att stötta start-ups. Projektet genomförs bland annat i samverkan med 

Telecomcity. Projektorganisationen utser en utvärderingsgrupp bestående av personer 

från BBI, Krigskassa, Telecomcity, Netport och Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstif-

telse. 

 

Affärsänglar Sydost 

Genomförare/projektägare: Kalmar Science Park Incubator 

Finansiering: 650 000 kr (Tillväxtverket) 

Tidsperiod: 2011-12-01 – 2013-12-31 

Länk: http://eng.kalmarsciencepark.se/incubator 

I regionen har under de senaste åren funnits initiativ till flera affärsängelnätverk, organi-

serade fonder och affärsängelbolag. Det finns exempelvis kontakter till affärsänglar ge-

nom inkubator- och scienceparksmiljöer i regionen och ALMI Invest söker också regionala 

medfinansiärer. Syftet är utbildande och kunskapshöjande; att öka affärsänglarnas egen 

förståelse och kunskap i att bli, vara och göra exit som affärsängel samt att entreprenö-

rerna inspireras till att se nyttan av att ta in kunskap och kapital från affärsänglar och ges 

kunskap så att de kan bedöma och förstå vad det innebär att ta in delägare. Vidare ska 

fler kvinnor vilja vara affärsänglar genom riktade aktiviteter för dessa. En konsekvens är 

också att verka för att synliggöra och kommunicera att det finns nätverk för affärsänglar i 

regionen. Affärsänglar Sydost är ett traditionellt nätverk med huvudsyfte att vara en för-

medlare av affärsänglar med kapital. Medverkande parter i projektet är Kalmar Science 

Park, CONNECT Sydost samt de samverkande parterna Atrinova, Inkubatorn Kronoberg 

och Videum. 

 

http://www.b-b-i.se/
http://eng.kalmarsciencepark.se/incubator
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Delfinerna – Nätverk för skånska affärsänglar 

Genomförare/projektägare: Almi Företagspartner Skåne 

Finansiering: Aktiviteten sker inom ramen för Almi Skåne (Almi ägs av staten tillsam-

mans med regionala offentliga ägare), dock utan att några särskilda medel finns avsatta 

för detta 

Tidsperiod: pågår löpande sedan 2005 

Länk: http://www.almi.se/Skane/ 

Inom ALMI Skånes nätverk ”delfinerna” samlas privata investerare för att få kontakt med 

företag i tidiga skeden och med behov av så kallat kompetent kapital, det vill säga både 

riskkapital och tillgång till kompetens och erfarenhet. Delfinerna är en individuell grupp 

av entreprenörer, företagsledare och projektledare med olika branscherfarenheter, goda 

nätverk, engagemang och möjlighet att satsa pengar eller tid. De går ofta in som delä-

gare mot möjlighet till ekonomisk kompensation vid en framtida exit. Förutsättningen är 

företag, för vilka man kan känna både personligt och kommersiellt engagemang. Det 

krävs en företagare och en affärsidé som delfinen tror på och kan tillföra både kompe-

tens, erfarenhet och riskkapital. Målet med nätverket är att skapa en mötesplats för ent-

reprenörer och affärsänglar med syftet att skapa affärer. Målgruppen är å ena sidan ent-

reprenörer i behov av riskkapital i tidigt sked, och å andra sidan affärsänglar med in-

tresse för potentiella affärscase att investera i. Fem träffar genomförs per år, och vid 

varje tillfälle presenteras tre utvalda entreprenörer för ett tjugotal delfiner och affärsäng-

lar. Hittills uppnått resultat är en hit rate på 25 procent. 

 

Capital of STOCKHOLM 

Genomförare/projektägare: CONNECT Öst 

Finansiering: CONNECT Öst drivs delvis genom offentligt stöd, och detta stöd (från bl.a. 

