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EFFEKTER OCH ERFARENHETER 

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 2009–14, inom ramen för de åtta regionala struktur-
fondsprogrammen.  

Uppdraget skulle redovisas med hjälp av tre delrapporter och en slutrapport. De tre del-
rapporterna är redan publicerade. Den första (Staten och riskkapitalet) avrapporterades till 
regeringen i mars 2010, den andra (Kompetent kapital? Tre länder, tre försök) i november 
2011 och den tredje (Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer) i december 
2013. Slutredovisningen överlämnades till Näringsdepartementet 30 december 2015. Den 
här rapporten, (Effekter och erfarenheter), är Tillväxtanalys publika slutrapport inom upp-
draget och överensstämmer i allt väsentligt med den redan inlämnade uppdragsredovis-
ningen. 

Rapporten innehåller dels deskriptiva data, dels tentativa effektuppskattningar avseende 
portföljföretag och regionala kapitalförsörjningsstrukturer. Det bör påpekas att det egent-
ligen är för tidigt att effektutvärdera insatsen vid denna tidpunkt. Nyinvesteringar fick till 
exempel göras inom åtgärdens ram ända fram till 30 september 2015. I kombination med 
den fördröjning som föreligger i Tillväxtanalys databaser (cirka 1,5 år) och vetskapen om 
den så kallade J-kurvan innebär det att det knappast är rimligt att vänta sig mätbara 
(tillväxt-) effekter i portföljföretagen. Möjligen kan vissa tidiga tendenser skönjas. En mer 
realistisk förväntan är snarare att avrapporteringen presenterar en utarbetad metod för att 
mäta framtida effekter. 

En kvantitativ studie (underlagsrapport 1) har, på uppdrag av Tillväxtanalys, utförts av 
konsultföretaget Damvad. En mer kvalitativ baserad studie (underlagsrapport 2) har, 
likaledes på uppdrag av Tillväxtanalys utförts av Oxford Research. Författare till denna 
huvudrapport är analytiker Jörgen Lithander (projektledare, Tillväxtanalys) samt 
analytikerna Barbro Widerstedt och Ulf Tynelius (båda Tillväxtanalys). 

Inför arbetet med rapporten har en omfattande metodbeskrivning arbetats fram. Det arbetet 
har utförts av professorerna Gordon Murray (University of Exeter), Colin Mason 
(University of Glasgow), Markku Maula (Aalto University) samt Marc Cowling 
(University of Brighton). Förutom själva metodbeskrivningen har dessa även bistått med 
synpunkter och kommentarer på tidiga utkast av rapporten.  

Under rapportskrivandet har även dialog skett med Tillväxtverket, Ramböll, Almi Invest 
samt The Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA). 

Tillväxtanalys vill rikta ett tack till alla som på olika sätt har bidragit i arbetet. 

 

Östersund, april 2016 

 
 

 

Jan Cedervärn 
Vik. generaldirektör 
Tillväxtanalys 
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Sammanfattning  

Den regionala riskkapitalfonden – strukturbyggare eller traditionell riskkapitalist?  
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, har regering-
ens uppdrag att utvärdera satsningen med regionala riskkapitalfonder. Vår slutrapport visar 
på stora regionala skillnader i såväl näringslivs- som kapitalförsörjningsstrukturer vilket 
tillsammans med otydlig målformulering innebär en utmaning. 

Det går att identifiera två huvudspår i satsningen: skapa tillväxt i ett antal portföljföretag 
respektive förbättra den regionala strukturen för kapitalförsörjning. Uppdraget behöver 
tydliggöras för att bli effektivare. 

Egentligen är det för tidigt att effektutvärdera insatsen vid denna tidpunkt. För att ändå 
säga något: Inga identifierbara skillnader mellan portföljföretagen och kontrollgruppen 
uppstår under de två första åren efter investering. År tre och fyra efter investeringen finns 
dock vissa positiva tecken som tyder på att portföljföretagen kan ha ökat antalet anställda.  
I nuläget finns indikationer på att förbättringar skett i den regionala strukturen för risk-
villigt kapital. 

Tillväxtanalys föreslår två alternativ till förändringar av satsningen för att öka dess effekti-
vitet: en renodling mot tillväxt i portföljföretag eller en kontextuellt anpassad insats. 

Tillväxtanalys avser även att återkomma med uppföljande studier. En effektstudie när mer 
investeringsdata finns tillgängligt, en fördjupad metodbeskrivning om hur regionala 
strukturer för riskvilligt kapital kan beskrivas, mätas och förbättras samt en exitstudie. 

Den studerade insatsen – regionala riskkapitalfonder 
Bakgrunden till insatsen är en uppfattning att det föreligger ett så kallat ”kapitalgap” – en 
obalans mellan befintligt marknadsutbud av riskkapital och företagens efterfrågan på 
detsamma. Tolkat som en situation där investeringsfärdiga företag med stor tillväxt-
potential misslyckas att hitta finansiering blir då kapitalgapet ett tillväxthinder. Till detta 
ska läggas EU-kommissionens viljeyttring att vrida medel i strukturfondsprogrammen från 
direkta bidrag till andra finansieringsformer som lån, garanti- och riskkapital. Med detta 
som bakgrund initierades en policyinsats med elva (ursprungligen tolv) regionala sam-
investeringsfonder som tillsammans täcker Sveriges samtliga åtta NUTS 2-områden. 
Insatsen (omgång 1) har pågått under perioden 2009–15 inom ramen för de regionala 
strukturfondsprogrammen.1  

Offentlig sektor satsar (via de regionala fonderna) högst 50 procent och privata aktörer 
minst 50 procent i varje enskild investering. Målgruppen är mikro-, små- och medelstora 
företag (SME) och investeringarna ska vara marknadskompletterande – inte tränga ut 
befintliga privata investeringar – och huvudsakligen avse tidiga skeden. Investerings-
intervallet ligger i normalfallet mellan en och tio miljoner kronor. 

Fondernas kapitalbas summerar till 1,4 miljarder kronor.2 Kapitalet har två källor, hälften 
kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden och den andra hälften från regionala 

1 En andra omgång (”Fond II”) med ungefär samma villkor har inletts under slutet av år 2015. 
2 Detta är den totala offentliga finansieringen, efter ”avdrag” för förvaltningskostnader återstår enligt 
Tillväxtverkets finansieringsplan cirka 1,2 miljarder kronor till investeringar. Se Tillväxtverket, (2010), 
”Förutsättningar för fondprojektens genomförande”. 
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finansiärer (regionförbund, länsstyrelser, regionala Almi Företagspartner etcetera). Till 
detta ska alltså läggas minst lika mycket i förväntad privat, kommersiell medfinansiering.  

Målet är delvis oklart. Två huvudspår går att identifiera: skapa tillväxt i ett antal portfölj-
företag respektive förbättra den regionala strukturen för kapitalförsörjning. En uttalad 
ambition var att kapitalet skulle revolvera, dvs. att kapitalbasen över tid ska hållas intakt. 
Något preciserat avkastningskrav för fonderna fanns däremot inte. 

Tillväxtanalys uppdrag 
I 2009 års regleringsbrev fick myndigheten uppdraget att utvärdera insatsen med regionala 
riskkapitalfonder. Av uppdraget framgår att utvärderingen ska kunna fungera som ett 
underlag för lärande inför eventuella framtida insatser av liknande karaktär. Uppmärksam-
het mot den svenska policyinsatsen ska kompletteras med erfarenheter från internationell 
forskning och empiri med svensk policyrelevans.  

Tidigare avrapportering 
Tre delrapporter har publicerats: år 20103, 20114 respektive 20135. Förutom nedslag i den 
pågående policyåtgärden ligger rapporternas tyngdpunkt på relevanta internationella 
erfarenheter och policydiskussioner. Sammanfattningar från dessa delrapporter redovisas i 
kapitel 2. 

Denna slutrapport 
I denna slututvärdering studeras dels (tidiga) effekter på portföljföretagen, dels om några 
förändringar kan iakttas i de regionala kapitalförsörjningsstrukturerna. Insatsen summeras 
också med hjälp av deskriptiv statistik. 

Tillväxtanalys har upphandlat två konsultteam som bidragit med underlagsmaterial till 
rapporten: Damvad Analytics (underlagsrapport 1 – kvantitativ ansats) samt Oxford 
Research (underlagsrapport 2 – kvalitativ ansats). 

Slutsatser 
Fonderna har investerat enligt de krav som föreligger. Totalt har knappt 3,4 miljarder 
kronor investerats i 320 företag runt om i Sverige sedan år 2009. Ungefär tio procent av 
företagen har hunnit gå i konkurs. Exit har skett i 45 företag. Stora skillnader i såväl 
regionernas förutsättningar som i deras investeringsprofiler framträder. De åtta NUTS 2-
regionerna är således inte homogena, men satsningen är ”geografiskt blind”, det vill säga 
spelregler och ”verktygslådor” är lika för alla fonder, oavsett regionala förutsättningar.  

Insatsens geografiska konstruktion medför att ”nya” aktörer involveras, med liten – eller 
ingen – tidigare erfarenhet av riskkapital. I cirka 70 procent av antalet investeringsbeslut 
kan den privata medfinansieringen kopplas till andra aktörer än sådana bolag vars primära 
uppgift är att investera kapital. Den regionala designen medför även att finansierings-
instrumentet blir tillgängligt för nya segment av företag, utan tidigare vana av riskkapital. 
Detta medför sammantaget ett behov av kompletterande policyinstrument, till exempel 
utbildningsprogram för investerare och insatser som syftar till att öka företags investerings-
barhet. Vi kan dock inte se att någon sådan strukturerad verksamhet bedrivs. 

3 Tillväxtanalys, (2010), ”Staten och riskkapitalet”. Rapport 2010:01. 
4 Tillväxtanalys, (2011), ”Kompetent kapital? – tre länder, tre försök”. Rapport 2011:05. 
5 Tillväxtanalys, (2013), ” Tillväxtanalys, (2013), ”Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer”. 
Rapport 2013:08. 
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När det gäller konkreta effekter i portföljföretagen är det för tidigt att dra några egentliga 
slutsatser (ofullständiga data och kort ”verkanstid”). År tre och fyra efter investeringen 
finns dock vissa positiva tecken som tyder på att portföljföretagen kan ha ökat antalet 
anställda. Detta kan vara en tidig indikation på förberedelser för framtida tillväxt. Sam-
tidigt finns, som förväntat, också en stor spridning bland företagen och indikationen på 
genomsnittlig ökning beror på ett fåtal framgångsrika portföljföretag. 

Att mäta läge och förändringar i de regionala kapitalförsörjningsstrukturerna är komplext. 
Bedömningar från regionala nyckelpersoner, fonderna själva, portföljföretagen och privata 
medfinansiärer pekar dock sammantaget på att majoriteten av regionerna har haft en 
positiv utveckling i sina kapitalförsörjningsstrukturer. Den bilden är dock inte enhetlig 
utan visar också på skillnader såväl mellan regionerna som inom olika delar av en regions 
struktur. Vi ser även att fonderna i varierande omfattning genomfört strukturbyggande 
insatser. Det empiriska underlaget medger dock inte någon bedömning om kausalitet 
mellan fondernas insatser och strukturförändringar i regionerna. 

De två huvudspåren i satsningen (tillväxt i ett antal portföljföretag respektive att förbättra 
den regionala strukturen för kapitalförsörjning) upplevs som oprecisa och behöver klar-
läggas. Vissa fonder har genomfört omfattande direkta insatser och konkret arbetat för att 
stimulera såväl medinvestering som investeringsefterfrågan medan andra enbart indirekt 
arbetar med strukturbyggande. Vissa fonder ser sig själva som regionala utvecklingsaktörer 
medan andra betraktar sig som traditionella riskkapitalaktörer. Nivån på förvaltningskost-
nader (management fee) är dock densamma, tre procent, för alla fonder, oavsett regionala 
förutsättningar. 

Förslag och rekommendationer 
Tillväxtanalys rekommenderar att: 

• Målformulering ses över och tydliggörs samt att en utvecklad programlogik arbetas 
fram.  

• Satsningen renodlas till:  

× endera ett avsmalnande uppdrag mot portföljföretagens tillväxt utan ambitioner 
om strukturbyggande eller  

× mot en kontextuell anpassad insats som tillåts variera mellan ett strikt riskkapital-
instrument och ett bredare, mera utvecklingsorienterat instrument, beroende på 
regionala förutsättningar. 

• Komplettande, stödjande, insatser både på utbuds- och efterfrågesidan genomförs. Mer 
av sammanhängande systemtänk (policyportföljer), mindre av ”stuprörsinstrument”. 

• Kvaliteten på de investeringsdata som löpande registreras förbättras så att både upp-
följningar och utvärderingar kan göras med bättre precision. 
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Framtida undersökningar 
Tillväxtanalys avser att återkomma år 2018 med en uppföljningsstudie. Vid det tillfället 
bör dels investeringsdata för samtliga år finnas på plats, dels föreligger då även en längre 
”verkansperiod” för investeringarna i portföljföretagen. 

Tillväxtanalys avser även att återkomma med en fördjupad rapport av metodkaraktär med 
den regionala strukturen för riskvillig finansiering som tema. Det finns behov av att 
utveckla kunskapen om hur en sådan struktur kan förstås, mätas och i vilken mån den kan 
förändras genom policyinsatser. 

I takt med att antalet portföljföretag ökar blir även diskussionen om exit alltmer betydelse-
full. Frågor som till exempel exitvägar, strategier, hanterandet av så kallade ”living 
deads”6 och geografiska aspekter måste hanteras. Tillväxtanalys avser att återkomma med 
en fördjupad rapport som inkluderar kunskapsöversikt och internationella erfarenheter. 

6 Företag som underpresterar utifrån förväntan – de överlever på marknaden, men har ingen potential för 
tillväxt. 
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Summary  

The regional venture capital fund – structure builder or traditional venture 
capitalist?  
Growth Analysis (Tillväxtanalys, the Swedish Agency for Growth Policy Analysis) has 
been commissioned by the Government to evaluate the Regional Co-Investment Funds 
(CIF) programme. Our final report demonstrates major regional differences in the business 
sector and in capital supply structures, constituting a challenge when combined with 
unclear formulation of goals. 

It is possible to identify two main tracks in the programme: create growth in a number of 
investee businesses, and improve the regional infrastructure for entrepreneurial financing. 
The assignment needs to be clarified in order to become more effective. 

It is actually too early to evaluate the effects of the initiative at this time. Yet the following 
can be stated: No identifiable differences between the investee businesses and the control 
group arise during the first two years following the investment. In years three and four 
after the investment, however, there are certain positive signs indicating that the investee 
businesses may have increased their number of employees. At present, there are indica-
tions of improvements in the regional infrastructure for entrepreneurial financing. 

Growth Analysis is proposing two alternative changes to the programme in order to 
increase its effectiveness: streamlining to achieve growth in investee businesses, or a 
contextually adapted initiative. 

Growth Analysis also intends to return with follow-up studies. An impact study when more 
investment data is available, an in-depth method description regarding how regional struc-
tures for venture capital can be described, measured and improved, as well as an exit study. 

The studied initiative – regional co-investment funds 
The background to the initiative is the perception that there is a “capital gap/equity gap” – 
an imbalance between the existing risk capital available on the market and the demands of 
the companies. The existence of investment-ready companies that have considerable 
growth potential, but that fail to find financing, can then be viewed as an obstacle to 
growth. Added to this is the European Commission's declaration of intent to change funds 
in the structural fund programmes from direct grants to other forms of financing, such as 
loans, loan guarantee schemes and venture capital. Together, this gave rise to a policy 
initiative with eleven (originally twelve) regional co-investment funds, which together 
cover all eight of Sweden's NUTS 2 areas. The initiative (round 1) has continued during 
the period 2009–15 within the framework of the regional structural fund programmes.7  

The public sector is investing (via the regional funds) a maximum of 50 per cent and the 
private sector a minimum of 50 per cent in each individual investment. The target group 
comprises micro, small and medium-sized companies (SMEs), and the investments must 
supplement the market – not crowd out existing private investments – and relate primarily 
to the early stages. The investment interval normally ranges from SEK 1–10 million 
(approx. EUR 110,000–1.1 million).8 

7 A second round ("Fund II") with more or less the same conditions has been launched at the end of 2015. 
8 Exchange rate Swedish kronor (SEK) → euro (EUR) as at April 6th 2016 (www.oanda.com). 
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The funds' capital base amounts to SEK 1.4 billion (approx. EUR 151 million)9. The 
capital has two sources, with one half coming from the European Regional Development 
Fund and the other half from public regional financiers (regional associations, county 
administrative boards, regional Almi Corporate Partners, etc.). Consequently, at least as 
much again must be added to this in the form of anticipated private, commercial co-
financing.  

The objective is partially unclear. Two main tracks can be identified: create growth in a 
number of investee businesses, and improve the regional infrastructure for entrepreneurial 
financing. One express ambition was that the capital should revolve, i.e. enable the 
investors to continue investing from the realised capital gains of the investments already 
made; however, no return requirement had been specified for the funds. 

Growth Analysis' assignment 
In the 2009 appropriation directions, the Agency was commissioned to evaluate the 
regional CIF initiative. The evaluation must be able to act as a basis for learning prior to 
any future initiatives of a similar nature. Attention to the Swedish policy initiative must be 
supplemented with experiences from international research and empiricism with Swedish 
policy relevance.  

Previous reporting 
Three interim reports published in 201010, 201111 and 201312. In addition to the ongoing 
policy action, the emphasis of the reports is on relevant international experience and policy 
discussions. Summaries from these interim reports are also presented in the final report. 

This final report 
This final evaluation studies both (early) effects on the investee businesses, as well as 
whether any changes can be observed in the regional capital supply structures (the regional 
ecosystem for entrepreneurial financing). The initiative is also summarised with the aid of 
descriptive statistics. 

Growth Analysis has procured two consultancy teams that have contributed with support-
ing material for the report: Damvad Analytics (appendix 1 – quantitative approach) and 
Oxford Research (appendix 2 – qualitative approach). 

Conclusions 
The funds have invested in accordance with the existing requirements. In total, nearly SEK 
3.4 billion (approx. EUR 367 million) has been invested in 320 companies around Sweden 
since 2009. Ten per cent of the companies have gone bankrupt. The funds have exited from 
45 companies. Major differences in the conditions in the regions and the investment profile 
of the funds are emerging. The eight NUTS 2 regions are not homogeneous, but the pro-

9 This is the total public financing. After "deductions" for management fees, approx. SEK 1.2 billion (approx. 
EUR 130 million) remains for investments, according to Tillväxtverket's financing plan. (Tillväxtverket is the 
Swedish Agency for Economic and Regional Growth and the managing agency for the initiative). See 
Tillväxtverket (2010), ”Förutsättningar för fondprojektens genomförande” [”Conditions for the implementation 
of fund projects”]. 
10 Growth Analysis, (2010), “The State and risk capital”.  
11 Growth Analysis, (2011), “Competent capital? – Three countries, three attempts”. 
12 Growth Analysis, (2013), “Business angels, co-investment funds and policy portfolios”. 
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gramme is “geographically blind”, i.e. the ground rules and “toolboxes” are the same for 
all funds, irrespective of regional conditions.  

The initiative's geographic design means that “new” players are involved, with little – or 
no – previous experience of venture capital. In around 70 per cent of the total number of 
investment decisions, private co-financing can be linked to players other than companies 
whose primary task is the investment of capital. The regional format also means that the 
financing instrument is available to new segments of companies without previous experi-
ence of venture capital. All in all, this entails a need for supplementary policy instruments, 
such as training programmes for investors and initiatives that are aimed at increasing 
companies' investability. However, we cannot see any such structured operation being 
conducted. 

When it comes to tangible effects in investee businesses, it is too early to draw any actual 
conclusions (incomplete data and short “exposure time”). In years three and four after the 
investment, however, there are certain positive signs indicating that the investee businesses 
may have increased their number of employees. This may be an indication of preparations 
for future growth. At the same time there is, as expected, a large spread among the compa-
nies, and the indication of an average increase is due to a few successful investee business-
es. 

Measuring position and changes in the regional infrastructure for entrepreneurial finan-
cing is a complex task. All in all, however, assessments from regional key individuals, the 
funds themselves, the investee businesses and private co-financiers indicate that the majo-
rity of the regions have experienced positive development in their capital supply structures. 
This picture is not uniform, however, but also indicates differences both between the 
regions and within various parts of a region's structure. We are also witnessing that the 
funds have implemented structure-building initiatives to varying extents. However, the 
empirical data does not allow any assessment of causality between these initiatives from 
the funds and the structural changes in the regions. 

The two main tracks in the programme (growth in a number of investee businesses and 
improving the regional infrastructure for entrepreneurial financing) are perceived as 
imprecise and need to be clarified. Some funds have implemented extensive, direct 
initiatives and conducted concrete work in order to encourage both co-investment and 
demand for investment, while others only work indirectly with structure building. Some 
view themselves as regional development players, while others see themselves as 
traditional venture capital players. However, the level of management fees is the same for 
all the funds – three per cent – regardless of the regional conditions. 

Proposals and recommendations 
Growth Analysis recommends that: 

• The formulation of goals is reviewed and clarified, and that a developed programme 
logic is devised.  

• The programme is streamlined to:  

× solely a tapered assignment in relation to the investee businesses' growth with no 
ambition in respect of structural building or  
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× to a contextually adapted initiative that is allowed to vary between a strict venture 
capital instrument and a broader, more development-oriented instrument, depen-
ding on regional conditions. 