Länsstyrelsen i Stockholms Län, Södertälje kommun och Energimyndigheten) används 

bl.a. för att genomföra främjandeåtgärder för affärsänglar som entreprenörer 

Länk: http://connectost.se/ 

Inom CONNECT Östs nätverk Capital of STOCKHOLM finns privatinvesterare inom olika 

nätverk, riskkapitalbolag som investerar i tidiga bolag, fonder, samt statliga aktörer som 

ALMI Invest. CONNECT Östra Sveriges Privatinvesterare är ett nätverk kopplat till före-

ningens övriga verksamhetsområden. Nätverket bjuds in fem gånger per år till en inve-

steringslunch. De företag som presenteras under lunchen har genomgått CONNECTs 

Språngbrädeprocess och befinner sig i expansionsfas. I nätverket finns både affärsänglar, 

affärsängelsfonder och Venture Capital bolag. Nätverket är medlem i Svenska Riskkapital-

föreningen (SVCA) och består av 58 aktiva personer och företag varav 30 är affärsänglar. 

Affärsänglarna investerar mellan 200 000 – 750 000 per bolag och flertalet använder 

CONNECT som sin primära källa för att hitta nya investeringsobjekt. Nätverket används 

även som ett forum för att hitta personer att göra saminvesteringar med. Cash is QUEEN 

är CONNECT Östs nätverk för kvinnor som är vill investera i tidiga tillväxtbolag. I nätver-

ket finns ett 40-tal investerare som är intresserade av spännande tillväxtbolagsbolag i alla 

branscher. CONNECT erbjuder Investeringsworkshops med utbildningar, investeringspit-

http://www.almi.se/Skane/
http://connectost.se/
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cher och erfarenhetsutbyte. Ett flertal investeringar har skett och syndikeringar mellan 

investerare är vanliga inom nätverket. 

 

Folkfinansiering via Equity Crowdfunding för att öka drivkrafterna att 

investera företag och projekt – affärsängelinvesteringar och tillväxtfö-

retagande 

Genomförare/projektägare: FundedByMe Crowdfunding Sweden 

Finansiering: 2013: 630 000 kr (Tillväxtverket); 2012: 850 000 kr (VINNOVA) 

Tidsperiod: 2013-03-15 – 2015-03-14 

Länk: http://www.fundedbyme.com/ 

Målet är att bli ett naturligt verktyg och modell för att stärka tillväxtföretagande och för-

bättra metoderna för affärsängelinvesteringar samtidigt som man öppnar upp så att inte 

enbart rika affärsänglar får tillgång till att bli delägare i bra och kommande bra bolag. 

Syftet med projektet är att förbättra FundedByMe Equity för att främja kunskap och kapi-

tal för investerare och entreprenörer samt att stärka de entreprenörer som idag har svårt 

att nå kapital och tillväxtmotorer. Projektet ökar företags möjligheter till finansiering via 

riskkapital och möjlighet att prova crowdfunding i regioners omställningsprocesser till 

följd av nedläggningar. I nuläget genomförs ett stort antal digitala aktiviteter via sociala 

medier och projektets hemsida, samt omkring fem utbildningstillfällen i veckan. 

 

http://www.fundedbyme.com/
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2.2.2 Investor readiness program 

Skånsk tillväxt – ett konsortium mellan Minc, Malmö Högskola och 

CONNECT Skåne (KMMC) 

Genomförare/projektägare: CONNECT Skåne i ett konsortium med Minc och Malmö 

Högskola (MAH) 

Finansiering: 1 116 625 kr (Tillväxtverket) 

Tidsperiod: 2011-12-01 – 2013-12-31 

Länk: http://www.connectskane.se/program/affarsanglar-kapital-och-kompetens/ 

Projektet syftar till att stärka regionens position på innovationsvärldskartan, förbättra 

entreprenörsklimatet samt bredda och kvalitetssäkra investeringsmöjligheterna. För att 

verka i linje med regionens internationella innovationsstrategi vill KMMC tillsammans med 

Region Skåne, Lunds Universitet (LU) och regionala VC-aktörer verka för att öka till-

gången på riskvilligt kapital och förbättra matchningen mellan entreprenörer och investe-

rare i Skåne. Dessutom vill KMMC verka för mer framgångsrika investeringar med bättre 

förberedda bolag och mer professionella ängelinvesterare. Som en del i detta ligger en 

satsning på socialt entreprenörskap samt en ökad andel kvinnliga entreprenörer och inve-

sterare. Aktörerna ska erbjudas fler arenor för möten och matchning. En viktig aspekt är 

att det inte räcker att stanna vid att ta in kapital, den stora utmaningen ligger i att ut-

veckla framgångsrika, uthålliga bolag. Först då kan man skapa en långsiktigt hållbar risk-

kapitalmarknad. KMMC har därför fått projektbidrag i tre kategorier: Investor readiness 

(MAH och CONNECT Skåne), Investment readiness (Minc och MAH) och Internationell 

samverkan. CONNECT Skåne erbjuder bland annat en kurs om tre utbildningstillfällen för 

att bli certifierad affärsängel. 

 

CONNECTs Änglar och Entreprenörer 

Genomförare/projektägare: CONNECT Väst 

Finansiering: 575 000 kr (Tillväxtverket) 

Tidsperiod: 2011-12-01 – 2013-11-30 

Länk: http://www.connectvast.se/9892/Page 

CONNECT har under flera år drivit CONNECTs Änglar och IDA-Nätverket för kvinnliga 

affärsänglar och kan konstatera att de tidiga bolagen som fått kapital från affärsänglar 

också fått in önskad kompetens i och med de änglar som gått in i bolaget. Projektet 

grundar sig på två utbildningar, en för affärsänglar och en för entreprenörer. Startup-

företag har ofta behov att få externt kapital för fortsatt tillväxtarbete och CONNECT väst 

vill därför utbilda oerfarna och erfarna änglar i kritiska framgångsfaktorer för denna typ 

av investeringar. Vidare innehåller projektet en motsvarande utbildning för entreprenörer. 

För entreprenören gäller det att känna en säkerhet i vad man som entreprenör kan kräva 

av en investerare eller affärsängel som går in som ägare i bolaget. Utbildningen för re-

spektive grupp genomförs av externa konsulter med en bred kompetens inom området. 

http://www.connectskane.se/program/affarsanglar-kapital-och-kompetens/
http://www.connectvast.se/9892/Page
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Till dessa knyts specialister inom specifika områden, till exempel affärsjurister när det 

gäller avtalsskrivning. CONNECT Väst samarbetar i projektet med bland andra ALMI Väst. 

I CONNECT Västs Affärsängelsutbildning har mer än 60 affärsänglar fått grundförutsätt-

ningarna för att göra bra investeringar och ett starkt nätverk för syndikeringsmöjligheter. 

Utbildningen vänder sig både till personer som idag är verksamma som affärsänglar och 

investerar i onoterade tillväxtföretag och startups samt till personer som ännu inte har 

investerat i denna typ av företag. 

 

Affärsängelakademin (Sollos Akademi för affärsänglar) 

Genomförare/projektägare: Spiltan Investment 

Finansiering: 572 250 kr (Tillväxtverket) 

Tidsperiod: 2011-12-01 – 2013-11-30 

Länk: http://www.spiltan.se/ 

Under 2012 startade Sollos Minnesfond tillsammans med Spiltan och med bidrag från 

Tillväxtverket en Affärsängelakademi för att utbilda och förbättra kunskapen för affärs-

änglar. I detta projekt definieras affärsänglar som privatpersoner som investerar i onote-

rade bolag, oavsett fas. Projektets syfte är att öka antalet framgångsrika affärsänglar och 

därmed antalet affärsängelinvesteringar. Detta ska, i ett första steg, åstadkommas ge-

nom att via utbildning, erfarenhetsutbyte och nätverk bidra till att utveckla affärsängelin-

vesteringar till en profession. Projektet ska skapa en akademi för affärsänglar – Affärs-

ängelakademin – där erfarna affärsänglar och andra relevanta professionella aktörer de-

lar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter till såväl existerande som potentiella 

affärsänglar. Interaktiva moment bygger relationer mellan kursdeltagarna och ger dem 

möjlighet att dela kunskap och erfarenheter med varandra under utbildningen och efter 

utbildningen. Akademin siktar på att behålla och utveckla relationen till de som gått ut-

bildningar genom att erbjuda dem vidareutbildning och att vidare utveckla sitt nätverk. 

Samverkande parter är Investment AB Spiltan, Sollos Minnesfond och några av bolagen 

som representeras av referensgruppen och styrelsemedlemmar i Sollos Minnesfond samt 

samarbeten med olika sammanslutningar av affärsänglar i regionen. Under våren 2012 

utfördes en förstudie genom primärt research på befintliga organisationer och intervjuer 

med aktörer och änglar. Under hösten 2012 startades en första grupp och den första 

akademin (block 1) genomfördes. Under våren 2013 startades en andra grupp och en 

andra akademi (block 1) genomfördes. Under våren 2013 genomfördes även ett andra 

akademitillfälle med den första gruppen (block 2). Antalet deltagare per gång är cirka tio. 