• Supplementary, supporting initiatives on both the supply and demand side are imple-
mented. When it comes to policy instruments, we suggest more of a coherent system 
approach and less of a “silo mentality”. 

• The quality of the investment data that is continually registered is improved so that 
both monitoring and evaluations can be performed with better precision. 

Future studies 
Growth Analysis intends to return in 2018 with a follow-up study. By this time, the invest-
ment data for all the years should be in place, and there should also be a longer “exposure 
period” for the investments in the investee businesses. 

Growth Analysis also intends to return with a more in-depth report of method character, on 
the theme of the regional structure for venture financing (the infrastructure for entrepre-
neurial financing). There is a need to develop knowledge about how such a structure can 
be understood and measured, as well as the extent to which it can be altered through policy 
initiatives. 

As the number of investee businesses grows, discussions about exits are also becoming 
increasingly significant. Issues such as e.g. exit routes, strategies, handling “living deads”13 
and geographic aspects must be dealt with. Growth Analysis intends to return with a more 
in-depth report that includes an overview of current knowledge and international experi-
ence. 

 

 

13 Companies that are underperforming in relation to expectations – they are surviving on the market, but have 
no potential for growth. 
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1 Utgångspunkter och upplägg 

Syftet med detta kapitel är att introducera läsaren till rapporten. Kapitlet inleds därför med 
en rapportdisposition följt av en översiktlig beskrivning av myndighetens utvärderings-
uppdrag, tillvägagångssätt samt den aktuella policyinsatsen. 

1.1 Rapportens disposition 

Tre perspektiv och fyra kategorier 
Rapporten kan sägas bestå av tre olika perspektiv (huvudavsnitt): Ett förförståelseperspek-
tiv (kapitel 1–2) där läsaren ges en plattform inför fortsatt läsning och tolkning; ett nutids-
perspektiv (kapitel 3–5) som innefattar själva slututvärderingen samt ett framåtblickande 
perspektiv (kapitel 6) som inbegriper diskussioner om erfarenheter, lärande och rekom-
mendationer.  

Ett annat sätt att presentera upplägget är utgå från de aktörer och den geografi som står i 
blickpunkten, dvs. fonderna, medinvesterarna, portföljföretagen samt de åtta regionerna 
(fondernas geografiska spelplan). Portföljföretagen behandlas mest utförligt i kapitel 4 och 
regionerna i kapitel 5. Kapitel 3 är ett bredare, deskriptivt, kapitel där alla tre aktörer 
(fonder, medinvesterare och portföljföretag) är närvarande.  

Två underlagsrapporter – effekter i portföljföretag och i regioner 
Avrapporteringen består både av huvudrapporten (detta dokument) samt två fristående 
underlagsrapporter. De senare består av två konsultrapporter, varav den ena behandlar 
effekter i portföljföretag (underlagsrapport 1) och den andra, effekter på de regionala 
kapitalförsörjningssystemen (underlagsrapport 2). Underlagsrapporterna är omfattande 
varför själva huvudrapporten mera kan ses som sammanfattande och går därför inte lika 
djupt in på detaljer. Båda underlagsrapporterna är nedladdningsbara på Tillväxtanalys 
webbplats. 

I huvudrapporten: respektive kapitels profil 
Tillväxtanalys har tidigare publicerat tre delrapporter, med sinsemellan olika fokus, inom 
uppdraget. Tillsammans ger de pusselbitar för att bättre förstå själva insatsen och dess roll i 
en vidare policykontext. Kapitel 2 sammanfattar dessa rapporter.  

Kapitel 3 är beskrivande och ger en överblick över vad som faktiskt hänt i respektive fond. 
Det vill säga investeringsvolymer, strukturer hos portföljföretagen och investerare, exem-
pel på regionala skillnader etcetera. (Baseras huvudsakligen på underlagsrapport 1). 

I kapitel 4 presenteras resultaten från (den tidiga) effektutvärderingen. Har insatsen kausalt 
gett upphov till några effekter i portföljföretagen? (Baseras huvudsakligen på underlags-
rapport 1). 

Kapitel 5 flyttar fokus till den regionala miljön. Har insatsen – respektive fonds verksam-
het – medfört några effekter på den regionala strukturen för riskvillig finansiering? 
(Baseras huvudsakligen på underlagsrapport 2). 

Kapitel 6 innehåller en sammanfattande policydiskussion och rekommendationer inför 
fortsatt projekttid samt för andra liknande insatser i framtiden.  
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1.2 Tillväxtanalys utvärderingsuppdrag 

Två komplementära utvärderingar 
Den riskkapitalinsats som närmare beskrivs i avsnitt 1.4 ska på olika sätt följas upp och 
utvärderas. Dels av Tillväxtverket genom så kallad ”följeforskning”14 (uppdraget har upp-
handlats och utförts av konsultföretaget Ramböll), dels av Tillväxtanalys. De två ut-
värderingsuppdragen kan ses som komplementära och det har även löpande funnits en 
konstruktiv dialog mellan Tillväxtanalys och Ramböll. 

Regeringsuppdraget 
Tillväxtanalys utvärderingsuppdrag formulerades ursprungligen av regeringen i 2009 års 
regleringsbrev till myndigheten och har därefter även berörts i senare regleringsbrev. Av 
uppdraget framgår att utvärderingen ska kunna fungera som ett underlag för lärande inför 
eventuella framtida insatser av liknande karaktär. Uppmärksamheten mot den svenska 
policyinsatsen ska kompletteras med erfarenheter från internationell forskning och empiri 
med svensk policyrelevans. Myndigheten ska även utarbeta en metod som kan användas 
för att utvärdera insatserna. Uppdraget ska komplettera de utvärderingsinsatser som 
kommer att genomföras på projekt- och programnivå. Uppdraget i sin helhet ska redovisas 
med tre delrapporter (2010, 2011, 2013) och en slutrapport (2015).  

Rapporter 
De tre delrapporterna har levererats enligt plan och presenteras sammanfattningsvis i 
kapitel 2. Delrapporterna har, förutom löpande nedslag i den pågående insatsen, inkluderat 
metodbeskrivning, sammanställning av internationell empirisk forskning inom policy-
området samt fördjupade komparativa fallstudier om saminvesteringsfonder och affärs-
änglar. 

Denna slutrapport innehåller bland annat en sammanfattning av myndighetens erfarenheter 
av insatsen som helhet, deskriptiva data samt en effektutvärdering. Förenklat uttryckt är 
syftet med den senare att studera om vi kan identifiera några effekter (av insatsen) i de 
företag som erhållit ägarkapital samt om – och på vilket sätt – den regionala kapitalförsörj-
ningsstrukturen påverkats (förbättrats). Slutrapporten baseras på såväl kvalitativa som 
kvantitativa metoder. 

Egentligen för tidigt – mer metod än effekter 
Vi kan redan inledningsvis slå fast att det egentligen är för tidigt att effektutvärdera insats-
en vid denna tidpunkt. Nyinvesteringar fick till exempel göras inom åtgärdens ram ända 
fram till 30 september 2015. Samtidigt har registreringar i Tillväxtanalys databaser en 
eftersläpning på cirka 1,5 år, vilket innebär att de data som funnits att tillgå för effekt-
mätningar enbart inkluderar perioden fram till och med år 2013. För att åtminstone ge 
företagen ett års utvecklingsperiod har effektutvärderingen begränsats till de företag där 
investeringar skett under perioden 2009–12.  

14 Begreppet följeforskning (”ongoing evaluation”) avser en verksamhetsnära, processinriktad, uppföljnings- 
och utvärderingsansats. När Rambölls uppdrag berörs i rapporten kommer genomgående termen ”följe–
forskning” att användas. 
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Tillsammans med vetskapen om den så kallade J-kurvan15 summerar det att förväntan på 
mätbara (tillväxt-) effekter i portföljföretagen måste vara lågt ställda. Möjligen kan vissa 
tidiga tendenser skönjas. 

Med detta sagt finns ändå möjligheter till beskrivande data, vissa iakttagelser och policy-
kommentarer med relevans för kommande satsningar inom området. 

1.3 Tillvägagångssätt 

Medverkan av internationell expertis 
Tillväxtanalys valde att bjuda in några av de mest framträdande internationella experterna 
inom området att medverka i utvärderingen. Inför detta sammanställdes och översattes ett 
omfattande material som beskrev insatsen, policykontexten och Tillväxtanalys tre tidigare 
rapporter inom uppdraget. I januari 2015 hade kontakt etablerats med de fyra professorer-
na: Gordon Murray (University of Exeter Business School); Colin Mason (Adam Smith 
Business School, University of Glasgow); Marc Cowling (Brighton Business School) samt 
Markku Maula (Aalto University). Forskarnas profiler kompletterar varandra väl genom 
deras olika specialiseringar inom företagsfinansiering samt deras internationella erfaren-
heter av offentlig sektors policyinsatser inom området. Det kan även tilläggas att såväl 
kvalitativ som kvantitativ inriktning finns representerade bland dem.  

De fyra professorerna har bidragit till utvärderingen på åtminstone tre olika sätt, genom att: 
(i) i löpande dialog med Tillväxtanalys arbeta fram en metodbeskrivning; (ii) medverka i 
två feedback-möten med var och en av de två konsultteamen (se nedan) samt (iii) delta i ett 
slutseminarium där utkast av konsulternas rapporter diskuterades. 

Upphandling, förberedelser och förutsättningar 
Med utgångspunkt i ovannämnda metodbeskrivning genomfördes under maj och juni 2015 
två upphandlingar. En kvantitativ, med inriktning mot effekter i portföljföretagen och en 
mer kvalitativ, med syftet att studera eventuella effekter på regionernas kapitalförsörj-
ningssystem. Den förra upphandlingen vanns av Damvad Analytics och den senare av 
Oxford Research. Med syftet att öka konsulternas förförståelse av insatsen inkluderade 
förfrågningsunderlaget, förutom metodbeskrivningen, även Tillväxtanalys tidigare rapport-
er, iakttagelser och policykommentarer kopplade till insatsen. 

För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för konsulternas uppdrag hade Tillväxt-
analys tidigare försäkrat sig om att de också kunde ta del av material (till exempel enkäter 
och intervjuer) från Rambölls ”följeforskning”. I direktiven till de båda konsultteamen 
ingick även att förbereda och genomföra två feedback möten med de två professorer vars 
inriktning bäst stämde överens med uppdraget ifråga. Vidare underströks också betydelsen 
av att de båda konsultteamen hade dialog med varandra. 

Den 23 oktober 2015 arrangerades ett slutseminarium i Stockholm där de två konsult-
teamens rapporter presenterades och diskuterades. I seminariet deltog även de fyra 
professorerna, representanter från förvaltningsmyndigheten (Tillväxtverket), de regionala 
fonderna (Almi Invest), den parallella ”följeforskningen” (Ramböll), Näringsdepartementet 
samt analytiker från Tillväxtanalys. Upplägget med deltagare både från akademisk expertis 

15 Illustrerar utvecklingen av en fonds avkastning. Kurvan bildar grafiskt formen av ett ”J”. Se t.ex, 
Grabenwarter U & Weidig T, (2005), Exposed to the J-Curve – Understanding and Managing Private Equity 
Fund Investments. 
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och från insatsens intressenter valdes för att öka möjligheterna till kvalitetssäkring från 
flera perspektiv. 

Effekter i portföljföretag och regioner  
En detaljerad metodbeskrivning för de två konsultteamens arbete återfinns i respektive 
underlagsrapport. Mycket översiktligt kan ändå sägas följande:  

Underlagsrapport 1, den kvantitativa studien, har inriktning mot portföljföretagen. Huvud-
sakligen effekter, men även deskription. För detta ändamål har använts data från fond-
projektens webportal, Tillväxtanalys egna databaser samt en nyligen genomförd enkät-
undersökning av Ramböll.  

Deskriptiva data omfattar i det närmaste hela insatsperioden för nyinvesteringar, år 2009 – 
juni 2015. Det är enbart de tre sista månaderna (juli–september 2015) som inte fångas av 
de data som var tillgängliga vid tidpunkten för datakörningarna.  

På grund av eftersläpningar i de registerdata som behövs för effektmätningar är den stude-
rade perioden här mer begränsad. Tillgängliga data sträckte sig inte längre än till och med 
år 2013, men för att ge företagen åtminstone ett års utvecklingsperiod efter genomförd 
investering fick effektutvärderingen begränsas till de företag där investeringar skett under 
perioden 2009–12.16 

För att mäta effekterna av de investeringar som sker i portföljföretagen räcker det inte att 
studera vad som har hänt i dem (till exempel om antalet anställda har ökat eller minskat). 
Vi behöver även veta om det är själva insatsen som givit upphov till de eventuella föränd-
ringar vi ser eller om de skulle ha inträffat även utan insatsen ifråga. Vi behöver alltså 
finna en situation, ett förlopp, som kan likställas med att företagen inte får någon investe-
ring (den kontrafaktiska situationen) och jämföra den situationen med förloppet där 
investeringen faktiskt sker. Skillnaden mellan de båda förloppen blir då effekten av 
investeringen.  

I detta fall är åtgärden designad så att randomiserade experiment inte är möjliga.17 I stället 
användes en kvasi-experimentell metod med syftet att skapa en kontrollgrupp med företag 
som i så stor utsträckning som möjligt efterliknar gruppen med portföljföretag (det vill 
säga den ”behandlade” gruppen, de som mottagit investeringarna). Mer precist används 
metoden Coarsened Exact Matching (CEM). 

Underlagsrapport 2, den kvalitativa studien har en inriktning mot effekter i regionerna, det 
vill säga om fonderna direkt eller indirekt har bidragit till en bättre regional struktur för 
offentligt och privat riskkapital.18 För detta ändamål har flera olika modeller och informa-
tionskällor använts. Utgångspunkten är den förändringsteori som efterhand formulerades 
för satsningen (se även avsnitt 1.4). Till det har en anpassad variant av den evolutionära 

16 Tillväxtanalys kommer därför att göra en uppföljning – en ny effektutvärdering – år 2018 när dels data finns 
tillgängliga för hela perioden, dels en längre utvecklingsperiod för portföljföretagen har förflutit. 
17 En tänkbar design skulle annars t.ex. kunna vara att först genomföra en rigorös granskning av potentiella 
portföljföretag som leder fram till att ett antal företag väljs ut som godkända investeringsobjekt. I steg två 
används då lottning för att slumpvis fördela företagen på två grupper. I steg tre genomförs faktiska 
investeringar i en av grupperna, i den andra inte. Jämförelser kan sen ske mellan dessa två grupper. För en 
diskussion om detta, se t.ex. Tillväxtanalys, (2016), ”Hur randomiserade kontrollstudier kan utveckla 
tillväxtpolitiken – en översikt av erfarenheter och förslag på tillämpning”. 
18 I studien lanseras begreppet ”struktur för riskvillig finansiering” – ett bredare begrepp som inkluderar mer än 
riskkapital. 
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marknadsutvecklingsmodellen19 använts för att identifiera olika utvecklingsfaser för risk-
villig finansiering i de regionala marknaderna. 

Betydelsefulla datakällor är konsulternas fokusgruppsintervjuer som utförts på plats i 
samtliga åtta regioner. Data till regionbeskrivningar har huvudsakligen hämtats från 
befintliga, publika källor, som SCB, ”Företagens villkor och verklighet” (Tillväxtverkets 
nationella enkätundersökning) och respektive regions egna strukturfondsprogram för 
perioden 2014–20. I övrigt har även enkäter och intervjuer som Ramböll tidigare 
genomfört nyttjats. 

1.4 Policyinsatsen 

Förbättra regionalt utbud av ägarkapital – i hela Sverige 
Utvärderingsobjektet är en policyinsats med regionala riskkapitalfonder som har pågått 
under perioden 2009–15. Insatsen sker inom ramen för de åtta regionala strukturfonds-
programmen och syftar till att förbättra det regionala utbudet av riskkapital (ägarkapital). 
Insatsen genomförs via elva (ursprungligen tolv) regionala saminvesteringsfonder.20 
Tillsammans täcker fonderna hela Sveriges yta, vilket naturligtvis även innebär betydande 
kontextuella olikheter mellan fondernas verksamhetsområden. Projektägare (de aktörer 
som driver fonderna) var inledningsvis Innovationsbron, Almi Invest, Saminvest, 
Norrlandsfonden och sjätte AP-fonden. Under projekttiden har vissa förändringar skett i 
detta avseende.21 

Investerar tillsammans med privata aktörer 
Offentlig sektor satsar (via de regionala fonderna) högst 50 procent och privata aktörer 
minst 50 procent i varje enskild investering. Målgruppen är mikro-, små- och medelstora 
företag (SME) och investeringarna ska huvudsakligen avse tidiga skeden.22 Investeringar 
sker normalt i intervallet en till tio miljoner kronor. 

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 och på samma villkor (pari passu) som denne. Den privata aktören ska, som tidigare 
nämnts, minst gå in med samma belopp som den regionala, offentliga, riskkapitalfonden. 

Fondernas kapitalbas (offentlig finansiering) varierar från 36 till 200 miljoner kronor. 
Totalt summeras detta till 1,4 miljarder kronor (brutto).23 Det offentliga kapitalet har två 
källor, hälften kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden och den andra hälften 
från offentliga regionala finansiärer (regionförbund, länsstyrelser, regionala Almi 
Företagspartner etcetera). Till detta ska alltså läggas minst lika mycket i förväntad privat, 
kommersiell, medfinansiering.  

19 Ursprungligen utvecklad av Avnimelech & Schwartz för att förstå dynamiken i framväxten av nationella 
riskkapitalmarknader. Se Avnimelech G & Schwartz D, (2009), “Structural changes in mature Venture Capital 
industry: Evidence from Israel”. 
20 Av administrativa skäl slogs fonderna SEF II och III samman under år 2012. 
21 2013 gick Almi och Innovationsbron samman i en gemensam organisation varvid Almi ”övertog” 
Innovationsbrons verksamhet. Sjätte AP-fonden sålde under hösten 2013 sin fond (Mittkapital) till det statligt 
helägda riskkapitalbolaget Inlandsinnovation. 
22 Investeringar får även utföras i mognare företag om syftet med investeringen är expansion. 
23 Dvs. inkl. förvaltningskostnader. Cirka 1,2 miljarder kronor finns att investera. 
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Inledningsvis bestämdes satsningens projekttid förläggas till perioden mellan första januari 
2009 och sista december 2014. Förvaltningsmyndigheten (Tillväxtverket) beslöt dock år 
2012 att senarelägga slutdatumet för nyinvesteringar till 30 september 2015.24 Följd-
investeringar i befintliga portföljbolag får emellertid göras i ytterligare fem år, mellan 
1 oktober 2015 och 31 augusti 2020. Efter detta datum förväntas alla aktieinnehav ha 
avyttrats. 

Såväl proaktiv som reaktiv ansats 
Fonderna genomför sina uppdrag på lite olika sätt. En grovt tecknad bild säger att det 
vanligaste är att företag (framförallt i tidig fas) med investeringsbehov själva söker upp en 
riskkapitalfond. Det näst vanligaste är att fonderna själva är ute och söker investerings-
objekt (framförallt företag i expansionsfas). Minst vanligt, men ändå förekommande, är att 
privata investerare kommer till fonderna med ett potentiellt portföljföretag i sällskap. 

Mål och programlogik 
Målet med satsningen, det vill säga fondernas faktiska uppdrag, var inledningsvis inte helt 
tydligt. Det övergripande syftet är att förbättra kapitalförsörjningen till SME i tidiga 
skeden och medverka till tillväxt i portföljföretagen. Till detta ska läggas målformuleringar 
om revolverande kapital i fonderna, förbättrad regional kapitalförsörjningsstruktur, kompe-
tensutveckling av olika finansieringsaktörer, förbättrade samarbeten mellan finansierings-
aktörer, horisontella krav (miljö, jämställdhet och integration) etcetera. 

Tillväxtanalys har tidigare berört problemet med en otydlig målformulering och risker för 
målkonflikter.25 En relativt utförlig måldiskussion fördes också under satsningens första år 
i syfte att klarlägga vilka förväntningar och restriktioner som möter fondprojekten i denna 
satsning. Som ett resultat av dessa diskussioner utvecklades så småningom en modell av 
insatsens programlogik (se Figur 1 på nästa sida). 

Förenklat kan två ”spår” urskiljas. Ett som innebär förväntningar om tillväxt i de företag 
där investeringar skett (det vita ”spåret” i figuren) och ett med förväntningar om en för-
bättrad regional kapitalförsörjningsstruktur (det grå ”spåret”).  

I Tillväxtanalys slututvärdering har denna programlogik varit en utgångspunkt. Vi har 
därför i rapporten valt att fokusera på (tidiga) effekter inom dessa två spår – markerade 
med röda cirklar i figuren. Det kan tilläggas att det senare spåret även föder en intressant 
diskussion om fondernas roll som regionala utvecklingsaktörer. Vi återkommer till den 
tråden i kapitel 5.

24 I ett beslut från 2012–11–05 medger Tillväxtverket en förlängning av nyinvesteringar t.o.m. 2015–09–30 för 
att ge mera tid till projekten att investera sina medel.  
25 Se till exempel Tillväxtanalys, (2010), ”Staten och riskkapitalet”. 
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2 Vad säger de tre tidigare delrapporterna? 