Under hösten 2013 startas två nya grupper – tre och fyra som vardera skall genomgå 

block 1. Eventuellt kommer ett block 3 genomföras med första gruppen – beslut fattas 

efter ett möte med deltagarna den 30 maj. Akademitillfällena har fokus på portföljbygge, 

värdering av onoterade företag, saminvestering och riskanalys samt riskhantering. Före-

läsare varvas med case där entreprenörer kommer och presenterar sitt företag och äng-

larna sedan grupparbetar med specifika frågor kring caset. En akademi pågår i 24 timmar 

– lunch till lunch med gemensam middag och övernattning. Akademin har hittills fått 

väldigt positiva utvärderingar av deltagarna. I juni 2013 påbörjas ett arbete med att do-

kumentera det akademin har lärt sig under akademitillfällena så här långt. Tanken är att 

skapa en form av wiki som lever och utvecklas över tid och där alla deltagare kan bidra. 

http://www.spiltan.se/
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Under hösten görs också en utvärdering av projektet. På basis av resultatet kan affärs-

ängelakademin komma att gå över i en mer fast organisation. 

 

Affärsänglar och sociala entreprenörer 

Genomförare/projektägare: SU Innovation/Center för Socialt Entreprenörskap i 

Stockholm (CSES) 

Finansiering: 430 000 kr (Tillväxtverket) 

Tidsperiod: 2011-12-01 – 2013-06-30 

Länk: http://www.cses.se/finansiering/investerare/ 

Sociala innovationer och socialt entreprenörskap med syfte att utveckla och genomföra 

nya sätt att lösa samhällsproblem växer snabbt i betydelse och omfattning. Inom ramen 

för SU Innovation har därför Center för Socialt Entreprenörskap i Stockholm (CSES) star-

tats med målsättningen att bli Sveriges ”center of excellence” och drivhus inom socialt 

företagande. Socialt entreprenörskap och investeringar i socialt företagande är i stora 

stycken annorlunda jämfört med ”vanligt” företagande och stora kompetensluckor finns i 

detta sammanhang såväl hos entreprenörer som hos affärsänglar. Syftet med projektet 

är att utveckla och genomföra ett särskilt kompetensutvecklingsprogram för entreprenö-

rer och affärsänglar beträffande utveckling och finansiering av socialt företagande. Resul-

taten (kunskap, metoder och verktyg) från programmet kommer också spridas i det 

svenska innovationssystemet. Projektet kommer i olika delar att interagera med CON-

NECT, Venture Cup, SVCA, ESBRI, Mötesplatsen för Samhällsentreprenörskap i Malmö 

samt andra organisationer med intresse av socialt entreprenörskap. Samarbetspartner i 

projektet är SISP. Hittills har cirka 100 entreprenörer genomfört ett fyrtiotal workshops, 

och det har även tagits fram ett utbildningsprogram i form av workshops för affärsänglar. 

Andra genomförda aktiviteter omfattar nyhetsbrev, seminarier, workshops och samarbete 

med andra nätverk såsom CONNECT. 

 

http://www.cses.se/finansiering/investerare/
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2.2.3 Saminvesteringsfonder 

Svensk tillväxtsådd – ett nationellt projekt för att stimulera uppstart 

och utveckling av regionala såddkapitalfonder respektive affärsängel-

verksamhet i hela Sverige 

Genomförare/projektägare: Swedish Incubators & Science Parks (SISP) 

Finansiering: 2 900 000 kr (Tillväxtverket) 

Tidsperiod: 2011-11-22 – 2014-11-21 

Länk: http://www.sisp.se/svensk-tillv%C3%A4xts%C3%A5dd 

Syftet med projektet Svensk tillväxtsådd är att genom nationell kunskapsutveckling kring 

affärsänglar och även såddfonder förbättra förutsättningarna för tidiga investeringar i 

lovande svenska uppstartsbolag. Detta projekt ska fram till och med 2014 genom en bred 

lärandeprocess samt konkret utvecklingsstöd bidra till start och utveckling av fler region-

ala såddkapitalfonder med en jämn och professionell nivå på verksamheten, samt att 

utveckla dessas roll till systemeffektiva finansieringsfunktioner för unga tillväxtföretag. 

Det övergripande målet med detta projekt är att bidra till en konkret och effektiv utveckl-

ing och etablering av såddfonder spridda över Sverige samt att utveckla kunskap om 

start, utveckling och drift av regionala såddkapitalfonder. I och med detta projekt utveck-

las och konkretiseras SISP:s roll som en nodfunktion för tidigt svenskt såddkapital, för 

affärsängelnätverk och såddkapitalfonder över hela Sverige. Målsättningen i detta projekt 

är att dagens befintliga 11 såddfonders utveckling ska stimuleras samt att regioner stimu-

leras till och stöds i uppstart av nya fonder. Totalt tänks, baserat på ett större antal nya 

initiativ, 10 fonder omstartas eller nyetableras under projektperioden. Under projektet 

ska en modell för ledning och uppföljning utvecklas samt en metodhandbok för såddfon-

der formuleras. SISP ska också i projektet driva branschgemensam utveckling och mark-

nadsföring, samt stimulera och konkret understödja regionernas start och utveckling av 

såddfonder. Det är naturligt att detta projekt tar hänsyn till existerande affärsängelnät-

verk och genom arbetet med såddfonderna, dess intressenter och regioner intresserade 

av att utveckla nya fonder, också indirekt och delvis direkt stärker och skapar synergier 

med funktionen affärsänglar. Det är också naturligt att SISP i sin nodfunktion bidrar till 

en generell kartläggning över systembilden tidig finansiering och därmed i skapandet av 

underlag för nationella utlysningar och program avseende tidig finansiering och regional 

utveckling. Projektet bidrar till formulering av branschnormer, arbetssätt och kontakt-

punkter. Det finns idag 9 stycken bolag och fonder som är igång och ytterligare 8-9 är i 

startgroparna. De som är igång har ett sammanlagt investeringskapital på cirka 350 mil-

joner kronor varav det mesta dock är investerat. 

 

http://www.sisp.se/svensk-tillv%C3%A4xts%C3%A5dd
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Regionala riskkapitalfonder 

Genomförare/projektägare: Almi Invest, Partnerinvest, Saminvest, Innovationsbron, 

Sydsvensk entreprenörsfond och Mittkapital (Sjätte AP-fonden) 

Finansiering: Totalt ca 2,5 miljarder kr (halva summan ska komma från privata riskkapi-

talaktörer och den andra hälften fördelas i lika delar på medel från europeiska regionala 

utvecklingsfonden och regional offentlig medfinansiering) 

Tidsperiod: 2009 – 2014 

Länkar: http://www.almiinvest.se/, http://www.partnerinvestnorr.se/, 

http://www.saminvest.se/, http://www.almi.se/, http://www.ssefond.se/, 

http://www.mittkapital.eu/ 

Uppföljningar/utvärderingar: På uppdrag av Tillväxtverket följeforskas projektet av 

Ramböll Management i linje med kraven från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. I 

tillägg till detta fick Tillväxtanalys i 2009 och 2010 års regleringsbrev uppdraget att ut-

värdera de insatser som görs i syfte att öka det regionala utbudet av ägarkapital under 

perioden 2009–2014 inom ramen för de åtta regionala strukturfondsprogrammen. Ett 

antal delrapporter har utkommit under projektets gång. 

EU har tillsammans med nationella och regionala offentliga medel skapat elva regionala 

fonder för riskkapital. Fonderna finns över hela landet och investerar, tillsammans med 

privata investeringspartners, i prioriterade portföljbolag. Flera aktörer finansierar och 

driver fonderna, däribland Innovationsbron, Almi Invest, Saminvest, Norrlandsfonden och 

Sjätte AP-fonden. De elva regionala riskkapitalfonderna i Sverige är ALMI Invest (Östra 

Mellansverige, Stockholm, Småland & Öarna, Västsverige, Västsverige Värmland och 

Norra Mellansverige), Partnerinvest Norr, Partnerskapsfonden Mittsverige, Mittkapital 