I en slutrapport finns anledning att summera de erfarenheter som ackumulerats under 
resans gång. I detta kapitel presenteras därför sammanfattningar av Tillväxtanalys tidigare 
tre publicerade delrapporter. Länkar till fulltextversioner av respektive rapport ges också 
för de som önskar mer detaljerad information. 

I enlighet med regeringens uppdragsbeskrivning har Tillväxtanalys tidigare levererat tre 
delrapporter. Rapporterna publicerades åren 2010, 2011, 2013. Förutom nedslag i den 
pågående policyåtgärden ligger rapporternas tyngdpunkt på relevanta internationella 
erfarenheter och policydiskussioner. 

Erfarenheter från andra länder kan ge intressanta inspel även om kontextuella skillnader 
påbjuder en varsamhet när de ska tolkas i svenska förhållanden. En främjandeinsats från 
offentlig sektor måste förstås utifrån det policysammanhang där den verkar. Det betyder att 
det även finns andra aspekter än själva insatsen som påverkar dess effekt. De flesta av 
dessa är i princip opåverkbara för policymakers (men måste uppmärksammas), medan 
andra i mer eller mindre omfattning faktiskt kan påverkas. Om och hur sådana justeringar 
utförs kommer att påverka förutsättningarna för insatsen ifråga. Delrapporterna lyfter på 
olika sätt dessa frågor. För referenser hänvisas till respektive delrapport. 

2.1 Delrapport 1: “Staten och riskkapitalet”  
I mars 2010 levererade Tillväxtanalys sin första delrapport inom utvärderingsuppdraget, 
“Staten och riskkapitalet” (ladda ner här). I rapporten presenteras en metodbeskrivning, en 
internationell empirisk forskningsöversikt avseende staten som Venture Capital-aktör samt 
en avslutande policydiskussion. Nedan följer en kort beskrivning av de två senare delarna.  

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 
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 verkar i är ofta en avgörande förklarande faktor till 
varför ett program lyckas eller misslyckas.  

• Många offentliga VC-program har regionalpolitiska ambitioner. Man hoppas att 
satsningen ska skapa tillväxt i en region som saknar tillväxt. Det innebär ofta problem. 
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. 
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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 i sig 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 2 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/VC-aktörer. 
Figur 2 Schematisk kapitalförsörjningsstruktur 

 

 
I matrisen innebär detta fyra kvadranter/schematiska situationer: ”Tät marknad”, ”Utbuds-
brist”, ”Tunn marknad”, samt ”Efterfrågebrist”. Var ett land eller en region befinner sig i 
matrisen har naturligtvis avgörande betydelse för vilka policyåtgärder som kan övervägas 
och likaledes en viss policyåtgärds möjlighet till framgång. Internationella erfarenheter 
visar ofta att statliga insatser är tungt inriktade på supply-side, det vill säga de bygger på ett 
implicit antagande att eventuella finansieringsproblem beror på för lite kapital – ett utbuds-
problem. Ju mera inslag av den ”tunna” marknaden ett land eller region har desto tydligare 
blir det dock att effektiva policyåtgärder måste innehålla mer än att öka utbudet av venture 
capital. 
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En slutsats av detta blir att det är viktigt att se insatsen i sin kontext. En specifik policy-
insats kan fungera olika bra beroende på regionala förutsättningar. Ett policyalternativ till 
en uniform insats är en anpassning av verktygen till de regionala förutsättningarna. Även 
insatser på efterfrågesidan och andra kapitalförsörjningsinstrument 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 
bedömdes som mycket viktigt att målstrukturen framgent skulle diskuteras och klargöras 
så långt som möjligt.  

2.2 Delrapport 2: ”Kompetent kapital” 
I november 2011 komTillväxtanalys andra rapport , ”Kompetent kapital? – Tre länder, tre 
försök” (ladda ner här). I rapporten presenterades erfarenheter från tre länder (Norge, 
Finland och Skottland) där staten på olika sätt försökt involvera det privata kapitalet när 
det gäller finansieringsinsatser till SME.  

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 kontextuella 
förhållanden 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 ”snabbspår” till finansiering 
för företag i mycket tidig fas. Medverkan av erfarna affärsutvecklare, kompetens och inter-
nationella nätverk är viktiga inslag. Vid tidpunkten för studien fanns (efter anbuds-
konkurrens) sex specialiserade investeringsmiljöer, så kallade VIGO-nätverk. Satsningen 
hade lyckats attrahera internationellt kapital, men mötte svårigheter när det gällde 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 2005–08) 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. 
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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 att det handlade om enskilda studier än 
delar av ett sammanhängande utvärderingssystem. En delförklaring kan vara förekomsten 
av relativt ”unga” satsningar. Å andra sidan kan utvärderingar förberedas och inkluderas 
redan i designstadiet av policyinitiativ. Alla utvärderingar behöver inte heller utföras ex-
post. Förekomsten av eftersläpning i tid (den så kallade J-kurvan) medför dock att en 
effektutvärdering kan behöva vänta upp till 10–15 år efter första investering för att fullt ut 
kunna fånga efterföljande effekter.  

Marknaden behöver långsiktighet och förutsägbarhet för att fungera väl. Statliga insatser 
med ojämna mellanrum, osäkerhet om pågående insatser kommer att förlängas eller ej, 
villkorsförändringar etcetera riskerar att dels påverka de privata aktörernas investerings-
vilja, dels försvåra en uppbyggnad av kompetenta miljöer. Exempel på sådana marknads-
reaktioner finns både i Skottland och i Norge. Området är dock inte okomplicerat. Sam-
tidigt 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 
vaksamhet 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 etcetera av stor betydelse när ett policylärande ska ske. I Skottland verkar till 
exempel befintliga satsningar på affärsänglar och skatteincitament spelat stor roll för 
framgången med saminvesteringsfonder (SCF). I Finland bromsas ambitionen med ett 
”snabbspår” av aktörernas historia – en illustration av svårigheten att snabbt införa arbets-
former som starkt avviker från de tidigare. 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 etcetera. 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 
utformningsprocess är, som alltid, en måldiskussion högst relevant som utgångspunkt.  

På en övergripande nivå kan frågas vad som är det egentliga målet med en statlig policy-
insats? Eller annorlunda uttryckt vad är det offentliga åtagandet? Finns till exempel en 
långsiktig ambition att så långt som möjligt utveckla kapitalförsörjningsmarknadens mång-
fald, 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 
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tillväxtföretag 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 när-
område 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 regionala investor/investment readiness-program. Ett nationellt dealflow säkras och 
rimligen ökar sannolikheten för möten mellan affärsänglar och investeringsfärdiga företag.  

Policydiskussionen avslutades med en diskussion om betydelsen av informella investerare 
– affärsänglar. En kommande studie inom ämnet aviserades (och realiserades senare i 
delrapport 3, se nedan).26  

2.3 Delrapport 3: ”Affärsänglar, riskkapitalfonder och 
policyportföljer” 

I december 2013 levererade Tillväxtanalys den tredje delrapporten, ”Affärsänglar, risk-
kapitalfonder och policyportföljer” (ladda ner här). Rapportens huvudtema är statliga 
policyinsatser i syfte att främja affärsänglars investeringar. Erfarenheter hämtades från 
Frankrike, Belgien (Flandern), Wales och Danmark. I rapporten finns även korta tillbaka-
blickar på de två föregående delrapporterna samt nedslag i den pågående svenska risk-
kapitalsatsningen ur ett affärsängelperspektiv. Några exempel på svenskt policyarbete och 
policyreflektioner presenteras också. Nedan sammanfattas de viktigaste avsnitten i 
rapporten. 

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 
register, 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 (till exempel om investeringar i familjemedlemmars företag 
ska inkluderas eller inte), vinstintresset, investeringens storlek samt graden av aktivt ägar-
engagemang.  

I Sverige baseras mycket av vår kunskap på två studier genomförda under perioden 2004–
06. 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 är även det informella geografiskt koncentrerat. 
Under perioden 2002–04 investerades cirka 70 procent i storstadsregioner och ytterligare 
25 procent i större regioncentra. 

26 Även i andra studier har Tillväxtanalys noterat det bristfälliga kunskapsläget för informella investeringar. I 
t.ex. Tillväxtanalys (2011), ”Kapitalförsörjningen i små och medelstora företag”, betecknades det som en 
”synnerligen allvarlig vit fläck” (sid: 14). 
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Det oklara kunskapsläget gör det svårt att bedöma hur marknaden har utvecklats. En upp-
skattning är ändå att omfattningen har ökat 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 med-
finansieringen 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 
regionen, men inom landet. Det kan noteras att stora variationer föreligger mellan 
fonderna. 

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 
University, Danmark. 

Metod 
Undersökningen har ambitionen att generera kunskaper om den roll som affärsänglar 
(BA)27 spelar på kapitalmarknaden och hur väl olika främjandeåtgärder fungerar (eller inte 
fungerar) på denna marknad.  

Undersökningen grundar sig på en kombination av ”skrivbordsstudier” av befintliga 
rapporter, statistik och utvärderingar av insatser i de utvalda länderna samt personinter-
vjuer med nyckelpersoner med djupa kunskaper om policyer för att öka BA:s investerings-
vilja. 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.28 

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 omfattning/-
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 erhållna 
kunskaperna på en kombination av sparsamma statistiska fakta, intervjuinformation, 
befintlig litteratur och egna bedömningar.  

27 I rapporten används omväxlande (och synonymt) uttrycken affärsänglar och BA (Business Angels). 
28 Danmark saknar för närvarande någon explicit främjandepolicy för BA. 
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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 
finansiella 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 företag som de finansierar. Det finns indikationer på att deras betydelse ökat på senare 
år. Detta då kapitalgapet för tillväxtorienterade företag i tidig fas verkar ha ökat. 

I litteraturen har det argumenterats att den offentliga sektorns ansträngningar för att stödja 
riskkapitalmarknaderna har långa ledtider.29 En av de vanligaste orsakerna till att sådana 
initiativ misslyckas är otålighet, oförmåga att se det större sammanhanget och att man 
förlitat sig på allt för snäva utvärderingsindikatorer. Föreliggande studies resultat bekräftar 
i stort dessa framställningar. Länder och regioner stödjer BA:s investeringar genom stöd 
till affärsängelnätverk (BAN)30, 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 det institutionella 
riskkapitalet vilket möjliggör mindre investeringar; (ii) vara mer geografiskt fördelat vilket 
medför att de bidrar till att minska regionala finansieringsgap och (iii) förutom att till-
handahålla 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 
länderna, 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 intensi-
teten i insatserna har varierat väsentligt, även på relativt kort sikt. Som exempel iakttas en 
nedgång för den aktiva politik som har tillämpats i Frankrike och praktiskt taget en ned-
läggning av insatserna i Danmark, vilket uppenbarligen tyder på att man inte uppmärksam-
mat Lerners varning om att underskatta den tid det tar för policyinsatser att få effekt. 
Kontinuitet är betydelsefullt för insatser inom området då långsiktighet är viktigt för 
användarna och de organisationer som genomför programmen. Dessutom finns det stora 
skillnader bland länderna när det gäller 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 

29 Se t.ex. Lerner J, (2010), ”The future of public efforts to boost entrepreneurship and venture capital”. 
30 I rapporten används omväxlande (och synonymt) uttrycken affärsängelnätverk och BAN (Business Angels 
Network). 

28 

                                                 



EFFEKTER OCH ERFARENHETER 

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.31 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 passade in i den traditionella beskrivningen av affärsänglar – har bidragit 
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 kapitalinvesteringarna även 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 bör förbereda sig på att genomföra sina åtgärder fullt 
ut och inte tänka kortsiktigt. 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 
programgenomförandet. 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 policy-
kretsar och inom Finance Wales32 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 absorptionsförmåga33 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 

31 France Angels är en sammanslutning som omfattar en stor andel av de franska affärsänglarna. 
32 En organisation som tillhandahåller kommersiell finansiering för tillväxtorienterade SME i Wales. 
33 Insatser som av målgruppen bedöms vara komplicerade att tillämpa och för svåra att förstå sig på riskerar att 
bli ineffektiva och leda till låga utnyttjandegrader. 
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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.  

Målsättningar för policyinsatser 
Studien ger en blandad bild som underlag för policyrekommendationer om vilka specifika 
insatser som bör drivas. I flera fall förekommer positiva omdömen om saminvesterings-
program och skatteincitament, men i andra fall är omdömena negativa. Dessutom bör det 
uppmärksammas att främjandeinsatser för affärsänglar riktar sig mot mycket heterogena 
grupper och detta gäller både affärsänglar, entreprenörer 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 utma-
ning är att skapa en ökad medvetenhet om möjligheterna i målgruppen. Den största delen 
av det aktuella policyskapandet och kunskaperna 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 – policyportföljer 
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 
eftersom 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 stimulansinsatser 
för affärsänglar 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 främjandeinsatser medför ytterligare 
komplikationer då detta kräver andra utvärderingsmetoder än den traditionella inriktningen 
med att mäta parametrarna för ett enstaka program vid en specifik tidpunkt.  

Svensk politik för affärsänglar? – en avslutande policyreflektion 
Den svenska satsningen med riskkapitalsatsningen är fullt verksam och kommer av allt att 
döma fortsätta sin verksamhet även under kommande strukturfondsperiod (2014–20). 
Utgångspunkten för reflektionerna är därför pragmatisk: kan förutsättningarna för en 
befintlig satsning förbättras? Givet den befintliga satsningen kommenteras 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 osynliga respektive synliga del. Den förra är betydligt större, men såväl 
kunskap som policyåtgärder är inriktade på den senare. 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 
(2014–20), 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 i Sverige 1 december 2013. Det förväntas mer gynna 
nya, potentiella, änglars inträde på marknaden än etablerade, seriella d:o. Å andra sidan 
kan ett svåröverskådligt 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 
tillgängliga 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 torde ha 
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. 34 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 

34 I skrivande stund (mars 2016), drygt två år efter delrapportens publicering, kan dock noteras steg i den 
riktningen avseende statliga finansieringsinsatser, även om de explicit inte riktas mot företagsänglar. En statlig 
utredning har presenterat vilka delar av kapitalförsörjningskedjan som kräver marknadskompletterande insatser 
(SOU 2015:64) och regeringen har lagt en proposition om förslag till förändringar i organisationsstrukturen för 
statens riskkapitalinsatser till företag (2015/16:110). 
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bedöms bli allt viktigare i riskkapitalsatsningen och främjandeinsatser skulle kunna över-
vägas, till exempel att stimulera lärande mellan fonderna. 

Det pågår förvisso ett antal policyåtgärder inom sakområdet, men att det är tveksamt om 
intrycket är en sammanhållen policyportfölj. 

Ovanstående avsnitt har tecknat en bild av Tillväxtanalys tidigare studier och erfarenheter 
inom uppdraget. I nästa kapitel övergår vi till att presentera beskrivande statistik om sats-
ningen med regionala riskkapitalfonder. 
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3 Investeringsaktiviteter och strukturer 

I kapitlet ges en översiktlig beskrivning av de investeringar som utförts inom satsningen, 
från dess start 2009–juni 201535. Profiler på både medinvesterare och portföljföretag 
presenteras. Eftersom satsningen genomförs via fonder i Sveriges samtliga åtta NUTS 2-
regioner går det inte att bortse från en geografisk dimension, varför en sådan också 
inkluderas. Regionerna är inte homogena, varför vi även inkluderar en bakgrund med 
regionala näringslivsstrukturer samt några exempel på skärningar på fondnivå.  

Kapitlet baseras på underlagsrapport 1, skriven av konsultföretaget Damvad Analytics. För 
en mer detaljerad deskription hänvisas därför till underlagsrapporten.  

Genomgående, när inte annat framgår, används investeringsdata från den webportal som 
konsulten Ramböll hanterar på uppdrag av förvaltningsmyndigheten (Tillväxtverket), i 
vissa fall kompletterade med körningar i Tillväxtanalys databas IFDB. Källor som 
åberopas i underlagsrapporten anges inte i kapitlet.  

Det kan noteras att vissa brister i datamaterialet tyvärr framträder. Till exempel medför 
detta en andel ”okända” medinvesterare utifrån kategori och hemvist (se även avsnitt 6.2 
för en diskussion om datakvalitet). 

3.1 Investeringsstruktur: 3,4 miljarder kr i 320 portföljföretag 
Under de två första verksamhetsåren (2009–10) var investeringsnivån relativt låg. Skälen 
kan troligtvis i stor omfattning härröras till uppstartsproblem (rutiner, rekryteringar, med-
finansiering etcetera), men även till att fondernas marknadserbjudande inledningsvis vare 
sig var särskilt känt eller kanske helt tydligt.  

Den högsta investeringsnivån nåddes år 2012, varefter volymen minskat något. Som Tabell 
1 visar har totalt, till och med juni 2015, investeringar för totalt 3,36 miljarder kronor 
beviljats i 320 portföljföretag.  
Tabell 1 Total investeringsvolym, fördelad på kapital från fonder och privata medinvesterare 

Investerat 
kapital 
(mnkr) 

Varav från 
fonder  
(mnkr) 

Andel 
(%) 

Varav från privata 
medinvesterare 
(mnkr) 
 

Andel  
(%) 

3 360 1 352 40,2 2 008 59,8 

 

Enligt satsningens spelregler skulle fonderna saminvestera med privata medinvesterare. 
Det privata kapitalet skulle minst uppgå till 50 procent, i varje enskild investering. 

Vår analys visar att detta har uppfyllts. Den privata medinvesteringens andel uppgår till 
cirka 60 procent. Varje satsad offentlig krona har därmed växlats upp med cirka 1:50 
privata kronor. Det är naturligtvis bra ur just ett uppväxlingsperspektiv, men måste också 
tolkas tillsammans med en diskussion om ”dödvikt”. I vilken mån skulle de privata 
investeringarna ändå ha genomförts, även utan offentlig medfinansiering? En hög privat 
andel kan, men behöver inte, indikera en ”dödviktsförlust”. Konstruktionen med regionala 

35 Nyinvesteringar har dock kunnat göras t.o.m. september 2015, varför de slutgiltiga siffrorna kommer att 
avvika något från de här presenterade. 
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fonder i områden med låg nivå av tidigare riskkapitalsatsningar minskar dock den risken 
för majoriteten av fonderna. 

Saminvesteringsprincipen innebär således att privata medinvesterare är avgörande för att 
en investering ska komma till stånd. I nästa avsnitt tittar vi närmare på vilka dessa 
investerare är.  

3.2 Medfinansiärerna 
En intressant aspekt är vilka privata medinvesterare som attraherats av fondernas erbju-
dande. I den webportal som Ramböll hanterar på uppdrag av förvaltningsmyndigheten 
Tillväxtverket har noteringar gjorts om både kategori och geografisk hemvist vilket möjlig-
gör en sådan analys.36  

Organiserat kapital i minoritet 
Uppdelningen visas i Tabell 2 och har skett i följande tre kategorier: (i) Privatpersoner 
(affärsänglar)37; (ii) privata bolag38 samt (iii) organiserat kapital39.  
Tabell 2 Privata medfinansiärer, fördelade efter antal investeringsbeslut och investeringsvolym 

Kategoriindelning  Antal 
inv. 
beslut 

Andel 
(%) 

Inv. volym 
(mnkr) 
 

Andel  
(%) 

Privatpersoner 783 35,3 331 16,5 

Privata bolag 779 35,1 659 32,8 

Organiserat kapital 473 21,3 747 37,2 

Okänt 182 8,2 271 13,5 

Totalt 2 217 100 2 008 100 

Anmärkning: För en förklaring av kategoriindelningen se fotnoterna 37–39 nedan. P.g.a. avrundning summerar inte alltid andelar 
till exakt 100 %. 

 

När det gäller antalet investeringsbeslut ser vi att cirka 70 procent kan kopplas till andra 
aktörer än sådana bolag vars primära uppgift är att investera kapital (det vill säga organise-
rat kapital). Både privatpersoner och privata bolag når en andel på över 35 procent var. 
Genom att komplettera bilden med andel av investeringsvolymen får vi en uppfattning om 
eventuella skillnader i investeringarnas storlek mellan de tre investerarkategorierna. Det 
organiserade kapitalet ökar nu sin andel till cirka 37 procent av den privata medfinansie-
ringen, medan privatpersonernas sjunker med nästan 20 procentenheter till 16,5 procent. 
De privata bolagen förändrar inte sin andel nämnvärt. Slutsatsen blir således snarast att det 
organiserade kapitalet och privatpersonerna förefaller att ha kompletterande roller. Den 
förra kategorin gör färre, men större, investeringar medan den senare investerar mer 
frekvent, men med mindre belopp. 