Jämtland/Västernorrland, Sydsvensk Entreprenörsfond (I och II+III). De regionala risk-

kapitalfonderna fungerar som ett aktivt stöd och bidrar inte bara med kapital utan också 

med engagemang och kompetens i portföljbolagen, under hela projektperioden. De reg-

ionala riskkapitalfonderna har investerat i branscher som life science, IT/kommunikation, 

industri/transport, handel och energi/miljöteknik bland annat. Sammanlagt finns under 

nuvarande programperiod cirka 2,4 miljarder kronor, i så kallade riskkapitalfonder, att 

satsa i små och medelstora företag. Kapitalet kommer till omkring hälften från Europeiska 

regionala utvecklingsfonden och andra offentliga medel. Till det läggs minst lika mycket 

privat medinvestering genom privatägda riskkapitalbolag och affärsänglar till exempel. 

Enligt Tillväxtverkets rapport 0149 ”Följeforskning 2012: Regionala riskkapitalfonder” är 

hälften av de privata medinvesterarna affärsänglar. 

 

http://www.almiinvest.se/
http://www.partnerinvestnorr.se/
http://www.saminvest.se/
http://www.almi.se/
http://www.ssefond.se/
http://www.mittkapital.eu/
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Seed Capital Preparation 

Genomförare/projektägare: Åkroken Science Park (ÅSP) 

Finansiering: 1 600 000 kr (Länsstyrelsen i Västernorrlands län), 300 000 kr (ÅSP) och 

100 000 kr (Örnsköldsviks kommun) 

Tidsperiod: 2011-03-01 – 2013-03-31 

Länk: http://akroken.se/vara-projekt-arkiv/seed-capital-preparation/ 

Åkroken Science Park bedriver ett regionalt projekt som syftar till att stödja såddfinansie-

ringsinitiativ i Västernorrland. Den huvudsakliga insatsen har varit att tillhandahålla två 

koordinatorer som på halvtid stödjer ”scouting” av intressanta bolag i såddfas gentemot 

LÄAB-gruppen i Örnsköldsvik och Såddgruppen Mittsverige i Sundsvall. Båda dessa kan 

betraktas som affärsängel-/investerarnätverk som formaliserat sin verksamhet i bolags-

form. Målet är förbättrad funktionalitet för, ökad kunskap om och faktiska investeringar i 

såddfas. Målgruppen är företagsidéer i tidiga faser med stor tillväxtpotential. Projektet 

genomför bland annat företagspresentationer för investerargrupper, scouting på mark-

naden och nätverksfrämjande. Hittills har tre bolag fått såddkapital, ett tjugotal bolag 

utvärderats och flera olika pitch-event ägt rum. Projektet har en stark koppling till Åkro-

ken Business Incubator. 

 

Sörmlandsfonden 

Genomförare/projektägare: Munktell Science Park 

Finansiering: Drift 1 miljon kr per år 

Tidsperiod: Driften är finansierad från 2012 till och med 2014 

Länk: http://www.sormlandsfonden.se/ 

Sparbanken Rekarne, Sörmlands Sparbank och Länsförsäkringar Södermanland har under 

2012 bildat Sörmlandsfonden för att tillsammans med andra lokala investerare satsa 

ägarkapital i sörmländska bolag som behöver externa resurser för att kunna vidareut-

vecklas. Regionförbundet Sörmland och Länsstyrelsen finansierar driften under de tre 

första åren via Munktell Science Park. Sörmlandsfonden har ett kapital på 10 miljoner 

kronor och avser att investera i ett tiotal bolag under en treårsperiod och växlas upp till 

omkring 50 miljoner kronor med affärsänglar och andra parter. Det kan vara bolag som 

ska utveckla nya produkter och tjänster eller i samband med avknoppningar och ägarskif-

ten. Investeringarna kan ske i bolag med god tillväxtpotential oberoende av bransch. 