36 En sådan registrering föreslogs av utvärderingsskäl tidigt i processen av Tillväxtanalys 
37 Enligt en bred definition. Privatpersoner/Informellt VC: Privatpersoner, i allmänhet aktiva eller före detta 
entreprenörer, som investerar delar av sin egen förmögenhet i utveckling av nya företag. Kan vara mer eller 
mindre aktiva. Här inkluderas även grupper/syndikat av informella investerare (affärsängelgrupper). 
38 Privata bolag/Corporate VC: Investeringar av bolag som inte har investeringar som primär uppgift. 
Exempel: Etablerade företag som satsar i unga entreprenöriella företag. Inkluderar även ”Puttes Mekaniska 
AB” som investerar i en lokal turismsatsning för att ägaren tror på idén och ”känner” för området. 
39 Organiserat kapital/Institutionellt VC: Bolag vars primära uppgift är att investera kapital. 
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Flest inomregionala investerare40 
Var kommer då dessa investerare ifrån? Deras indelning i ”hemvist” sätts i relation till den 
region där investeringen sker och fördelas därefter på fyra geografiska grupper: (i) i 
regionen; (ii) utanför regionen, men i Sverige; (iii) utanför Sverige, men inom Norden eller 
inom EU samt (iv) utanför Norden och EU. Tabell 3 visar att oavsett om man betraktar 
antalet investeringsbeslut eller volymen investeringar i kronor blir fördelningen ungefär 
densamma. Lite drygt hälften kommer från samma region som fonden. Den näst största 
investerargruppen, ungefär tre av tio, kommer från andra regioner i Sverige. Ungefär 80 
procent av medinvesterarna är således inhemska medan utländska investerarnas andel av 
investeringsbesluten stannar på lite drygt sex procent. De senare investerar dock förhål-
landevis större belopp än de svenska och när vi studerar investeringsvolymen ökar deras 
andel till drygt tio procent. 
Tabell 3 Privata medfinansiärers geografiska hemvist 

Hemvist privat medfinansiär Antal 
inv. 
beslut 

Andel 
(%) 

Inv. volym 
(mnkr) 
 

Andel  
(%) 

I regionen 1 142 51,5 1 016 50,6 

Utanför regionen, men i Sverige 677 30,5 541 26,9 

Utanför Sverige, men i Norden/EU 111 5,0 168 8,4 

Utanför Norden & EU 31 1,4 43 2,1 

Okänt 256 11,5 240 12,0 

Totalt 2 217 100 2 008 100 

Anmärkning: P.g.a. avrundning summerar inte alltid andelar till exakt 100 %. 

Detta om de privata medinvesterarna. I nästkommande avsnitt flyttar vi fokus till de 
företag som mottagit investeringarna, de så kallade portföljföretagen. 

  

40 I avsnittet används siffror som baseras på investeringsbeslut. Av språkliga skäl används även uttrycket 
”investerare”. 
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3.3 Portföljföretagen 
I avsnittet beskrivs portföljföretagen utifrån deras bransch, storlek, fas och överlevnad. 

IT/Telekommunikation största bransch 
I satsningens föreskrifter finns inga särskilda branschrestriktioner. Det finns därför inga 
formella hinder för en ”branschbred” portfölj. En översiktlig indelning av portfölj-
företagen, baserad på den av EVCA41 framtagna branschstrukturen visas i Tabell 4 nedan.  
Tabell 4 Portföljföretagens branschstruktur (enligt EVCA), fördelat på antal investeringsbeslut och 
investeringsvolym. 2009–juni 2015. 

Bransch Antal 
inv. 
beslut 

Andel 
(%) 

Inv. volym 
(mnkr) 
 

Andel  
(%) 

IT/Telekommunikation (IKT) 103 32 329,6 24,4 

Life science (LS) 47 15 226,2 16,7 

Industri/Transport (IND) 64 20 272,1 20,1 

Handel (HAND) 52 16 215,0 15,9 

Energi/Miljöteknik (CL) 28 9 162,8 12,0 

Övrigt (ÖVR) 27 8 146,0 10,8 

Totalt 320a 100 1 351,7 100 

Anmärkning: a = Två fonder, Mittkapital i Jämtland och Västernorrland samt Partnerskapsfond Mittsverige, har investerat i samma 
portföljföretag (i industrisektorn) varför detta företag förekommer två gånger i denna tabell. I totalsiffran 320 har detta företag endast 
räknas med en gång. P.g.a. avrundning summerar inte alltid andelar till exakt 100 %. 

 

Tabellen visar att investeringsbesluten faller ut i tre storleksgrupper. Den största enskilda 
branschen är IKT som ensam samlar ungefär en tredjedel av samtliga investeringsbeslut. 
Den andra gruppen består av tre branscher (Industri/Transport, Handel samt Life science) 
vars enskilda andelar ligger mellan 15 och 20 procent. Sammantaget kan ungefär hälften 
av alla investeringsbeslut härröras till denna grupp. Den tredje gruppen består av Energi/-
Miljöteknik tillsammans med Övrigt, med åtta respektive nio procent. Ungefär vart sjätte 
investeringsbeslut hamnar i den gruppen.  

Om vi istället studerar volymen kapital uppstår vissa skillnader, vilket betyder att investe-
ringarnas storlek skiljer mellan branscherna. IKT är fortfarande störst, men andelen har nu 
sjunkit med åtta procentenheter till lite drygt 24 procent av fondernas investeringar. 
Förhållandevis lägre belopp per investering således. Grupp två med Industri/Transport, 
Handel och Life science ligger i princip still med sina knappa 53 procent. Branscherna i 
den tredje gruppen (Energi/Miljöteknik och Övrigt) har ökat något (cirka tre procent-
enheter var) och står nu för nästan var fjärde fondkrona, vilket indikerar något högre 
belopp för dessa investeringar. 

Lägre belopp, men betydligt bredare investeringsprofil 
Presenterad utan referensram är det svårt att kommentera ovanstående investeringsstruktur. 
För att underlätta detta visar Tabell 5 en jämförelse mellan satsningens investeringar och 
de privata riskkapitalinvesteringar som genomförts under, i det närmaste, samma tids-

41 Den europeiska riskkapitalföreningen, European Private Equity & Venture Capital Association. För en 
närmare beskrivning av branschgrupperna, se underlagsrapport 1. 
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period, det vill säga 2009–14.42 Med privata aktörer menas här andra aktörer än svenska 
näringspolitiska fonder. Uppgifterna kommer från Tillväxtanalys egna beräkningar 
baserade på underlagsdata ifrån SVCA.43 Det kan även noteras att de ”icke närings-
politiska” fonderna (nedan jämförelsegruppen) under perioden har investerat ett belopp 
som är cirka åtta gånger större än vad satsningens regionala riskkapitalfonder har gjort.  
Tabell 5 Jämförelse av investeringsstruktur mellan de regionala riskkapitalfonderna och ”icke 
näringspolitiska fonder” 2009–14. 

 Regionala 
riskkapitalfonder 

Icke närings-
politiska fonder 

Bransch Inv. volym 
(mnkr) 

Andel 
(%) 

Inv. volym 
(mnkr) 

 

Andel  
(%) 

IT/Telekommunikation (IKT) 329,6 24,4 5 204 48 

Life science (LS) 226,2 16,7 3 441 32 

Industri/Transport (IND) 272,1 20,1 639 6 

Handel (HAND) 215,0 15,9 212 2 

Energi/Miljöteknik (CL) 162,8 12,0 918 9 

Övrigt (ÖVR) 146,0 10,8 321 3 

Totalt 1 351,7 100 10 735 100 

Anmärkning: Tidsperioden för de regionala riskkapitalfonderna är 2009–juni 2015, för jämförelsegruppen 2009–14. På grund av avrundning 
summerar inte alltid andelar till exakt 100 %. 

Källa: Tillväxtanalys egna beräkningar baserade på underlagsdata från SVCA 

Jämförelsen visar på stora skillnader mellan de två grupperna när det gäller portfölj-
företagens branschtillhörighet. Satsningens investeringar har en betydligt bredare bransch-
profil än jämförelsegruppens. Några exempel: Jämförelsegruppen riktar 80 procent av 
investeringarna mot IT/Telekommunikation och Life science medan motsvarande andel för 
de regionala fonderna bara är hälften så stor. Medan regionalfonderna satsar var femte 
krona på Industri/Transport stannar jämförelsegruppens andel på endast var tjugonde 
krona. Branschgruppen Handel nås bara av 2 procent av jämförelsegruppens investerings-
volym medan de regionala fonderna satsat närmare 16 procent. 

Detta kan tolkas på flera sätt. Eftersom de regionala fonderna finns i hela landet möter de 
också en större heterogenitet i näringsstruktur jämfört med de ”icke näringspolitiska” 
fonderna (se även avsnitt 3.4). Fondernas egen uppfattning om sin roll är en annan aspekt. 
Rimligen är privata aktörer fokuserade på avkastning medan de regionala fonderna även 
kan ha mer eller mindre formulerade ambitioner om regional utveckling (se avsnitt 1.4 
samt underlagsrapport 2). En annan förklaring går att hämta i satsningens krav på att vara 
marknadskompletterande, en ansats som i sig motiverar till andra typer av investeringar än 
för de privata aktörerna. Oavsett bakomliggande orsaker kan vi slå fast en betydande 
skillnad i investeringsprofil. 

42 De regionala fondernas period är sex månader längre och sträcker sig fram till juni 2015. 
43 SVCA = Svenska riskkapitalföreningen. Kort kan sägas att denna jämförelsegrupp därmed exkluderar 
Industrifonden, Almi Invest, Fouriertransform, Innovationsbron och Inlandsinnovation. Inkluderade är privata 
svenska och utländska fonder, offentliga utländska fonder samt statliga svenska pensionsfonder. För närmare 
presentation av datamaterial och definitioner, se till exempel Tillväxtanalys, (2015), ”Riskkapitalstatistik 2014 
Venture Capital – investeringar i svenska portföljbolag”. 
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Mikroföretag dominerar stort 
Investeringar i satsningen får enligt bestämmelserna endast ske i små- och medelstora 
företag (SME), dvs. företag med upp till 249 anställda – vilket inte torde vara alltför 
begränsande då denna kategori utgör cirka 99,9 procent av hela företagsstocken.44  
Vår analys visar att detta har uppfyllts. Som Tabell 6 visar har nio av tio fondkronor 
investerats i småföretag, upp till 49 anställda. Bland dem dominerar mikroföretagen (upp 
till nio anställda) stort med sina dryga 70 procent. 
Tabell 6 Volymen fondinvesteringar fördelat på portföljföretagens storlek (antalet anställda)  

Fondinvesteringar 0–9 10–49 
 

>49 
 

Totalt 

Belopp (mnkr) 949,2 271,2 131,3 1 351,7 

Andel (%) 70,2 20,1 9,7 100 

Tre av fyra fondkronor går till företag i ”expansionsfas” 
Investeringarna ska huvudsakligen ske i ”tidiga skeden”. Detta begrepp diskuterades och 
förtydligades av förvaltningsmyndigheten år 2010 och fick där en tämligen vid tolkning: 
”portföljföretaget måste befinna sig i såddstadiet, uppstarts eller expansionsfas.”45 

I vår analys har vi fördelat investeringsvolymen på dessa tre faser (se Tabell 7). 

Kravet är uppfyllt. Fondernas investeringskapital har en mycket tydlig fasprofil, där de 
senare faserna inom ”godkänt” intervall dominerar. Över 98 procent av investeringarna har 
bedömts som expansionskapital (74 procent) och startkapital (24,3 procent), medan 
andelen såddkapital stannar vid knappa två procent.  
Tabell 7 Volymen fondinvesteringar fördelat på portföljföretagens utvecklingsfas 

Fondinvesteringar Expansionskapital Startkapital 
 

Såddkapital 
 

Totalt 

Belopp (mnkr) 1000,6 328,5 22,7 1 351,7 

Andel (%) 74,0 24,3 1,7 100 

Vart tionde företag i konkurs 
Slutligen finns också anledning att ge en bild av de företag som inte överlevt. I Tabell 8 
visas, branschfördelat, antal/andel portföljföretag som gått i konkurs respektive överlevt 
medan en fond varit aktiv ägare. Av det totala antalet företag (320 st.) som mottagit en 
investering i satsningen har lite drygt tio procent (34 st.) gått i konkurs.  

Av de konkursade företagen tillhör den största andelen Handel, följt av IT/Tele-
kommunikation och Industri/Transport. I förhållande till andelen investeringsbeslut (se 
Tabell 4) är konkurserna överrepresenterade i Handel och underrepresenterade i Life 
science och Övrigt.  

44 Avser år 2014, SCB:s Företagsdatabas. 
45 Tillväxtverket, (2010), ”Förutsättningar för fondprojektens genomförande”, sid: 16. Enligt uppgift har Almi 
Invest internt använt sig av följande ”tumregel” vid kategorisering: Startup/såddfas = "Power Point nivå", 
ingen omsättning; Tidig fas = Bolaget ska ha sålt till riktig kund utifrån sin affärsmodell; (Tidig) expansion = 
Har omsättning, ej kassapositiva, men skulle kunna dra ner sin omkostnadsnivå så de skulle kunna bli 
kassaneutrala; Expansion = Kassapositiva, begränsad upside, men också begränsad risk. 
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Tabell 8 Portföljföretag i konkurs och överlevande, fördelade branschvis (EVCA) 

 Konkurssatta 
företag 

Överlevande 
företag 

Bransch Antal Andel (%) Antal 
 

Andel (%) 

IT/Telekommunikation (IKT) 11 32,4 92 32,3 

Life science (LS) 0 0 47 16,5 

Industri/Transport (IND) 7 20,6 55 19,3 

Handel (HAND) 12 35,3 40 14 

Energi/Miljöteknik (CL) 3 8,8 25 8,8 

Övrigt (ÖVR) 1 2,9 26 9,1 

Totalt 34 100 285 100 

Anmärkning: Tabellen visar branschvis (EVCA) fördelning av (i) antalet konkursade företag, (ii) andelen konkursade företag av det totala 
antalet företag i konkurs, (iii) antal överlevande företag samt (iv) andelen överlevande företag av det totala antalet överlevande företag 

 

Ovan har vi översiktligt visat hur satsningens investeringsmönster ser ut. Eftersom genom-
förandet sker i Sveriges samtliga åtta NUTS 2-områden, med olika förutsättningar, finns 
även anledning att titta lite närmare på den geografiska aspekten. 

3.4 En geografisk dimension 
I avsnittet lyfter vi fram några exempel på de regionala skillnader som finns på fondnivå. 
Men först tecknas en bakgrundsbild av den regionala näringslivsstrukturen som respektive 
fond har att arbete med. Utan den förförståelsen blir det svårt att tolka fondernas investe-
ringsprofiler.  

Utgångspunkt: Kvoten portföljföretag/regionens ”bruttopool” 
En första början är att undersöka hur många företag som de facto finns i varje region och 
rent formellt, uppfyller insatsens krav för riskkapitalinvestering (till exempel avseende 
storlek). Detta antal kan ses som regionens ”bruttopool”, varav portföljföretagen är en 
(mycket liten) delmängd. Förhållandet mellan ”bruttopoolen” och portföljföretagen kan 
också ses som en form av regional investeringskvot där täljaren består av antalet faktiska 
portföljföretag och nämnaren av ”bruttopoolen” (n portföljföretag/n formellt insats-
berättigade företag). Täljarens storlek och struktur – det vill säga portföljföretagen – har vi 
redan beskrivit i avsnitten ovan. Då portföljföretagen hämtas ur den regionala 
”bruttopoolen” blir dess storlek och sammansättning intressant för tolkningen av de 
investeringar som respektive fond utför. Låt oss därför studera nämnaren fördelat per 
fondområde.  

Tabell 9 inleder med att beskriva storleken. ”Poolen” har där avgränsats till formellt 
investeringsbara objekt, det vill säga privata, icke-finansiella aktiebolag med arbetsställe i 
resp. fonds investeringsområde (”fondområde”). Enbart företag med mindre än 250 
anställda (det vill säga SME-storlek) är inkluderade.46 

46 Det kan vara värt att understryka att detta är bruttosiffror. Syftet är illustrativt, någon bedömning och 
avgränsning avseende företagen i ”bruttopoolen” (t.ex. deras fas, investeringsbehov eller tillväxtpotential) har 
av naturliga skäl inte utförts. ”Nettonämnaren” – reella investeringskandidater är därför i realiteten betydligt 
mindre. 
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Som synes varierar den ”pool” som varje fond har att tillgå avsevärt. Från Värmlands 
knappa 7 000 företag47 (2,6 procent av samtliga i riket) till Stockholms dryga 73 000 (27,4 
procent av rikets). Redan här kan vi således förvänta oss betydande skillnader i deal flow 
mellan fonderna. 
Tabell 9 Företag med arbetsställen i respektive fondområde, antal och andel av rikets 

Fondområde Antal 
arbetsställen 

Andel arbetsställen 
av rikets (%) 

Övre Norrland 12 822 4,8 

Mellersta Norrland 10 037 3,8 

N. Mellansv.  
(ej Värmland) 

14 973 5,6 

Värmland 6 908 2,6 

Stockholm 73 170 27,4 

Ö. Mellansverige 39 651 14,9 

Västsverige 51 497 19,3 

Småland & Öarna 21 483 8,0 

Sydsverige 36 398 13,6 

Hela riket 266 939 100 

Anmärkning: I tabellen visas antalet privata, icke-finansiella aktiebolag med arbetsställe i resp. region (”fondområde”). Enbart företag med 
mindre än 250 anställda (SME) är inkluderade. De två fondområden med största och lägsta andelen arbetställen har fetmarkerats resp. 
kursiverats. 

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och Företagens ekonomi (FEK), SCB. Tillväxtanalys 
bearbetning. 

Varierande branschstruktur 
Förutom antalet potentiella investeringsobjekt är naturligtvis även branschstrukturen, den 
regionala näringslivsstrukturen, av största intresse. Ur ett riskkapitalperspektiv är vissa 
branscher normalt mer intressanta än andra, till exempel genom olika förväntningar om 
nytänkande, skalbarhet, tillväxtpotential och internationella förutsättningar i respektive 
bransch. I Tabell 10 visas för varje fondområde den branschvisa fördelningen av den 
”pool” av företag som redovisades i Tabell 9.  

  

47 I avsnittet skriver vi ”företag” och inte ”företag med arbetsställen inom …” för att göra texten mer läsbar. 
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Tabell 10 Företag med arbetsställen i respektive fondområde, andel av rikets branschfördelning (EVCA) 

Fonder Total 
andel 
av 
riket 
(%) 

Varav 
IKT 
(%) 

Varav 
LS 
(%) 

Varav 
IND 
(%) 
 

Varav 
HAND 
(%) 

Varav 
CL 
(%) 

Varav 
ÖVR 
(%) 

Ö. Norrland 4,8 3,4 4,2 4,8 4,6 5,7 5,2 

M. Norrland 3,8 2,5 3,1 3,8 3,9 5,8 4,1 

N. Mellansv.  
ej Värmland 

5,6 3,3 5,0 5,6 5,2 8,2 6,3 

Värmland 2,6 1,8 2 2,7 2,3 3,9 2,8 

Stockholm 27,4 41,7 30,4 26,8 32,8 16,9 22,9 

Ö. Mellansv. 14,9 12,1 16,7 14,7 13,8 15,5 15,6 

V. Sverige 19,3 17 16,9 19,7 17,5 19,7 20,3 

Småland & 
Öarna 

8 5,3 6,2 8,6 6,9 11,2 8,7 

Sydsverige 
 

13,6 12,8 15,6 13,3 13,0 13,1 14,0 

Riket 100 100 100 100 100 100 100 

Anmärkning: I tabellen visas andelen privata, icke-finansiella aktiebolag med arbetsställe i resp. region (”fondområde”) som andel av riket 
samt fördelat på EVCA-bransch och fondområde. Enbart företag med mindre än 250 anställda (SME) är inkluderade. Inom varje 
fondområde har branscher med störst ”överrepresentation” i förhållande till fondområdets andel av rikets totala antal arbetsställen 
fetmarkerats respektive branscher med störst ”underrepresentation” kursiverats. P.g.a. avrundning summerar inte alltid andelar till exakt 
100 %. 

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och Företagens ekonomi (FEK), SCB. Tillväxtanalys 
bearbetning. 

Som väntat framkommer tydliga skillnader mellan regionerna. Mest tydligt är kanske 
Stockholms överrepresentation inom IT/telekommunikation (IKT) med mer än fyra av tio 
arbetsställen i riket. Fem regioner är tydligast överrepresenterade inom energi/miljöteknik 
(CL), två inom life science (LS) och en inom övrigt (ÖVR). Motsatsen, underrepresenta-
tion föreligger huvudsakligen inom IKT och LS, med några regioner undantagna (Stock-
holm, Östra Mellansverige och Sydsverige). 

Det ska sägas att branschindelningen är mycket grov och rymmer stora variationer inom 
varje grupp. Vidare ska det understrykas att siffrorna inte säger något om företagens 
tillväxtpotential, ”investment readiness”, investeringsbehov eller liknande. Men, samman-
taget bekräftar Tabell 9 och Tabell 10 ändå bilden av den olikhet i näringslivsförutsättning-
ar som respektive fond har att hantera i sina uppdrag. Till denna regionala variation ska 
även adderas avsevärda skillnader i kapitalförsörjningsmarknadens mognad och funktion. 
Vi återkommer specifikt till den frågan i kapitel 5. 

Stora regionala skillnader i investeringsprofil 
Om Tabell 9 och Tabell 10 kan sägas visa på betydande olikheter i förutsättningar så visar 
Tabell 11 att även utfallet skiljer sig mellan fonderna. När vi bryter ner satsningens 
samtliga investeringar per fond och bransch framträder stora skillnader. För att illustrera 
detta visas i Tabell 11 nedan för varje bransch de två fonder som har de största respektive 
de minsta investeringsandelarna (räknat i andel investerade fondkronor av respektive fonds 
totala investeringar). Även volymen investerade fondkronor presenteras för dessa fonder.  
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Tabell 11 Störst respektive minst investeringsandel per bransch och fond (procent och miljoner kronor) 

 De två fonderna med störst 
investeringsandel/bransch 

De två fonderna med lägst 
investeringsandel/bransch 

 Fond Inv. 
andel 
(%) 

Inv. 
volym 
(mnkr) 

Fond Inv. 
volym 
(mnkr) 

Inv. 
andel 
(%) 

Bransch       

IKT 1. Stockholm 
2. Sydsv. Entrprskf. I 

62,4 
44,5 

87,2 
16,4 

11. Mittkapital 
10. Sydsv. Entrprskf. II 

0,0 
8,1 

0,0 
10,9 

LS 1. Sydsv. Entrprskf. II 
2. Värmland 

33,2 
27,6 

44,8 
12,0 

11. Mittkapital 
10. N. Mellansverige 

0,0 
1,9 

0,0 
1,8 

IND 1. Mittkapital 
2. Småland & Öarna 

44,8 
34,0 

72,1 
40,2 

11. Stockholm 
10. Värmland 

2,8 
3,4 

4,0 
1,5 

HAND 1. N. Mellansverige 
2. Saminvest 

51,1 
31,0 

46,5 
30,8 

11. Sydsv. Entrprskf. II 
10. Västsverige 

0,0 
3,8 

0,0 
7,3 

CL 1. Sydsv. Entrprskf. II 
2. Västsverige 

23,3 
19,5 

31,4 
37,6 

11. Mittkapital 
10. Saminvest 

2,5 
3,8 

4,0 
3,8 

ÖVR 1. Mittkapital 
2. Partnerinvest i Norr 

36,2 
28,8 

58,3 
47,6 

11. Värmland 
11. N. Mellansverige 
11. Stockholm 
11. Östra Mellansverige 
11. Sydsv. Entrprskf. I 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Anmärkning: Samtliga fonders investeringsprofil visas i tabell i underlagsrapport 1 

 

Några exempel som tydliggör dessa skillnader kan vara Stockholm som har investerat över 
62 procent av sina medel inom IT/Telekommunikation (IKT), medan Mittkapital inte 
överhuvudtaget investerat i branschen. Å andra sidan har Mittkapital investerat nästan 
hälften av sitt kapital i Industri och Transport (IND) medan Stockholms andel där stannar 
på under tre procent. Över hälften av Norra Mellansveriges investeringar har riktats mot 
Handel (HAND) vilket är 20 procentenheter mer än den fond som investerat näst mest 
inom den branschen. Sydsvensk Entreprenörskapsfond II har inte alls investerat i Handel 
och Västsverige har fördelat knappt fyra procent av sina totala investeringar dit. 

Slutsatsen är alltså stora skillnader mellan fondernas investeringsprofiler. En iakttagelse 
som är väntad med tanke på de olikheter som föreligger i respektive fondområdes närings-
struktur (se Tabell 9 och Tabell 10). I nästa avsnitt vrider vi fokus mot den andra änden av 
fondernas verksamhetscykel, från investeringar till avyttringar (exits). 

Var tredje exit är en industriell försäljning 
En fungerande riskkapitalverksamhet innebär inte enbart aktiviteter som investeringar och 
värdeskapande arbete. Syftet är att investeringarna så småningom ska omvandlas till 
likvida medel genom så kallade exits, där fonden säljer sitt aktieinnehav i portföljföretaget. 
Det är Tillväxtanalys bestämda uppfattning att detta är en mycket viktig aspekt som 
påkallar särskild uppmärksamhet, planering och strategier. För att citera professor Colin 
Mason: ”The core of the entrepreneurial process is the creation of financial value.”48 Vi 
återkommer även till frågan i avsnitt 6.3.  

48 Mason C et al, (2015), ”Business angel exits: strategies and processes”, sid: 102. 
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I Tabell 12 visas de (fullständiga) exits som genomförts inom insatsen till och med 
september 2015 uppdelade på olika kategorier.  
Tabell 12 Exits 2009–Q3 2015, fördelat på kategori 

Typ av exit Antal Andel 
(%) 

Industriell försäljning 14 31,1 

Återköp av 
grundare/entreprenör 

10 22,2 

Övrigta 7 15,6 

Bef. ägare (ej 
grundare/entreprenör) 

6 13,3 

Börsintroduktionb 4 8,9 

Kombinationerc 2 4,5 

Finansiell aktör 2 4,5 

Totalt 45 100 

Anmärkning: Alla exits i tabellen är fullständiga. Inga delexits (partiella exits) är med. 
a = T.ex. återbetalning av konvertibler; b = Inklusive listning på marknadsplats; c= Kombination av industriell försäljning och förs. till bef. 
ägare (n=1) samt kombination av börsintroduktion och industriell försäljning (n=1).  

Källa: Tillväxtverket, (2016), ”Regionala riskkapitalfonder: Slututvärdering 2015” 

Vi ser att industriell försäljning är den vanligaste enskilda exitformen med en andel på 
över 30 procent. Genom att gruppera exitkategorier framkommer också att lite drygt 
hälften av alla exits, på olika sätt, har skett tillbaka till portföljföretaget och dess ägare.49 
Exit till helt externa finansiella aktörer är än så länge inte särskilt framträdande i detta 
sammanhang (4,5 procent). Börsintroduktion (inklusive listning på marknadsplats) har 
skett i knappt var tionde exit (8,9 procent). 

På samma sätt som för fondernas investeringsprofil (se Tabell 5) kan det vara svårt att 
tolka de regionala fondernas exitstrukturer utan en jämförelse med privata aktörer. Med 
hjälp av SVCA har därför en jämförelsegrupp tagits fram med privata, svenska, VC-
aktörer under motsvarande tid. Tyvärr är exitkategorierna inte definierade på samma sätt 
för de två grupperna. En ”översättningsnyckel” har därför tagits fram och stämts av med 
representanter från SVCA och Almi Invest, vilket även medfört vissa förändringar i 
beteckningar och grupperingar jämfört med Tabell 12. En fullständig överensstämmelse 
går inte att nå, det kvarstår vissa problem med gränsdragningar och överlappningar. Tabell 
13 ska därför endast tolkas översiktligt.  

49 De tre kategorierna (i) återköp av bef. ägare; (ii) grundare/entreprenörer samt (iii) återbetalning av 
konvertibler (övrigt) summerar till 51,1 procent. 
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Tabell 13 Jämförande exitstruktur mellan de regionala riskkapitalfonderna (2009–Q3 2015) och privat VC-
kapital i Sverige (2008–2014) 

 Exits i regionala 
riskkapitalfondera 

Exits i SVCA:s 
jämförelsegruppb 

Typ av exit Antal Andel (%) Antal Andel (%) 

Industriell försäljning 15c 33,3 84d 48,8 

Återköp av 
grundare/entreprenör 

10e 22,2 27f 15,7 

Återbetalning av 
konvertibler 

7g 15,6 2h 1,2 

Börsintroduktion 4,5i 10,0 17j 9,9 

Finansiell aktör 8,5k 18,9 30l 17,4 

Övrigt -m - 12n 7 

Totalt 45 100 172n 100 

Anmärkningar: a = exits under tidsperioden 2009–Q3 2015 
b = jämförelsegruppen innehåller samtliga privata VC exits i Sverige under perioden 2008–2014 som SVCA har registrerade 
c = inkluderar två kombinerade exits (2 x 0,5) som rubricerats som ”Kombinationer” i ursprungstabell 
d = Trade Sale 
e = inkluderar en kombinerad exit (1 x 0,5) som rubricerats som ”Kombinationer” i ursprungstabell 
f = Management (Buy-back) 
g = rubriceras som ”övrigt” i ursprungstabell, men domineras av återbet. av konvertibler (enl. kommentar i ursprungstabell) 
h = Repayment of Preference Shares/Loans 
i = inkluderar en kombinerad exit (1 x 0,5) som rubricerats som ”Kombinationer” i ursprungstabell 
j = Public Offering 
k= inkl. 6 st bef. ägare (ej grundare/entrpr) då Almi Invest menar att bef. externa ägare är närmare finansiella aktörer än grundare/entrpr. 
Inkl. även en kombinerad exit (1 x 0,5 = 0,5) som rubricerats som ”Kombinationer” i ursprungstabell. 
l = Financial Institution + Another Private Equity House Including Secondary Private Equity Funds 
m = i originaltabell 7 st, antas dock huvudsakligen bestå av återköp av konvertibler (enligt kommentar i ursprungstabell) och noteras därför 
som sådana i denna tabell 
n = Other means 
o = Ursprungligen var totalsumman 224, men den minskas med 52 då kategorin “Write-Offs Including Sales for a Nominal Amount” efter 
dialog med SVCA huvudsakligen antas bestå av konkurser som inte registreras i denna tabell. Det bör dock noteras att även försäljningar till 
mycket låga värden kan ingå. 

Källa: Tillväxtverket, (2016), ”Regionala riskkapitalfonder: Slututvärdering 2015” samt SVCA/Invest 
Europe, särskilt datautdrag 2016-02-25 (Tillväxtanalys bearbetning) 

Tabellen indikerar att de regionala fonderna i jämförelse med de privata aktörerna har 
lägre andel industriell försäljning, men en större andel exits som, på olika sätt, har skett 
tillbaka till portföljföretaget och dess ägare (återköp till ägare/grundare och återbetalning 
av konvertibler). Det ligger nära till hands att koppla dessa preliminära iakttagelser till 
geografin, det vill säga fondernas spelplan. De regionala fonderna verkar i hela Sverige 
medan de privata aktörerna inte har någon sådan ”närvaroplikt”. Detta innebär till exempel 
olikheter i deal flow samt i den regionala strukturen för riskvillig finansiering (se kapitel 5) 
där inte minst utbudet av andra investeringsaktörer torde påverka exitmöjligheterna. Vi har 
tidigare påvisat hur investeringsprofilen skiljer sig åt dels mellan de regionala fonderna 
och den privata jämförelsegruppen (se Tabell 5), dels sinsemellan de regionala fonderna 
(se Tabell 11). Till det ska även läggas uppfattningen om den egna rollen där (vissa) 
fonders syn på sig själva som en regional utvecklingsaktör knappast har någon motsvarig-
het på den privata sidan.  

Ovanstående förefaller som en rimlig bakgrund när exitstrukturen ska tolkas, men väcker 
sammantaget frågor om instrumentet riskkapital inom satsningen används på samma sätt 
över landet och om instrumentet alltid är den bästa finansieringsformen för dessa företag?  

Detta om exitprofilen på satsningen som helhet. Kan vi se några geografiska mönster? En 
fondfördelad exitstruktur erhålls genom att bryta ner siffrorna i Tabell 12. På grund av det 
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begränsade antalet exits som hittills skett blir det dock mycket få observationer per fond 
vilket medför behov av stor försiktighet vid analys och tolkning av Tabell 14.  

Med detta sagt kan vi ändå notera vissa indikationer på geografiska skillnader, dels i 
volym, dels i struktur. Antal exit per fond är i genomsnitt cirka fyra, men varierar kraftigt 
mellan åtta (SEF I) och noll (Värmland). När det gäller vilken typ av exit som genomförts 
ser vi till exempel att kategorin industriell försäljning är dominerande i Övre Norrland och 
Östra Mellansverige (fyra av totalt sex exits för båda), medan den typen av exit inte alls 
har förekommit i fem fonder. I fem fonder har minst hälften av alla exit skett till befintliga 
ägare inklusive grundare. Börsintroduktioner och försäljning till andra finansiella aktörer 
är hittills ovanliga, för den förra gruppen har en sådan exit skett i tre fonder och för den 
senare endast i två fonder. 
Tabell 14 Exits till och med Q3 2015, fördelat på kategori och fond 

Fonder Ind. 
förs. 

Börs-
introd.a 

Komb. Finans.
aktör 
 

Bef. 
ägare 
(ej 
grund.) 

Åter-
köp av 
grund. 

Övr.b S:a 

Ö. Norrland 4 - - - - 1 1 6 

M. Norrland 
- Mittkapital 

- - - 1 - 1 2 4 

M. Norrland 
- Saminvest 

1 1 - - 1 3 - 6 

N. Mellansv.  - - 1c - 1 - - 2 

Värmland - - - - - - - 0 

Stockholm 1 - - - 1 - - 2 

Ö. Mellansv. 4 - - - 1 - 1 6 

V. Sverige 1 2 1d - - 1 1 6 

Småland & 
Öarna 

- - - - 1 1 1 3 

Sydsverige 
- SEF I 

3 1 - - 1 3 - 8 

Sydsverige 
- SEF II 

- - - 1 - - 1 2 

Riket 14 4 2 2 6 10 7 45 

Anmärkning: a = inklusive listning på marknadsplats; b = t.ex. återbetalning av konvertibler; c = kombination av industriell försäljning och 
försäljning till befintliga ägare; d = kombination av börsintroduktion och industriell försäljning 

Källa: Tillväxtverket, (2016), ”Regionala riskkapitalfonder: Slututvärdering 2015” 

Vi har ovan försökt teckna en tidig bild av de exits som skett inom satsningen. Exit-
aktiviteten är dock ännu bara i sin början och antalet är begränsat. Vid Tillväxtanalys 
uppföljande utvärdering (planerad till 2018) bör betydligt fler exit ha skett vilket medför 
förbättrade möjligheter i det avseendet. Sammanfattningsvis, och baserat på det begränsade 
dataunderlaget, tycks det ändå framträda tendenser till olikheter i exitavseende. Dels 
mellan satsningen som helhet och jämförande privata VC-aktörer, dels mellan fonderna 
själva. Det är i sig inte överraskande utifrån satsningens upplägg med geografiskt fördelade 
fonder och därmed åtföljande olikheter i de regionala förutsättningarna för sådan verksam-
het. I kapitel 5 tar vi oss an frågan om strukturen för riskvillig finansiering mer utförligt.  
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3.5 Sammanfattning 
I kapitlet har vi, baserat på underlagsrapport 1 samt vissa andra jämförande data, givit en 
översiktlig och sammanfattande presentation av insatsens investeringsprofil.50 Fonderna 
har investerat enligt de krav som föreligger. Stora skillnader i såväl regionernas förutsätt-
ningar som deras investeringsprofil framträder. 

Totalt har 3,4 miljarder kronor investerats i 320 portföljföretag. Av den summan har 
fonderna investerat knappt 1,36 miljarder kronor (cirka 40 procent) och privata med-
investerare drygt 2 miljarder kronor (cirka 60 procent). 

Kravet på saminvestering med privata medinvesterare på minst 50 procent är således 
uppfyllt. Varje satsad offentlig krona har därmed växlats upp med ungefär en och en halv 
privat krona. Det är naturligtvis bra ur just ett uppväxlingsperspektiv, men måste också 
tolkas tillsammans med en diskussion om ”dödvikt”.  

De privata medinvesterarna studeras närmare utifrån andel investeringsbeslut och investe-
ringsvolym. Det organiserade kapitalet är i minoritet. Sju av tio investeringsbeslut kan 
kopplas till privatpersoner och privata bolag, medan det organiserade kapitalets andel 
stannar på lite drygt två av tio.51 Dock är det organiserade kapitalets investeringar större än 
privatpersonernas varför de svarar för knappt fyra av tio kronor från den privata med-
finansieringen. Privatpersonernas investeringar är i genomsnitt något mindre vilket gör att 
deras andel i kronor sjunker till knappt 17 procent av totalsumman. De privata bolagen 
andel förändras inte nämnvärt. 

Oavsett om man betraktar antalet investeringar eller volymen investeringar blir den geo-
grafiska fördelningen av de privata medinvesterarna ungefär densamma. Ungefär 80 
procent av investerarna är inhemska, varav lite drygt hälften kommer från samma region 
som fonden. Den näst största investerargruppen, ungefär tre av tio, kommer från andra 
regioner i Sverige. De utländska investerarnas andel av investeringsbesluten stannar på lite 
drygt sex procent. De investerar dock förhållandevis större belopp än de svenska och när vi 
studerar investeringsvolymen ökar deras andel till drygt tio procent. 

Fonderna har inga särskilda branschinriktningar att förhålla sig till. En undersökning visar 
att deras investeringsprofil också är tämligen bred. En jämförelse görs med andra risk-
kapitalinvesteringar på marknaden, de så kallade ”icke näringspolitiska fonderna” (nedan 
kallad jämförelsegruppen). Jämförelsen visar på stora skillnader. Satsningens investeringar 
är betydligt mer spridda på olika branscher än jämförelsegruppens. Några exempel: 
Jämförelsegruppen riktar 80 procent av investeringarna mot IT/Telekommunikation och 
Life science medan motsvarande andel för de regionala fonderna bara är hälften så stor. 
Medan regionalfonderna satsar var femte krona på Industri/Transport stannar jämförelse-
gruppens andel på endast var tjugonde krona. Branschgruppen Handel nås bara av två 
procent av jämförelsegruppens investeringsvolym medan de regionala fonderna satsat 
närmare 16 procent. Den regionala heterogeniteten i näringsstruktur tillsammans med 
ambitioner om regional utveckling bedöms, åtminstone delvis, vara en förklaring till detta.  

Satsningen är enbart inriktad på små- och medelstora företag. Den inriktningen har också 
uppfyllts. Nio av tio fondkronor investerats i småföretag, upp till 49 anställda. Bland dem 
dominerar mikroföretagen (upp till nio anställda) stort med sina dryga 70 procent. 

50 Observera att de data som var tillgängliga vid analystillfället berör perioden från insatsens start (2009) t.o.m. 
juni 2015. Nyinvesteringar har dock kunnat göras i tre månader till, dvs. fram till och med september 2015. 
51 Resterande drygt åtta procent går inte att knyta till någon kategori. 
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Fondernas investeringskapital har en mycket tydlig fasprofil. Över 98 procent av investe-
ringarna har bedömts som expansionskapital (74 procent) och startkapital (24,3 procent), 
medan andelen såddkapital stannar vid knappa två procent. Därmed uppfylls kravet på 
investeringar i tidiga skeden såsom det definierats av förvaltningsmyndigheten.  

Vart tionde företag har försatts i konkurs. I förhållande till andelen investeringsbeslut är 
konkurserna överrepresenterade i branscherna Handel och underrepresenterade i Life 
science och Övrigt. 

Avslutningsvis adderas en geografisk dimension. En genomgång av antalet arbetsställen 
och branschstruktur på fondområdesnivå visar att de åtta regionerna har olika förutsätt-
ningar. (Dessutom finns starka skäl som talar för olikheter i de regionala strukturerna för 
riskvillig finansiering, se kapitel 5).  

I nästa steg bryts satsningens branschmässiga profil ned på fondnivå. Stora skillnader 
framträder. Några exempel: Stockholm har investerat över 62 procent av sina medel inom 
IT/Telekommunikation, medan Mittkapital inte överhuvudtaget investerat i branschen. 
Å andra sidan har Mittkapital investerat nästan hälften av sitt kapital i Industri och Tran-
sport medan Stockholms andel där stannar på under tre procent. Över hälften av Norra 
Mellansveriges investeringar har riktats mot Handel vilket är 20 procentenheter mer än den 
fond som investerat näst mest inom den branschen. Sydsvensk Entreprenörskapsfond II har 
inte alls investerat i Handel och Västsverige har fördelat knappt fyra procent av sina totala 
investeringar dit. 

Exit har skett i 45 företag. Datamaterialet är alltså än så länge relativt begränsat. En tidig 
iakttagelse är att industriell försäljning är den vanligaste enskilda exitformen med över 30 
procent. Genom att föra samman liknande exitvägar framkommer också att lite drygt 
hälften av alla exits, på olika sätt, har skett tillbaka till portföljföretaget och dess ägare.52 
Andra finansiella aktörer är än så länge inte särskilt framträdande i detta sammanhang (4,5 
procent).  

Exitprofilen för de regionala riskkapitalfonderna jämförs också med privata, svenska, VC-
exits. Olikheter i kategorisering försvårar tyvärr jämförelsen varför tolkningar får ske med 
stor försiktighet. Tendensen synes ändå vara att de regionala fonderna i jämförelse med de 
privata aktörerna uppvisar en lägre andel industriell försäljning, men en större andel exits 
som, på olika sätt, har skett tillbaka till portföljföretaget och dess ägare (återköp till ägare/-
grundare och återbetalning av konvertibler).  

Genom att bryta ner datamaterialet på fondnivå undersöks även eventuella geografiska 
skillnader. Indikationer på fondvisa olikheter såväl i volym som i struktur framträder. 
Mycket få observationer per fond medför dock behov av stor försiktighet vid analys och 
tolkning.  

Det ligger nära till hands att koppla dessa preliminära iakttagelser om exit till olikheter i 
fondernas investeringsprofil (karaktär på portföljföretagen), fondens syn på sig själv som 
regional utvecklingsaktör samt regionala olikheter i utbudet av andra investeringsaktörer. 
Det väcker även frågor om instrumentet riskkapital alltid är den bästa finansieringsformen 
för dessa företag. 

52 De tre kategorierna (i) återköp av bef. ägare; (ii) grundare/entreprenörer samt (iii) återbetalning av 
konvertibler (övrigt) summerar till 51,1 procent. 
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Vi lämnar nu den deskriptiva investeringsdelen och övergår till effekterna av satsningen, 
dels på de ingående portföljföretagen i nästföljande kapitel 4, dels på regionernas kapital-
försörjningsstruktur i kapitel 5. 
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4 Har insatsen haft några effekter på 
portföljföretagens tillväxt? 