Medinvesterare i de olika bolagen kan vara affärsänglar och venture-capital-bolag men 

även till exempel Almi Invest och Vinnova. Målet är att öka möjligheterna till riskfinansie-

ring i Södermanland. Målgrupp är företag i länet, såväl i såddfas som i mogen fas, och 

normalt behov maximalt 5 miljoner kronor att saminvesteras med andra, men möjlighet 

kan finnas även till högre belopp. Projektet genomför sökning och scanning av potentiella 

bolag att investera i och presentation av de mest intressanta bolagen på ett ”Sörmland-

snäste”. Affärsänglar jobbar vidare för att få till en uppgörelse där även Sörmlandsfonden 

ingår. Hittills uppnådda resultat är ett femtiotal bolag, 13 som pitchat på Sörmland-

snästen, och två investeringsbeslut som inte genomförts. 

 

http://akroken.se/vara-projekt-arkiv/seed-capital-preparation/
http://www.sormlandsfonden.se/
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2.2.4 Skattestimulanser 

I april 2013 går Regeringen emot Skatteverkets avstyrkande och det av Företagsskatte-

kommittén kritiserade riskkapitalavdraget8. I vårpropositionen9 föreslås att ett investerar-

avdrag införs. I korthet innebär det att en fysisk person som förvärvar andelar i ett litet 

företag med medelantal om 50 årsarbetskrafter eller deltar i en nyemission får göra av-

drag för hälften av betalningen för andelarna i inkomstslaget kapital. Tak för avdraget är 

650 000 kronor per person och år. 

Investeraravdraget är kopplat till ett antal villkor. Utöver kriteriet antalet anställda får inte 

företaget ha en nettoomsättning eller en balansomslutning som överstiger 80 miljoner 

kronor. Företaget får inte befinna sig i ekonomiskt obestånd och heller inte ha ett löne-

underlag som understiger 300 000 kronor. 

Eftersom investerarstödet anses utgöra ett statligt stöd måste Europeiska kommissionen 

notifiera och godkänna förslaget innan det träder i kraft. Förslag för datum då att be-

stämmelserna ska börja gälla är satt till den 1 september 2013. 

 

                                                

8 Skatteverket, remissvar SOU 2012:3 

9 Regeringen, Prop. 2012/13:134 
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3. Referenser och länkar till mer informat-
ion 

Organisationer och affärsängelnätverk 

 1:a Västmanlandsfonden (Västerås Science Park), 

http://www.vastmanlandsfonden.com/  

 Almi Företagspartner, http://www.almi.se/  

 Almi Invest, http://www.almiinvest.se/  

 Business Region Göteborg, http://www.businessregion.se/  

 Chalmers Innovation, http://www.chalmersinnovation.com/  

 Chalmers Innovation Seed Fund, 

http://www.chalmersinnovation.com/partners/natverk-vi-driver-sjalva/cisf  

 Coach & Capital, http://www.coachandcapital.se/  

 Connect Norr, http://connectnorr.se/  

 Connect Skåne, http://www.connectskane.se/  

 Connect Sverige, http://connectsverige.se/  

 Connect Sydost, http://connectsydost.se/  

 Connect Uppsala, http://connectuppsala.se/  

 Connect Väst, http://www.connectvast.se/  

 Connect Öst, http://connectost.se/  

 Framtidslyftet, http://www.framtidslyftet.se/  

 Ideonfonden/Teknoseed II, http://www.ideonfonden.se/  

 Jönköping Business Development, http://development.nu/  

 Mittkapital i Jämtland och Västernorrland, http://www.mittkapital.eu/  

 Nyföretagarcenter Syd, http://www.nyforetagarcentersyd.se/  

 P.U.L.S. Invest, http://www.pulsinvest.se/  

 Partnerinvest Norr, http://www.partnerinvestnorr.se/  

 Roslagens Affärsänglar (RoAf), http://www.roaf.se/  

 Saminvest, http://www.saminvest.se/  

 Smålands Affärsänglar (Smalaf), http://smalaf.se/  

 Spiltan, http://www.spiltan.se/  

http://www.vastmanlandsfonden.com/
http://www.almi.se/
http://www.almiinvest.se/
http://www.businessregion.se/
http://www.chalmersinnovation.com/
http://www.chalmersinnovation.com/partners/natverk-vi-driver-sjalva/cisf
http://www.coachandcapital.se/
http://connectnorr.se/
http://www.connectskane.se/
http://connectsverige.se/
http://connectsydost.se/
http://connectuppsala.se/
http://www.connectvast.se/
http://connectost.se/
http://www.framtidslyftet.se/
http://www.ideonfonden.se/
http://development.nu/
http://www.mittkapital.eu/
http://www.nyforetagarcentersyd.se/
http://www.pulsinvest.se/
http://www.partnerinvestnorr.se/
http://www.roaf.se/
http://www.saminvest.se/
http://smalaf.se/
http://www.spiltan.se/
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 Startkapital i Norr AB, http://www.startkapitalinorr.se/  