Tillväxtanalys har låtit konsultföretaget Damvad Analytics undersöka effekter i portfölj-
företagen av deras ”mottagande” av riskkapitalinvesteringen. I kapitlet sammanfattas kort 
deras utvärdering. För en mer detaljerad beskrivning och utförlig redovisning av metod 
hänvisas till underlagsrapport 1. Då det befintliga datamaterialet egentligen inte tillåter 
några slutsatser i detta tidiga skede ska det understrykas att kapitlet huvudsakligen ska 
tolkas som ett utarbetande av en metod för effektmätning, utformning av kontrollgrupp 
samt exempel på vilka skärningar som kan utföras på materialet. De tidiga resultat som 
redovisas i underlagsrapport 1 och i avsnitt 4.6 nedan bör därför tolkas med mycket stor 
försiktighet. Det finns således goda anledningar att återkomma med en uppföljande studie 
när mer fullständiga data föreligger (se även avsnitt 6.3). 

Ur underlagsrapportens omfattande material har vi här valt att lyfta fram fyra perspektiv: 
(i) portföljföretagens egna bedömningar av investeringen, (ii) vilka företag som ingår i 
urvalsgruppen för effektmätningen, (iii) matchningsprocessen för att skapa en kontroll-
grupp av företag samt (iv) kort om de indikativa resultaten. 

Källor som åberopas i underlagsrapporten anges inte i kapitlet. 

4.1 Företagarnas egna åsikter om behov, nytta och påverkan 
Det är lätt att tänka på investeringen i portföljföretagen som en summa pengar. Det är dock 
inte hela sanningen. En riskkapitalinvestering kan dekomponeras i både en finansiell och 
en icke-finansiell del. Medan den förra är lätt att mäta är den senare svårare att kvantifiera 
– men för den skull inte nödvändigtvis mindre betydelsefull.53 I detta, inledande, avsnitt 
närmar vi oss båda delar genom att återge företagarnas egen uppfattning i frågan. I Tabell 
15–Tabell 17 använder vi oss av resultat från en webbenkät om detta som ”följeforskar-
konsulterna” Ramböll har ställt till portföljföretagen. Vid tillfället för enkätens utformning 
(fjärde kvartalet 2014) fanns totalt 313 företag som mottagit investeringar. Ramböll lycka-
des få kontaktuppgifter till 261 av dem (cirka 83 procent). 50 procent av dessa svarade på 
hela enkäten och ytterligare 5 procent har delvis besvarat den. Således utgör de faktiska 
respondenterna lite drygt 40 procent av den totala populationen. 

Icke-finansiellt behov och nytta 
I Tabell 15 visas portföljföretagens egna bedömningar av sina behov av icke-finansiella 
värden vid första investeringstillfället samt i vilken grad fonderna respektive de privata 
medinvesterarna upplevs ha bidragit till behoven. Företagen har graderat sina behov, 
respektive upplevd nytta, med hjälp av en femgradig skala där 1 = inget behov/bidrag och 
5 = mycket stort behov/bidrag.  

53 Se t.ex. Mc Millan I C et al, (1989), “Venture capitalists involvement in their investments: Extent and 
performance” eller Large D & Muegge S, (2008), ”Venture capitalists’ non-financial value added: an 
evaluation of the evidence and implications for research” 
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Kontakter och nätverk, idéer och mentorskap rankas högt både som behov och 
nytta 
I genomsnitt har företagen rankat ”Hjälp med relevanta kontakter och nätverk” samt 
”Bollplank för idéer/mentorskap” som områden där de hade störst behov. Lägst behov 
bedömdes föreligga inom ”Direkt management och operativt arbete i portföljföretaget”. 

Företagen bedömer i genomsnitt att de privata medinvesterarna bidragit i något större 
omfattning än fonden. Det är relativt god överensstämmelse mellan rankingar av behov 
och upplevd nytta. Som fondens främsta bidrag rankas ”Hjälp med relevanta kontakter och 
nätverk till externa aktörer” samt ”Bollplank för idéer/mentorskap” medan de privata med-
investerarna klassas högst inom ”Bollplank för idéer/mentorskap”. Lägst nytta bedömdes 
föreligga inom ”Direkt management och operativt arbete i portföljföretaget” för fonden 
respektive ”Framtagande av formella system och strukturer för att utveckla management i 
företaget” för de privata medinvesterarna. 
Tabell 15 Portföljföretagens bedömningar av behov av icke-finansiella tillskott från investerare 

Kategori icke-finansiellt tillskott Behov vid 
investering 

Fondens 
bidrag 

Privata med-
investerares 
bidrag 
 

Hjälp med relevanta kontakter och 
nätverk till externa aktörer 

3,2 2,7 3,0 

Bollplank för idéer/mentorskap 3,1 2,7 3,1 

Strategiarbete som stöd till företagets 
långsiktiga planering 

2,9 2,5 2,9 

Kompetensförsörjning/rekrytering av 
interna nyckelpersoner 

2,7 2,1 2,4 

Framtagande av formella system och 
strukturer för att utveckla 
management i företaget 

2,5 2,0 2,2 

Hjälp med kontroll och uppföljning 2,2 2,0 2,4 

Direkt management och operativt 
arbete i portföljföretaget 

1,9 1,6 2,3 

Anmärkning: Skala 1–5 där 5 = inget behov/bidrag och 5 = mycket stort behov/bidrag. Resp. kategoris största andelar har fetmarkerats 
medan de lägsta andelarna har kursiverats. 

Källa: Enkätundersökning genomförd av Ramböll, 2015 

Användning av den finansiella investeringen 
Portföljföretagen har också tillfrågats om hur de har använt det kapitaltillskott som risk-
kapitalfinansieringen inneburit, fördelat på fem olika användningsområden och tre olika 
svarsalternativ (viktning). Alternativen var: ”Inte alls”, ”I viss utsträckning” samt ”I stor 
utsträckning”. I Tabell 16 visas svarsandelen för alternativet ”I stor utsträckning”. 

Affärs-/marknadsutveckling är vanligast 
Fördelning är inte jämn, över hälften av portföljföretagen (56 procent) anger att kapital-
tillskottet i stor utsträckning använts till affärs-/marknadsutveckling. Även produktutveck-
ling (48 procent) och kompetensförsörjning (40 procent) får höga andelar. Betydligt färre 
använder i någon större omfattning kapitaltillskottet till ”Driftskostnader” (13 procent) och 
”Investeringar i kapital” (11 procent). 
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Tabell 16 Portföljföretagens användning av kapitaltillskottet 

Användningsområde för 
kapitaltillskottet 

Andel företag som 
svarat i ”stor 
utsträckning” (%) 

Affärs-/marknadsutveckling 56 

Produktutveckling 48 

Anskaffa kompetens 40 

Driftskostnader 13 

Investeringar i kapital 11 

Anmärkning: Med investeringar i kapital avses maskiner, lokaler, fordon eller liknande 

Bedömning av investeringens påverkan på portföljföretaget 
Företagen har också tillfrågats om hur de bedömer att investeringen hittills påverkat dem 
och hur de uppskattar den framtida påverkan. Nio tänkbara påverkansmöjligheter har 
listats och företagen har fått gradera sina bedömningar med hjälp av en femgradig skala 
där 1 = ingen påverkan alls och 5 = mycket stor påverkan.  

Expansion före lönsamhet 
Företagens bedömning visar på en bred påverkan i företagen (se Tabell 17). Några 
tendenser kan ändå noteras. När det gäller den hittillsvarande påverkan framträder två 
områden där påverkan skattas högre än andra, ”Snabbare expansion” och ”Ökade möjlig-
heter till annan finansiering”. Lägst ligger ”Ökad lönsamhet”. Bedömningarna av framtida 
påverkan uppvisar mindre skillnader mellan de olika påverkansområdena. Fortfarande är 
dock tilltron störst till ökade finansieringsmöjligheter och snabbare expansion. Det kan 
noteras att företagen bedömer en lägre framtida påverkan, jämfört med den hittillsvarande, 
för alla områden utom när det gäller lönsamhet. Sammantaget, följande företagens egna 
bedömningar, kan vi vänta oss mest inledande effekter på expansion, delvis med hjälp av 
annan finansiering. Någon större, positiv, påverkan på lönsamheten kan inte förväntas på 
kort sikt, den förväntas först senare.  
Tabell 17 Portföljföretagens bedömning av investeringens påverkan på företaget 

Kategori av påverkan Påverkan 
hittills 

Framtida 
påverkan 

Snabbare expansion 3,6 3,1 

Ökade möjligheter till annan 
finansiering 

3,5 3,2 

Mer professionell styrelse 3,1 2,8 

Ökat antal anställda 3,1 2,8 

Internationalisering 3,1 3,0 

Ökad produktionskapacitet 2,9 2,7 

Ökad kompetens 2,9 2,7 

Högre ambitioner 2,9 2,7 

Ökad lönsamhet 2,7 2,9 

Anmärkning: Den bedömda påverkan som i genomsnitt får högst värde har fetmarkerats 
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Så långt portföljföretagens egna bedömningar av behov, nytta och påverkan. I nästa avsnitt 
blir perspektivet snarare externt när vi redogör för olika steg i förberedelserna av en statis-
tisk effektmätning.  

4.2 Portföljföretag som ingår i effektmätningen 

Antalet portföljföretag i urvalet krymper från 320 till 170 
I jämförelse med den deskriptiva statistiken som presenterades i kapitel 3 får vi här ett mer 
begränsat urval av portföljföretag. Detta beror huvudsakligen på två omständigheter. Dels 
används registerdata som har en eftersläpning på cirka 18 månader, dels saknar SCB:s 
register information om vissa nödvändiga variabler för en mindre del av portföljföre-
tagen.54 Den förstnämnda begränsningen innebär att den erforderliga informationen om 
företag och individer från SCB:s databaser som längst sträckte sig till och med år 2013. 
I praktiken har därför investeringar i portföljföretag gjorda år 2013–15 inte kunnat inklude-
ras. De 320 företag som låg till grund för den deskriptiva statistiken krymper nu därför till 
170 företag. Effektmätningen baseras alltså på dessa 170 företag, motsvarande något mer 
än hälften av det totala antalet portföljföretag. De olika stegen fångas i Tabell 18 nedan. 
Tabell 18 Urvalsföretagen – en delmängd av den totala populationen 

Kategori av portföljföretag Antal Andel 
(%) 

Total population företag som det 
investerats under 2009–juni 2015 

320 100 

Företag som det investerats i 2009–12 183 57 

Företag med erforderlig registerdata 170 53 

Färre förstagångsinvesteringar år 2009 
Dessa 170 företag är, utifrån sin första investeringstidpunkt, förhållandevis jämt fördelade 
mellan åren (se Tabell 19). Undantaget är för år 2009 (insatsens startår), då antalet investe-
ringar stannade vid ungefär hälften jämfört med de resterande åren i tidsperioden.55  
Tabell 19 Årsvis fördelning av förstagångsinvesteringar 

År för 
första 
investering 

Antal Andel av 
urvals-
populationen
(%) 

2009 22 13 

2010 50 30 

2011 44 26 

2012 54 32 

Summa 170 100 

Anmärkning. P.g.a. avrundning summerar inte andelarna till exakt 100 % 

Källa: IFDB, Ramböll/Fondprojekten, bearbetning av Tillväxtanalys 

54 Dvs. ingen registrerad information i FEK. Den mest troliga förklaringen torde dock vara att åtminstone de 
flesta av dessa företag inlett sin verksamhet och sedan antingen gått i konkurs eller blivit uppköpta/fusionerats 
utan att hinna skicka in ett bokslut. 
55 En väntad observation då investeringarna i princip inte kom igång förrän i mitten av år 2009. 
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Det skiljer i branschfördelning mellan populationerna 
Då nästan hälften av den totala populationen portföljföretag fallit bort finns anledning att 
studera om urvalsföretagen är representativa. En studie av bransch och ägarskapsform 
visar på vissa avvikelser. Urvalsföretagen är i jämförelse med den totala populationen 
portföljföretag tydligt överrepresenterade i branscherna IKT och Life science samt under-
representerade när det gäller Energi/miljöteknik. Ett 𝜒𝜒2-test visar att skillnaderna mellan 
urvalen är statistiskt signifikanta. Detta ska uppmärksammas vid tolkning av den tidiga 
effektestimeringen i avsnitt 4.6. För ägarskapsform (män/kvinnor) finns inga statistiskt 
signifikanta skillnader. 

I detta avsnitt har det begränsade antalet urvalsföretag förklarats och vissa jämförelser 
mellan den delmängden och den totala populationen portföljföretag har gjorts. I nästa 
avsnitt lämnar vi totalpopulationen och fokuserar på de 170 urvalsföretagen. 

4.3 Urvalsföretagens profil 
Utan att gå in på detaljerade beskrivningar (se underlagsrapport 1 för dessa) kan urvals-
företagens egenskaper året innan investeringstillfället (t-1) i genomsnitt beskrivas enligt 
följande: 

• Omsättning: 6,3 miljoner kronor56 

• Antalet anställda: 6,8 (dvs. ett mikroföretag)57 

• Produktivitet (förädlingsvärde/anställd): 334 000 kronor58 

• Kapitalintensitet (anläggningstillgångar/anställd): 801 000 kronor 

Det kan även noterats att under den studerade perioden (2009–12) har över en tredjedel av 
urvalsföretagen mottagit andra företagsstöd.59 Det är en markant skillnad jämfört med 
övriga företag på marknaden; 35 procent av urvalsföretagen är sådana stödmottagare 
jämfört med 2 procent för hela företagsstocken i Sverige. 

Detta är dels en intressant uppgift i sig, dels en betydelsefull information när eventuella 
tillväxteffekter ska bedömas. Om gruppen portföljföretag i större omfattning än kontroll-
gruppen tagit del av andra företags/innovationsstöd skulle det kunna betyda att det delvis 
är effekter av dem – och inte enbart riskkapitalinvesteringen – som egentligen mäts. 
Sådana tillkommande effekter av andra stöd kan därmed sägas ”blanda ut” effekten av det 
stöd vi studerar, en företeelse som med utvärderingsterminologi ibland benämnas som 
”kontaminering”. När det gäller företagsstöd och eventuella riskkapitalinvesteringar från 
andra aktörer som erhållits ett år innan, eller samma år, som de regionala riskkapital-
fondernas investering kontrollerar vår regressionsmodell för dem (se avsnitt 4.5). 

Men, vad kan då sägas om stöd som beviljats efter de regionala riskkapitalfondernas 
investering? Hur påverkar de vår effektmätning? Här uppstår ett antal problematiserande 
frågor, till exempel: Vilka tänkbara orsaker skulle det kunna vara som leder fram till detta 
ökade inslag av andra stöd? Kan själva riskkapitalinvesteringen påverka företagets 
beteende? Kan den förändra externa aktörers uppfattning om företaget? Kanske är det 
information och tips från fonderna som ökar portföljföretagens kunskap om andra 

56 Under de fyra studerade åren hade mellan 77,3 och 88,9 % en omsättning under 10 mnkr. vid inv. tillfället. 
57 Under de fyra studerade åren hade mellan 77,3 och 87 % färre än tio anställda vid inv. tillfället. 
58 Under de fyra studerade åren hade mellan 78 och 83,3 % en produktivitetsnivå som understeg 500 000 kr vid 
inv. tillfället. 
59 Här har Tillväxtanalys databas MISS använts. 
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företagsstöd och därmed sannolikheten att de söker? Kanske innebär det positiva utfallet 
av due diligence-processen att portföljföretagen får en ”kvalitetsstämpel” som gör dem mer 
intressanta i andra finansiärers ögon?60  

Anta att företagen i urvalsgruppen och kontrollgruppen skulle ha exakt lika egenskaper. 
Anta vidare att sannolikheten att erhålla andra företagsstöd (efter riskkapitalinvesteringen) 
skulle bero på själva riskkapitalinvesteringen och dess effekter på företagets beteende eller 
hur företaget uppfattas av omvärlden. I ett sådant scenario är det inte självklart att prata om 
utblandande, kontaminerande, effekter, snarare sekventiella sådana där även eventuella 
tillväxteffekter av andra företagsstöd skulle kunna ses som (indirekta) effekter av risk-
kapitalinvesteringen. Frågan är intressant och kan behövas studeras djupare. 

I detta avsnitt har vi presenterat vissa grundläggande egenskaper hos urvalsföretagen. Nu 
är det dags att övergå till själva matchningsmetoden – att identifiera lämpliga jämförelse-
företag, eller forma en kontrollgrupp om man så vill. 

4.4 Matchningsmetoden 
För en mer detaljerad beskrivning hänvisas till underlagsrapport 1. 

För att mäta effekterna av de investeringar som sker i portföljföretagen räcker det inte att 
studera vad som händer i dem, till exempel förändringar i antalet anställda eller i omsätt-
ningsvolymen. Vi behöver även veta om det är själva insatsen som ger upphov till de 
eventuella förändringar vi ser eller om de skulle ha inträffat även utan insats. Vi behöver 
alltså finna en situation, ett förlopp, som kan likställas med att företagen inte får någon 
investering (den kontrafaktiska situationen) och jämföra den med förloppet där investe-
ringen faktiskt sker. Skillnaden mellan de båda förloppen blir då effekten av investeringen.  

I detta fall är åtgärden designad så att randomiserade experiment inte är möjliga.61 I stället 
har valet fallit på en kvasi-experimentell metod med syftet att skapa en kontrollgrupp med 
företag som i så stor utsträckning som möjligt efterliknar gruppen med portföljföretag (det 
vill säga den ”behandlade” gruppen, de som mottagit investeringarna). Mer precist används 
den relativt nyutvecklade metoden Coarsened Exact Matching (CEM).62 

Observationer placeras i intervall 
CEM-metoden har tidigare använts av Tillväxtanalys i några utvärderingar.63 Metoden 
hanterar svårigheten att hitta exakta matchningar på variabler mellan ”behandlade företag” 
(i detta fall, urvalsgruppen av portföljföretag) och den kontrollgrupp av företag som vi vill 
skapa. Det är inte svårt att inse att exakta matchningar på kontinuerliga variabler som 
omsättning eller vinst (precis samma krontal eller procenttal) dels blir svåra att finna, dels 
kanske inte är speciellt nödvändiga. CEM hanterar detta genom att, ex ante, definiera inter-
vall (strata) där variabler – som beskriver ett företags egenskaper – tillåts falla inom. En 

60 Jämför den enkät som redovisades i Tabell 17 där företagen bedömer hur investeringen hittills påverkat dem 
och hur de bedömer den framtida påverkan. ”Ökade möjligheter till annan finansiering” rankas där högt. 
61 En tänkbar design skulle annars till exempel kunna vara att i steg ett först genomföra en rigorös granskning 
av potentiella portföljföretag som leder fram till att ett antal företag väljs ut som ”godkända” 
investeringsobjekt. I steg två skulle sedan lottning användas för att slumpvis fördela de ”godkända” företagen 
på två grupper. I steg tre genomförs faktiska investeringar i den ena gruppen, men inte i den andra. I steg fyra 
kan sen jämförelser ske mellan dessa två grupper.  
62 Se t.ex. Blackwell M et al, (2009), “cem: Coarsened exact matching in Stata” eller Iacus S et al, (2012), 
”Causal Inference without Balance Checking: Coarsened Exact Matching” 
63 Tillväxtanalys, (2012), ” Företagsrådgivning i form av konsultcheckar” samt Tillväxtanalys, (2014), 
”Företagsstöd till innovativa små och medelstora företag – en kontrafaktisk effektutvärdering”. 
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”förgrovning” av variablerna om man så vill. Ett behandlat företag (portföljföretag) kan 
därefter paras ihop med ett kontrollföretag där till exempel omsättningen ligger inom det i 
förväg bestämda intervallet. Exakta matchningar görs då utifrån de definierade intervallen. 

Matchningsprocess och regressioner bygger i denna effektutvärdering på programmet 
”Stata” där fördefinierade algoritmer finns för beräkning av stratastorlekar.  

Två steg kan därmed identifieras i matchningsprocessen: (i) datan ”förgrovas” enligt 
”Statas” fördefinierade algoritmer; (ii) portföljföretagen (de behandlade företagen) 
matchas mot en större population så att exakta matchningar uppnås, baserade på de 
”förgrovade” variablerna. 

Den exakta stratamatchningen medför också att ett antal portföljföretag som inte får någon 
”tvilling” faller bort ur analysen. Inför varje matchningsmodell rensas också kontroll-
gruppen på företag vars branschnivå (tresiffrig SNI 2007) inte matchar något portfölj-
företag. Data rensas också för extremvärden. 

En kontrollgrupp med tvillingföretag skapas 
Grundprincipen är att det sker en investering i ett portföljföretag (bland urvalsföretagen) år 
t. Det företaget jämförs sen med kontrollföretag som hade liknande egenskaper som 
portföljföretaget året innan investeringen, t-1.64 Eventuella skillnader över tid i de utfalls-
variabler vi studerar (till exempel omsättning) kan då under vissa förutsättningar kopplas 
till riskkapitalinvesteringen. 

Likheten mellan portföljföretagen och kontrollgruppen (deras egenskaper) fångas i sju 
olika variabler. Det är alltså utifrån dem som matchningen sker. Variablerna är: 

• Omsättning (t-1) 

• Antal anställda (t-1) 

• Produktivitet (t-1) 

• Kapitalintensitet (t-1) 

• Företagens ålder (t) 

• Tillväxt i omsättning (t-1)-(t) 

• Bransch (t) 

Produktivitet definieras ovan som förädlingsvärde/anställd, kapitalintensitet som anlägg-
ningstillgångar/anställd, ålder som antal år företaget funnits i företagsregister fram till 
investeringen, tillväxt i omsättning procentuell utveckling i omsättning mellan året innan 
investeringen (t-1) och året för investering (t) och slutligen bransch som anges och 
matchas på avdelningsnivå65 enligt SNI 2007. Omsättning och antal anställda matchas på 
logaritmerade värden. 

I Tabell 20 nedan visas en jämförelse mellan portföljföretagen i urvalet och en rensad 
population av Sveriges aktiebolag.66 Som synes finns vissa skillnader innan matchning. 

64 Som framkommer i avsnitt 4.6 är antalet kontrollföretag betydligt större (50–60 gånger) än antalet 
portföljföretag i de estimeringar som där presenteras. 
65 Dvs. 21 kategorier. 
66 Rensat på företag som inte ”branschmatchar” något portföljföretag på 3-siffrig branschnivå, samt rensat för 
extremvärden. 
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Skillnaderna är statistisk signifikanta för alla variabler, men på olika nivåer. För omsätt-
ning och produktivitet enbart på tioprocentsnivå, medan skillnaderna för antal anställda, 
kapitalintensitet och ålder är på en procents signifikansnivå. Efter matchningen finns dock 
ingen statistisk signifikant skillnad kvar. 
Tabell 20 Jämförelse av företagsegenskaper 

Variabel Portföljföretag Kontrollgrupp 
innan 
matchning 

Kontrollgrupp 
efter 
matchning 

Omsättning (tkr) 6 253 7 657* 6 349 

Antal anställda 6,8 3,8*** 6,8 

Produktivitet (tkr) 334 441* 343 

Kapitalintensitet (tkr) 801 2 248*** 660 

Ålder 5,1 8,9*** 5,1 

Anmärkning: *, ** samt *** anger signifikans på 10, 5 respektive 1 procents signifikansnivå 

4.5 Regressionsmodellen 
Den ekonometriska modellspecifikation som vi använt i estimeringen av effekter visas 
nedan. Vi estimerar effekter på tre utfallsvariabler: omsättning, antal anställda samt 
produktivitet. 

𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽1𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑒𝑒𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖 + 𝛽𝛽5𝐴𝐴𝐴𝐴𝑉𝑉𝑉𝑉𝑒𝑒𝑖𝑖 + 𝜀𝜀 

Där Y representerar den variabel vi estimerar effekt på, variabeln investering beskriver om 
företaget erhållit en riskkapitalinvestering, variabeln VCi respektive VClagi om företaget 
mottagit en annan form av riskkapitalinvestering67 år t respektive t-1. (t representerar där 
tidpunkten för mottagande av riskkapitalinvesteringen från de regionala riskkapital-
fonderna). ASi och ASlagi beskriver om företaget mottagit annat företagsfrämjande stöd68 
år t eller t-1. ɛ är modellens felterm. β1 beskriver average treatment effect on the treated 
(ATT), dvs. den genomsnittliga (estimerade) effekten av att erhålla en riskkapital-
investering. 

I och med detta avsnitt har vi översiktligt redogjort för det upplägg som leder fram till 
möjligheter att genomföra en effektestimering. I nästa avsnitt visar vi (tidiga) resultat från 
en sådan estimering  

4.6 Effektestimering  
I Tabell 21 nedan redovisas effekter på tre utfallsvariabler hos insatsens portföljföretag: 
omsättning, antal anställda samt produktivitet. Det ska ännu en gång understrykas att 
denna analys görs så tidigt att tillgängligt datamaterial ännu inte är av den omfattning och 
kvalitet att några egentliga slutsatser kan dras. Nyinvesteringar fick till exempel göras 
inom åtgärdens ram ända fram till 2015-09-30, medan de registerdata som krävs för en 
effektestimering inte når längre än år 2013. Ett antal investeringar är därför exkluderade 
redan av detta skäl. Då behandlingen (investeringen) knappast kan antas ha momentan 
effekt i portföljföretagen behövs även en ”verkansperiod” inkluderas. I denna estimering är 
den för vissa företag inte längre än ett år, vilket självklart inte är tillräckligt. Antalet 

67 Information om detta har hämtats från Tillväxtanalys riskkapitaldatabas och avser riskkapitalinvesteringar 
som registrerats i SVCA:s register, varav mottagare kan identifieras för cirka 8 av 10 investerade kronor. 
68 Information av detta har hämtats ur Tillväxtanalys databas MISS 
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portföljföretag där effekter kan mätas efter en mera rimlig fyra år lång ”verkansperiod” (tid 
efter första investering) är inte fler än 13, vilket även gör att enstaka företag får stort 
genomslag. Tabellen ska därför mera tolkas som en illustration på en effektestimering än 
skarpa resultat. 

Vad vi ändå ser är i korthet följande. I den vänstra kolumnen anges tidpunkten för den 
årsvisa estimeringen, där t+1 innebär effekter ett år efter initialinvestering, t+2 två år efter 
initialinvestering, och så vidare. De tre nästföljande kolumnerna till höger visar estimat av 
utfallsvariablerna. Längst ut till höger visas antal portföljföretag (behandlade företag) samt 
antalet kontrollföretag. Observera att antalet kontrollföretag är betydligt större (50–60 
gånger) än antalet portföljföretag.  
Tabell 21 Estimerade årsvisa effekter 

Tidpunkt Omsättning 
(logaritmerad) 

Antal anställda 
(logaritmerad) 

Produktivitet 
(tkr) 

Antal  

Portfölj-
företag 
 

Kontroll
-företag 
 

t+1 -0.03 
(0,32) 

0,17 
(0,20) 

-127,36 
(88,95) 

94 5 826 

t+2 0.36 
(0.34) 

0,23 
(0,23) 

-54,16 
(82,74) 

64 3 833 

t+3 0,44 
(0,56) 

0,76** 
(0,38) 

-251,13* 
(130,11) 

42 2 390 

t+4 1,21* 
(0,71) 

1,79*** 
(0,51) 

230,68* 
(122,02) 

13 663 

Anmärkning: Antalet portföljföretag är de som återstår efter matchningsprocessen, dvs. företag som efter CEM-algoritmen fått 
tvillingföretag inom samma strata. *, ** samt *** anger signifikans på 10, 5 respektive 1 procents signifikansnivå. Effekter på omsättning 
och antal anställda estimeras på logaritmerade värden. 

Omsättningen har år t+1 en marginellt negativ estimerad effekt, nästföljande år estimeras 
positiva koefficienter, samt en positiv utvecklingstrend, även om inga tydliga statistiskt 
signifikanta effekter uppstår (år t+4 dock positiv effekt på 10 procents signifikansnivå). 
Antalet anställda indikerar en positiv utveckling, där skillnaden mellan portföljföretag och 
kontrollföretag ökar över tid. Vi ser en statistisk signifikans på 1-procentnivå fyra år efter 
initial investering. Portföljföretagen har generellt sett lägre produktivitetsnivåer än 
kontrollgruppen under de tre första åren. Detta svänger år fyra då portföljföretagen har en 
högre produktivitet än kontrollföretagen, statistiskt signifikant på 10 procents signifikans-
nivå. En tendens som skulle kunna kopplas till tankegångarna bakom den så kallade ”J-
kurvan”. 

I underlagsrapport 1 visas även några exempel på mer detaljerade estimeringar som skulle 
kunna göras på ett stadigare datamaterial. Det är effekter för företag i olika storlekar och 
branscher, fondvis fördelade företag samt jämförelser med andra företag som mottagit 
riskkapitalinvesteringar av andra aktörer (SVCA:s medlemmar). Vi går dock inte närmare 
in på dem här. 

57 



EFFEKTER OCH ERFARENHETER 

4.7 Sammanfattning 
Kapitlet redogör översiktligt för portföljföretagens egna bedömningar av behov, nytta och 
påverkan, strukturen på urvalsgruppen av portföljföretag, den valda matchningsmetoden 
Coarsened Exact Matching (CEM) samt en kort presentation av en (tidig) effektestimering. 

Det tillgängliga datamaterialet är ännu inte av den kvaliteten att det tillåter några egentliga 
tolkningar av resultaten. Antalet observationer är få och tiden efter investering (behand-
ling) är för de flesta företag mycket kort. Med detta sagt, kan några korta reflektioner ändå 
lämnas. Den preliminära indikationen är att inga identifierbara skillnader mellan portfölj-
företagen och kontrollgruppen uppstår under de två första åren efter investering. År tre och 
fyra efter investeringen finns dock vissa positiva tecken som tyder på att portföljföretagen 
kan ha ökat antalet anställda. Detta kan vara en tidig indikation på förberedelser för fram-
tida tillväxt.  

Med hjälp av enkätresultat från ”följeforskarkonsulterna” Ramböll presenterades portfölj-
företagens egna synpunkter. Det är relativt god överensstämmelse mellan hur de rankar 
behov och upplevd nytta av investeringarna. Företagen bedömer i genomsnitt att de privata 
medinvesterarna bidragit i något större omfattning än fonden. Som fondens främsta bidrag 
rankas ”Hjälp med relevanta kontakter och nätverk till externa aktörer” samt ”Bollplank 
för idéer/mentorskap” medan de privata medinvesterarna klassas högst inom ”Bollplank 
för idéer/mentorskap”. Lägst nytta bedömdes föreligga inom ”Direkt management och 
operativt arbete i portföljföretaget” för fonden respektive ”Framtagande av formella 
system och strukturer för att utveckla management i företaget” för de privata med-
investerarna. 

Över hälften av portföljföretagen anger att kapitaltillskottet (från riskkapitalinvesteringen) 
i stor utsträckning använts till affärs-/marknadsutveckling. Även produktutveckling (48 
procent) och kompetensförsörjning (40 procent) får höga andelar. Betydligt färre använder 
i någon större omfattning kapitaltillskottet till ”Driftskostnader” (13 procent) och ”Investe-
ringar i kapital” 69 (11 procent). 

När det gäller investeringens påverkan på företaget är deras bedömning relativt tidiga 
inledande effekter på expansion, delvis med hjälp av annan finansiering. Någon större 
positiv påverkan på lönsamheten kan inte förväntas på kort sikt, menar portföljföretagen. 

Urvalet av företag till effektestimeringen är mer begränsat jämfört med den deskriptiva 
statistiken. Den deskriptiva statistiken baserades på 320 företag, i urvalet till effektmätning 
krymper detta 170 företag. Detta beror huvudsakligen på två omständigheter. Dels används 
registerdata som har en eftersläpning på cirka 18 månader, dels saknar vissa portföljföretag 
information i SCB:s register om de variabler som behövs. Dessa 170 företag är, utifrån sin 
första investeringstidpunkt, förhållandevis jämt fördelade mellan åren 2009–12, undantaget 
är för år 2009 (insatsens startår), då antalet investeringar stannade vid ungefär hälften 
jämfört med de resterande åren i tidsperioden.  

Urvalsföretagen är i jämförelse med den totala populationen portföljföretag tydligt över-
representerade i IKT och Life science samt underrepresenterade när det gäller Energi/-
miljöteknik. Några egenskaper (i genomsnitt) hos urvalsföretagen året innan investerings-
tillfället (t-1): 

69 Med investeringar i kapital avses investeringar i maskiner, lokaler, fordon eller liknande. 
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• Omsättning: 6,3 miljoner kronor 

• Antalet anställda: 6,8 (dvs. ett mikroföretag) 

• Produktivitet (förädlingsvärde/anställd): 334 000 kronor 

• Kapitalintensitet (anläggningstillgångar/anställd): 801 000 kronor 

Det kan även noterats att under den studerade perioden (2009–12) har 35 procent av 
urvalsföretagen mottagit andra företagsstöd jämfört med 2 procent för hela företagsstocken 
i Sverige. En betydande skillnad således. 

För att mäta effekterna av de investeringar som sker i portföljföretagen räcker det inte att 
studera vad som händer i dem (till exempel fler/färre anställda, högre/lägre omsättning 
etcetera). Vi behöver även veta om det är själva insatsen som ger upphov till de eventuella 
förändringar vi ser eller om de skulle ha inträffat även utan insats. Vi använder en kvasi-
experimentell metod med syftet att skapa en kontrollgrupp med företag som i så stor 
utsträckning som möjligt efterliknar gruppen med portföljföretag. Matchningsmetoden 
kallas Coarsened Exact Matching (CEM). I CEM definieras ex ante, intervall (strata) som 
matchningsvariablerna tillåts falla inom (en ”förgrovning” av variablerna). Ett behandlat 
företag (portföljföretag) kan därefter paras ihop med kontrollföretag där till exempel 
omsättningen ligger inom det i förväg bestämda intervallet (stratan). Exakta matchningar 
görs då utifrån de definierade intervallen. 

Matchning mellan portföljföretagen och kontrollgruppen sker med hjälp av sju olika 
variabler: omsättning (t-1), antal anställda (t-1), produktivitet (t-1), kapitalintensitet (t-1), 
företagens ålder (t), tillväxt i omsättning (t-1)-(t)samt bransch (t). Efter matchningen finns 
ingen statistisk signifikant skillnad kvar mellan portföljföretagen och kontrollgruppen. 

En regressionsmodell presenterades där det kontrolleras för andra företagsfrämjande stöd 
eller riskkapitalinvesteringar som skett utanför insatsen år t-1 eller t. 

I den avslutande effektestimeringen är den preliminära indikationen att inga identifierbara 
skillnader mellan portföljföretagen och kontrollgruppen uppstår under de två första åren 
efter investering. År tre och fyra efter investeringen finns dock vissa positiva tecken som 
tyder på att portföljföretagen kan ha ökat antalet anställda. 

I detta kapitel har portföljföretagen varit i fokus, i nästföljande kapitel övergår vi till att 
studera om fondernas verksamhet har haft någon påverkan på den regionala kapital-
försörjningsstrukturen. 
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5 Har fondernas verksamhet medfört några 
effekter på den regionala strukturen för 
riskvillig finansiering? 

Tillväxtanalys har låtit konsultföretaget Oxford Research undersöka fondernas påverkan på 
den regionala kapitalförsörjningsstukturen (strukturen för riskvillig finansiering). I kapitlet 
sammanfattas kort deras utvärdering. För en mer detaljerad beskrivning hänvisas till under-
lagsrapport 2. Källor som åberopas i underlagsrapporten anges inte i kapitlet. 

5.1 Förväntan på – och möjligheter till – strukturpåverkan 
Spår två i den modell för programlogik som presenterades i avsnitt 1.4 visar på förvänt-
ningar av satsningen utanför själva effekterna i portföljföretagen. Fonderna skulle även 
bidra till en påverkan (förbättring) av den regionala strukturen för riskkapitalförsörjning. 
Det målet och den delen av insatslogiken var dock tämligen oprecist formulerade. Nedan 
följer ett försök till några steg i klargörande riktning. 

Riskvillig finansiering – mer än ägarkapital 
I underlagsrapport 2 introduceras begreppet riskvillig finansiering vilket är ett bredare 
koncept än enbart ägarkapital. Tillväxtanalys delar konsulternas uppfattning att uttrycket är 
användbart i detta sammanhang. Här menas finansiering med hög riskvilja, vilket inklu-
derar ägarkapital, men även andra finansieringsformer där finansiären kan sägas ta en viss 
förhöjd risk. Exempel på detta är villkorslån, konvertibla instrument, kundfinansiering och 
även i vissa fall traditionell bankfinansiering. Utvidgningen motiveras dels av företagens 
faktiska behov av kompletterande finansieringskällor, dels av vilka praktiska möjligheter 
till strukturförbättring som regionerna faktiskt har, där enbart en fokusering på ägarkapital 
ter sig mycket utmanande.  

Fyra grundkomponenter och fondernas påverkansmöjlighet 
Om något ska förändras är det rimligt att först klargöra vad som ska förändras. Vad kan då 
sägas ingå i en struktur för riskvillig finansiering? Med inspiration av konceptet för ett 
entreprenöriellt ekosystem presenteras i underlagsrapport 2 en schematisk modell där fyra 
huvudkomponenter (utbud, efterfrågan, regional samverkan och exitmöjligheter) utgör 
stommen i en sådan struktur. Nedan följer en kort genomgång av delarna och hur fonderna 
skulle kunna påverka dem.  

1. Utbudet  
Utbudet tolkas som omfattning av – och kompetens hos – andra riskvilliga finansiärer. 
Även deras organiseringsgrad och eventuella stimulansinsatser för att öka utbudet inklu-
deras. 

Utveckling kan till exempel ske genom att fonderna kontaktar potentiella medinvesterare, 
erbjuder kapital (medinvestering), information, formaliastöd eller annat praktiskt stöd. 
Sådana aktiviteter förväntas ge fler investerare samt investerare som ökar sina investe-
ringar. 
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2. Efterfrågan 
Efterfrågan tolkas som antalet potentiella investeringsobjekt, deras tillväxtpotential och 
kunskap om instrumentet riskkapital. Även eventuella stimulansinsatser på efterfrågesidan 
är en del av denna del. 

Utveckling förväntas uppstå på flera sätt. Genomförda investeringar ger erfarenheter i 
portföljföretagen, men också mer allmänt genom att fonderna träffar företag i regionen och 
sprider kunskap om ägarkapitalinvesteringar. Mer direkta insatser är konstruktiva avslag 
och investeringserfarenheter. Med det förra menas att företag som sökt finansiering, men 
fått avslag av fonderna, får feedback från dem i form av en motivering till avslaget samt 
tips på annan finansiering och tänkbara andra aktörer att kontakta.  

3. Regional samverkan 
En sådan samverkan tolkas som antalet andra tillväxtfrämjande aktörer och insatser i 
regionen. En annan beståndsdel är kvalitet och omfattning på samverkan mellan dem. 

Utveckling kan ske genom fondernas dialoger med relevanta aktörer, till exempel inom 
områden som utveckling och tillväxt, finansiering och affärsutveckling. 

4. Exitmöjligheter 
Exitmöjligheter tolkas dels som portföljföretagens attraktivitet för investerare i nästa 
finansieringsomgång, dels utbudet, omfattningen, av sådana investerare.  

Utveckling kan ske genom att fonderna aktivt arbetar med att intressera tänkbara investe-
rare (köpare) i bred bemärkelse. Det kan vara befintliga eller potentiella, inom olika kate-
gorier samt såväl inom som utom regionen och landet. 

Förändringsteori 
Ovanstående fyra huvudkomponenter/dimensioner i den regionala strukturen för riskvillig 
finansiering kan inlemmas i en förändringsteori för utvecklingen av en sådan struktur (se 
Figur 3 ).70 Det hade naturligtvis varit att föredra att en sådan förändringsteori dels tagits 
fram innan satsningen startade, dels varit accepterad av insatsens intressenter. 

70 En betydligt mer utvecklad modell jämfört med den som togs fram inom satsningen år 2010 och som 
presenterades i avsnitt 1.4. 

61 

                                                 



EFFEKTER OCH ERFARENHETER 

Figur 3 Förändringsteori för utveckling av regional struktur för riskvillig finansiering 

 

Regionernas initialläge och synen på sin egen roll 
En viktig aspekt i förändringsarbete är vilket utgångsvärde (baseline) som förändringen 
ska utgå från. I detta fall kan tre kommentarer direkt göras: (i) det finns inga tillgängliga 
numeriska värden för nivån/mognaden på en regional struktur för riskvillig finansiering. 
För att fånga både utgångsläge och förändringar krävs därför information från flera källor 
och kvalitativa bedömningar; (ii) insatsen bedrivs i samtliga åtta NUTS 2-regioner i 
Sverige och det finns goda skäl att anta att en sådan strukturnivå varierar betydligt mellan 
regionerna71 samt (iii) NUTS 2-regionen är en administrativ (och ytstor) enhet vilken i 
många fall inkluderar såväl urbana områden med universitet och högskolor som mer rurala 
områden med annan täthet och struktur av företag och invånare. Det finns alltså lika goda 
skäl att anta en förekomst av inomregionala skillnader. Sådana olikheter i utgångslägen 
torde sammantaget påverka behov och incitament att arbeta med strukturbyggande 
aktiviteter.  

En annan mycket betydelsefull aspekt är hur fonderna själva uppfattat sitt uppdrag. Mål-
formuleringar och andra regionala tillväxtaktörers72 förväntningar öppnar upp för olika 
tolkningar och prioriteringar av det ”andra spåret” – att förbättra strukturen för riskvillig 
finansiering. Som framgår i kapitel 5 i underlagsrapport 2 finns också betydande skillnader 
i respektive fonds syn på sig själv som en regional utvecklingsaktör. 