 Stiftelsen Teknikdalen, http://www.teknikdalen.se/  

 STING Capital, http://www.stingcapital.com/  

 Stockholm Innovation & Growth (STING), http://www.stockholminnovation.com/  

 Stockholms Affärsänglar (STOAF), http://www.stoaf.se/  

 Swedish Incubators & Science Parks (SISP), http://www.sisp.se/  

 Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA), http://svca.se/  

 Sydsvensk Entreprenörfond, http://www.ssefond.se/  

 Såddgruppen Mittsverige AB (Åkroken Science Park), 

http://www.akroken.se/aakroken-business-incubator/projekt-seed-capital-preperation  

 Sörmlandsfonden (Munktell Science Park), http://www.sormlandsfonden.se/  

 Theia, http://www.theia.se/  

 Tillväxtverket, http://www.tillvaxtverket.se/  

 Uminova Invest, http://www.uminovainvest.se/  

 Västkustens Affärsänglar (VastAF), http://vastaf.se/  

 

Underlag 

 CSES (2012), Evaluation of EU Member States' Business Angel Markets and Policies 

 Lars Silver (2008), Utvärdering av Nuteks insatser och stöd för utveckling av region-

ala affärsängelnätverk samt nationell intresseorganisation för affärsänglar och affär-

sängelnätverk 

 Nutek (2004), Affärsänglar – var finns dom? 

 Tillväxtverket (2009), Initiativ och program för att utveckla den informella riskkapi-

talmarknaden i Europa 

 Tillväxtverket (2009), Kvinnliga affärsänglar – viktiga aktörer på den finansiella mark-

naden 

 Tillväxtverket (2010), Affärsutveckling ger tillväxt – exempel från 21 län 

 Tillväxtverket (2011), Affärsänglar och riskkapital – Insatser som gör det möjligt för 

kvinnor att finansiera sitt företagande 
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http://www.stoaf.se/
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http://www.sormlandsfonden.se/
http://www.theia.se/
http://www.tillvaxtverket.se/
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Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 
analyser, är en gränsöverskridande organisation med 60 anställda. 
Huvudkontoret ligger i Östersund och vi har verksamhet i Stockholm, 
Brasilia, New Delhi, Peking, Tokyo och Washington D.C. 

Tillväxtanalys ansvarar för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
och därigenom medverkar vi till: 

•	 stärkt	svensk	konkurrenskraft	och	skapande	av	förutsättningar	för	fler	jobb	
	 i	fler	och	växande	företag

•	 utvecklingskraft	i	alla	delar	av	landet	med	stärkt	lokal	och	regional	
	 konkurrenskraft,	hållbar	tillväxt	och	hållbar	regional	utveckling

Utgångspunkten är att forma en politik där tillväxt och hållbar utveckling 
går hand i hand. Huvuduppdraget preciseras i instruktionen och 
i regleringsbrevet. Där framgår bland annat att myndigheten ska:

•	 arbeta	med	omvärldsbevakning	och	policyspaning	och	sprida	kunskap	om	
	 trender	och	tillväxtpolitik	

•	 genomföra	analyser	och	utvärderingar	som	bidrar	till	att	riva	tillväxthinder

•	 göra	systemutvärderingar	som	underlättar	prioritering	och	effektivisering	av	
	 tillväxtpolitikens	inriktning	och	utformning	

•	 svara	för	produktion,	utveckling	och	spridning	av	officiell	statistik,	fakta	från
	 databaser	och	tillgänglighetsanalyser
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Rapportserien	är	Tillväxtanalys	huvudsakliga	kanal	för	publikationer.	
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Övriga serier:
Statistikserien	–	löpande	statistikproduktion.
Svar	direkt	–	uppdrag	som	ska	redovisas	med	kort	varsel.
Working	paper/PM	–	metodresonemang,	delrapporter	och	underlagsrapporter	
är	exempel	på	publikationer	i	serien.
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