71 När det gäller skillnader i regional näringslivsstruktur och antalet arbetsställen som, rent formellt, uppfyller 
insatsens krav för riskkapitalinvestering är det lättare att påvisa skillnader. Se till exempel Tabell 9 och Tabell 
10 i avsnitt 3.4. 
72 I vissa fall är sådana regionala aktörer även medfinansiärer av insatsen, ett faktum som kan antas påverka 
deras förväntningar på fondernas aktiviteter och roll. 
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5.2 Tre schematiska faser i regionernas struktur för riskvillig 
finansiering 

I underlagsrapport 2 används en anpassad variant av den evolutionära marknads-
utvecklingsmodellen som ett verktyg för att bedöma läge och förändringar i de regionala 
strukturerna för riskvillig finansiering.73 

Modellen består av tre faser (se Tabell 22). Dessa tre är, i stegrande utvecklingsgrad: 
latent, framväxt och mognad. I varje fas beskrivs sen med hjälp av några nyckelord 
förhållanden i de fyra dimensioner som redovisades i avsnitt 5.1 ovan. För utbudssidan 
handlar det till exempel om antal aktörer, samarbeten mellan dem, arbetssätt, kompetens-
nivå och likviditet. På efterfrågesidan antalet investeringsmogna företag, kunskap om och 
attityder till riskkapital. Nivån på regional samverkan beskrivs utifrån graden av sam-
verkan, kännedom och förståelse för varandras arbetssätt och roller. Slutligen, exitmöjlig-
heter fångas i termer som nätverk, aktivitet och exitvägar. 

73 Se Avnimelech G & Schwartz D, (2009), “Structural changes in mature Venture Capital industry: Evidence 
from Israel”. 
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Tabell 22 Fasindelning regional struktur för riskvillig finansiering 

Grundförut-
sättningar 

Faser i 
struktur- 
utvecklingen 

Utbud av 
riskvillig 
finansiering 

Efterfrågan 
på riskvillig 
finansiering 

Regional 
samverkan 

Exitvägar/ 
investerare 
i nästa led 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.ex. 
Näringslivs-
struktur 
(lämplig för 
riskkapital) 
 
Regional 
kapitalbas 
 
Ändamåls-
enliga regel-
verk 
 

Latent Få aktörer 
Låg likviditet 
Splittrade 
aktörer 
Låg 
kompetens 

Få inv. redo 
företag 
Dålig kunskap 
om VC 
Dåliga 
attityder till 
VC  

Överlappande 
insatser 
Låg kännedom 
om varandras 
arbete 
Lite samverkan 

Låg exit-
aktivitet 
Oklara 
exitvägar 

Framväxt Fler aktörer 
Ökad likviditet 
Ökad 
syndikering 
Ökad 
kompetens 
Tydligare 
arbetssätt 
växer fram 

Fler inv. redo 
företag 
Bättre 
kunskap om 
VC 
Bättre 
attityder till 
VC 

Ökad dialog 
Ökad 
kännedom om 
varandras 
arbete 
Växande 
förståelse för 
varandras 
roller och 
arbetssätt 
Aktörer hittar 
samverkanssätt 

Växande 
exitaktivitet 
Tydligare 
exitvägar 
växer fram 
Nätverk mot 
exitaktörer 
etableras 

Mognad Kritisk massa 
av aktörer 
Hög likviditet 
Etablerade 
syndikat 
God 
kompetens 
Etablerade 
arbetssätt 
VC och 
tillväxtftg. 
utvecklas 
tillsammans i 
en dynamisk 
anpassnings-
process 

God ”inv. 
readiness” 
bland 
företagen 
God kunskap 
om VC 
Bra attityder 
till VC 

Aktörer 
samarbetar och 
anpassar sig 
efter varandra  
 

God exit-
aktivitet 
Fungerande 
regional 
exitmarknad 
alt. 
etablerade 
”pipelines” 
utåt  

 

I nästa avsnitt tillämpas ovanstående modell på vart och ett av satsningens fondområde.  

5.3 Tecken på positiv utveckling i regionerna 
Genom olika metoder har ansträngningar gjorts för att bedöma de åtta NUTS 2-regionernas 
utgångsfas och eventuella förändring. Betydelsefulla informationskällor har varit 
konsulternas egna fokusgruppsintervjuer på plats i samtliga åtta regioner. Till dessa har ett 
antal aktörer som bedöms relevanta inbjudits. Exempel på sådana deltagare är: fonderna 
själva, affärsänglar, regionala tillväxtansvariga, universitetens holdingbolag, inkubatorer, 
acceleratorer, andra företagsfrämjande aktörer etcetera. Data till regionbeskrivningar har 
även hämtats från befintliga, publika, källor som SCB:s branschstrukturdata, Tillväxt-
verkets nationella enkätundersökning ”Företagens villkor och verklighet” och respektive 
regions egna strukturfondsprogram (perioden 2014–20). I övrigt har även enkäter och 
intervjuer som ”följeforskningskonsulten” Ramböll genomfört tidigare under satsningens 
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tidsperiod nyttjats. Kvalitativa bedömningar har sedan gjorts utifrån en sammanvägd 
bild.74  

I Tabell 23 presenteras den sammantagna bedömningen av utgångspunkt och förändring i 
regionerna. Som synes verkar det allmänt ha skett en positiv utveckling. I hälften (fyra) av 
regionerna summeras utvecklingen som ”positiv medelstor/stor” och i en nästan lika stor 
grupp (tre av åtta regioner) som ”positiv liten”. I en region bedöms utvecklingen inte vara 
”signifikant skild från 0”, det vill säga i princip status quo. 
Tabell 23 Bedömning av utgångspunkt och utveckling i de åtta aktuella fondregionerna 

Region Utgångsläge Utveckling Kommentar 

Stockholm (Sen) 
framväxt 

Positiv, liten Ett mycket aktivt, men splittrat, system med många aktörer 
och många parallella verksamheter. Viss felmatchning 
mellan inriktningen på forskningsinsatser och kommersiali-
seringsinsatser. Outnyttjad potential att attrahera utländska 
investerare.  

Västsverige Framväxt Positiv, 
medelstor 

Starkt engagemang, både från regional nivå och från 
aktörerna i systemet. God balans mellan insatser på 
forskning, kommersialisering och tillväxt. Starka nätverk. 
Systemet är dock starkt beroende av offentlig finansiering i 
alla led.  

Norra 
Mellansverige 

(Tidig) 
framväxt 

Positiv, 
medelstor 

Ett flertal aktörer som tar ägarskap för regionala 
utvecklingsfrågor. Närhet till Stockholm, möjlighet att 
”importera” kapital och kompetens. Engagerade lokala 
investerare. Dock efterfrågar majoriteten av företagen andra 
instrument än riskkapital.  

Övre 
Norrland 

(Tidig) 
framväxt 

Positiv, liten Ett flertal aktörer som tar ägarskap för regionala 
utvecklingsfrågor. Utvecklade regionala nätverk, starka 
samarbeten. Samtidigt, möjligen för stort fokus på att 
företagen ska stanna inom regionen – troligen missade 
möjligheter till expansion och lönsamma exits. Vidare, 
majoriteten av företagen behöver andra instrument än 
riskkapital. 

Mellersta 
Norrland 

Latent Positiv, 
medelstor 

Ett flertal aktörer som tar ägarskap för regionala 
utvecklingsfrågor. Riktade insatser för att främja olika delar 
av systemet. Företagen har fått ta del av mycket tillväxt-
kapital. Kompetensutvecklingen har varit påtaglig. Dock risk 
för ett starkt beroende av offentlig finansiering framåt.  

Sydsverige Framväxt Ej signifikant Brist på regional strategi och ledarskap (för innovationer och 
tillväxtföretagande). Många aktörer och insatser, splittrat 
och överlappande. Felmatchning mellan inriktningen på 
forskningsinsatser och kommersialiseringsinsatser. 
Outnyttjad potential att attrahera utländska investerare. 

Östra 
Mellansverige 

Framväxt Positiv, liten De regionala aktörerna, inklusive Almi Invest, verkar 
samarbeta på ett pragmatiskt och ändamålsenligt sätt för att 
skapa en positiv utveckling i regionen. Det verkar finnas en 
god förståelse för varandras arbete och förutsättningar och 
en viss anpassning tycks ske. 

Småland och 
öarna 

Latent Positiv, stor Det verkar ske en systematiskt policydriven förskjutning av 
regionen från en traditionell industriregion till en innova-
tionsdriven kunskapsregion. Fonden fyller en funktion i det 
arbetet och är en uppskattad regional aktör. Dock efter-
frågar majoriteten av företagen andra instrument än 
riskkapital. 

74 En betydligt mer utförlig metodbeskrivning återfinns i underlagsrapport 2. 
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Ovanstående indikerar att förändringar har skett. Vilka aktiviteter har då fonderna genom-
fört i en sådan riktning? Går det att uttala sig om samband längs orsakskedjan? Nästa 
avsnitt tar sig an detta.  

5.4 Fondernas strukturbyggande aktiviteter 
I Tabell 24 sammanfattas kort vilka aktiviteter fonderna genomfört utifrån den förändrings-
teori som presenterades i Figur 3. Aktiviteterna har grupperats med hänsyn till de fondvisa 
skillnader som bedöms föreligga. 
Tabell 24 Variationer i fondernas aktiviteter 

Aktivitet Görs av alla 
fonder i ungefär 
samma 
utsträckning 

Görs av alla fonder, 
men i olika 
utsträckning eller på 
olika sätt 

Görs enbart av 
vissa fonder 
 

Tillskott av medel med upp till 50 % av 
investerat belopp 

X   

Dialog med potentiella köpare X   

Dialog med medinvesterare X   

Dialog med entreprenörerna X   

Kontakt med & info. om fonden och 
saminv. till pot. regionala investerare 

 X  

Stöd till medinvesterare: formalia kring 
kontrakt, värderingsmodeller av företag 
m.m. 

 X  

Kontakt med & information till 
potentiella portföljföretag 

 X  

Affärsutveckling av portföljföretag  X  

Hjälp med kontakter till portföljföretag  X  

Dialog med regionala utvecklingsaktörer  X  

Dialog med andra aktörer i 
kapitalförsörjningsstrukturen 

 X  

Dialog med regionala näringslivsaktörer 
om möjliga exitlösningar 

 X  

Kontakt med & information om fonden 
och saminv. möjligheter till potentiella 
utomregionala investerare 

  X 

Feedback till portföljföretag som får 
avslag 

  X 

Hjälp med kontakter till portföljföretag 
som får avslag 

  X 
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Vi har därmed beskrivit de regionala strukturerna för riskvillig finansiering samt fondernas 
strukturbyggande aktiviteter. Samtidigt är det kontrafaktiska tillståndet oklart, vi vet inte 
om förändringar skulle ha skett även utan fondernas arbete. Konsulterna menar att deras 
empiriska underlag inte är omfattande nog för att uttala sig om kausalitet mellan fondernas 
aktiviteter och utvecklingen i de regionala strukturerna. Vi får därför nöja oss med att 
konstatera att aktiviteter genomförts och att förändringar kan noteras. Det kan tilläggas att 
Tillväxtanalys därför avser att återkomma med en fördjupad rapport om den regionala 
strukturen för riskvillig finansiering (se även avsnitt 6.3). 

Två ytterligare reflektioner kan dock göras utifrån Tabell 24: (i) Det finns variationer i 
fondernas sätt att arbeta samt (ii) Uppenbarligen finns aktiviteter som mera har inslag av 
en regional utvecklingsaktör än av en traditionell VC-fond.  

Vi har ovan dels visat på olikheter i de strukturbyggande aktiviteter som fonderna genom-
fört, dels presenterat de förändringar i regionernas strukturer för riskvillig finansiering som 
bedöms ha inträffat. Sådana aktiviteter och förändringar sker sällan fullständigt friktions-
fritt. I nästa avsnitt diskuteras därför olika hinder som har identifierats för såväl regioner 
som för de enskilda fonderna. 

5.5 Identifierade hinder för strukturbyggande 
I de flesta förändringsprocesser är det befogat att diskutera med- och motkrafter. När det 
gäller regionala strukturer för riskvillig finansiering är det rimligt att betrakta fondernas 
arbete som en medkraft – genom sina indirekta och direkta insatser. Fonden verkar dock 
inte i ett vacuum utan påverkas av (och påverkar själv) andra aktörer och processer. Sådana 
interaktioner kan verka både stimulerande och hindrande. I detta avsnitt lyfter vi fram 
några av de hinder som identifierats i studien, såväl för regionens möjligheter till struktur-
utveckling som för fondernas möjligheter att arbeta strukturbyggande (i regionen).75 

Regionala hinder 
Regionen är den spelplan där fonderna verkar. Hinder för regionens strukturutveckling blir 
därmed även ett hinder för fonden att bidra till en sådan utveckling. Fyra hinder har 
identifierats: 

• Ogynnsamma grundförutsättningar. Till exempel en näringslivsstruktur som 
domineras av större företag i traditionella branscher; kompetensbrist bland företag, 
investerare och andra aktörer avseende olika former av riskfinansiering; dålig regional 
tillgång till kapital (exempelvis brist på privat investeringskapital, få personer har 
byggt upp förmögenheter som ger en grund för privata investeringar). 

• Osammanhängande entreprenöriella ekosystem. Till exempel när stora satsningar på 
forskning inom vissa profilområden inte matchas med satsningar på kommersialisering 
i senare fas eller när stora satsningar på att öka tillgången till riskvillig finansiering inte 
matchas med satsningar på att förbättra kvalitet i efterfrågan.  

• Hög nivå av offentlig sektors systeminvolvering. Till exempel då fokus hamnar på hur 
det offentliga ska jobba tillsammans utan större krockar och dubbelarbete, samt hur 
man får befintliga (ofta suboptimala) lösningar att fungera, istället för att fokusera på 

75 Här ligger fokus på fond och region vilket gör att viktiga exogena faktorer som konjunktur, valutakurs, 
politisk stabilitet etc. inte berörs. 
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hur de privata och ideella aktörerna kan hitta fungerande och långsiktiga sätt att arbeta 
och samverka, och vilka lösningar som faktiskt behövs. 

• Brister i regionalt ledarskap och/eller övergripande regional strategi för tillväxt och 
utveckling generellt, samt specifikt för riskvillig finansiering. Konsekvensen blir att de 
olika aktörerna har svårt att se gemensam färdriktning och mål. 

Hinder för fonden 
Förutom regionala betingelser som försvårar en förändring i strukturen för riskvillig 
finansiering har studien även identifierat hinder som mera kan härröras till fonden själv 
och dess spelvillkor. Dessa fyra hinder är: 

• Genomgående i alla regioner, storleken på management fee (tre procent). Nivån 
begränsar kraftigt möjligheter att genomföra riktade strukturbyggande insatser. Detta 
är särskilt problematiskt i regioner där fonderna förvaltar stora portföljer med relativt 
små investeringar (en portföljstruktur som blir förhållandevis kostsam). Sådana port-
följer är vanligast i glesbygdsregionerna, där behoven för strukturutvecklande insatser 
dessutom är störst. 

• Den ”verktygslåda” som fonderna disponerar (illustreras även i Tabell 24) är visser-
ligen användbar, men samtidigt inte tillräcklig för att bygga strukturer för regional 
kapitalförsörjning. De brister på efterfrågesidan eller litet/splittrat utbud av privat 
investeringskapital som föreligger i ett flertal regioner kräver helt andra typer av 
insatser än det som fonderna kan tillhandahålla. 

• Frånvaro av vissa finansiella instrument. Fonderna kan endast samverka med och 
förbättra funktionaliteten i de instrument som redan existerar i regionen, till exempel 
lånefinansiering genom lokala banker och affärsängelfinansiering. Studien visar 
samtidigt att flera av regionerna upplever brist på helt andra typer av finansiella 
instrument, till exempel lånegarantier, som inte kan arbetas fram ”bottom-up” utan 
behöver tillkomma genom politiska beslut.  

• Den otydlighet som fortfarande finns kring saminvesteringsfondernas struktur-
byggande uppgift, samt även kring hur olika typer av insatser ska hänga ihop och 
samverka på nationell och regional nivå, gör det styrningsmässigt svårt att arbeta 
systematiskt med frågan. 

5.6 Sammanfattning 
I kapitlet har vi, baserat på underlagsrapport 2, sammanfattat olika aspekter som kan 
kopplas till huvudfrågan: Har insatsen med regionala riskkapitalfonder påverkat den 
regionala strukturen för riskvillig finansiering? Svaret är: De regionala strukturerna 
bedöms generellt ha förbättrats. Fonderna har genomfört strukturbyggande aktiviteter i 
olika omfattning. För att kunna uttala sig om ett kausalt samband behövs ett dock ett större 
och djupare empiriskt underlag än vad vi idag har. 

Inledningsvis diskuterades det för studien centrala begreppet regional struktur för riskvillig 
finansiering som genomgående används i kapitlet. Riskvillig finansiering ges en vidare 
tolkning jämfört med riskkapital och innefattar även andra finansieringsformer med hög 
riskvilja. I uppbyggnaden av en sådan struktur för riskvillig finansiering framträder fyra 
grundkomponenter: Utbud, efterfråga, regional samverkan och exitmöjligheter. 
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I nästa steg presenterades en förändringsteori för utveckling av en sådan regional struktur 
där ovanstående fyra dimensioner infördes. Det betonades att fondernas egen tolkning av 
sitt strukturbyggande uppdrag är betydelsefull för vilken prioritering av resurser och vilka 
aktiviteter som genomförs. Vidare finns goda skäl att anta att utgångsläget avseende 
strukturen för riskvillig finansiering i de åtta regionerna skiljde sig åt vid insatsens start. 
Några enkla numeriska värden för att bedöma läge och förändringar i en sådan regional 
struktur finns inte. Andra metoder och modeller måste användas (och kombineras). 

En anpassad variant av den evolutionära marknadsutvecklingsmodellen introducerades 
därför. Modellen beskriver (i stegrande utvecklingsgrad) tre faser eller utvecklingsnivåer i 
en regional struktur för riskvillig finansiering: Latent, framväxt och mognad. I varje fas 
beskrivs sen i några nyckelord förhållanden som kopplas till de fyra grundkomponenterna 
som tidigare berörts: Utbud, efterfråga, regional samverkan och exitmöjligheter. 

Därefter presenterades en kortfattad bedömning av utgångsläge och utveckling i var och en 
av de åtta regionerna. Fasindelningen byggs på den marknadsutvecklingsmodell som 
tidigare berörts. Det övergripande intrycket är att det skett en positiv utveckling. I fyra av 
regionerna summeras utvecklingen som ”positiv, medelstor/stor”, i tre av regionerna som 
”positiv, liten” och i en som i princip oförändrad. Bedömningen baseras på besök i respek-
tive region, fokusgruppsintervjuer med relevanta regionala nyckelpersoner, ett antal befint-
liga publika källor samt användande av resultat från enkäter och intervjuer inom satsningen 
som ”följeforskningskonsulten” Ramböll tidigare utfört.  

Fondernas aktiviteter, vilka ingår i den förändringsteori som tidigare berörts, lyfts fram 
igen och grupperas utifrån de fondvisa skillnader som bedöms föreligga. Det vill säga om 
aktiviteterna görs av i) alla fonder; ii) av alla, men på olika sätt/i olika utsträckning eller 
iii) om de bara genomförs av vissa fonder. Det framgår dels att det finns variationer i 
fondernas arbetssätt, dels att det finns aktiviteter som mera har inslag av regional utveck-
ling än av en traditionell VC-fond. Konsulterna avstår från diskussioner om kausala 
samband mellan fondaktiviteterna och de förändringar i den regionala strukturen som 
tidigare berördes. För det hade ytterligare empiriskt underlag behövts. 

Avslutningsvis presenterades ett antal hinder som identifierats i studien, såväl för 
regionens möjligheter till strukturutveckling som för fondernas möjligheter att arbeta 
strukturbyggande. 

• Regionala hinder: i) Ogynnsamma grundförutsättningar; ii) osammanhängande 
entreprenöriella ekosystem; iii) hög nivå av offentlig sektors systeminvolvering samt 
iv) brister i regionalt ledarskap och/eller i övergripande regional strategi. 

• Hinder för fonden: i) Nivån på management fe; ii) innehållet i fondernas ”verktygs-
låda”; iii) frånvaron av vissa finansiella instrument samt iv) otydlighet i deras uppdrag. 

Så långt diskussionen om den regionala strukturen för riskvilligt kapital och fondernas 
strukturbyggande insatser. I rapportens sista kapitel knyter vi samman våra erfarenheter 
och iakttagelser med en avslutande policydiskussion. 
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6 Policydiskussion och rekommendationer 

Tillväxtanalys har följt insatsen med regionala riskkapitalfonder sedan år 2009. I praktiken 
har det inneburit medverkan på flera olika sätt. Möten och diskussioner med representanter 
för förvaltningsmyndigheten (Tillväxtverket), fonderna, ”följeforskningskonsulten” 
(Ramböll), Näringsdepartementet med flera. Medverkan och presentationer vid ett flertal 
svenska och internationella konferenser. Insamling av kvalitativ och kvantitativ data, 
möten, dialog och samarbete med ett tiotal forskare inom området, de flesta internationella. 
Samt, inte minst, skrivande av tre delrapporter och denna slutrapport. I detta kapitel 
sammanfattar vi de viktigaste erfarenheterna i form av en policydiskussion och konkreta 
rekommendationer.  

Kapitlet inleds med en diskussion om tidiga effekter följt av ett antal iakttagelser, gruppe-
rade efter ämnesområde, och avslutas med våra mer övergripande rekommendationer och 
planerade framtida studier.  

6.1 Tidiga effekter och geografiska begränsningar 
Totalt har knappt 3,4 miljarder kronor investerats i 320 företag runt om i Sverige sedan år 
2009. Fonderna har verkat i sina regionala områden och har förutom själva investeringarna 
även haft en stor mängd kontakter med aktörer. Förenklat kan två ”spår” urskiljas i insats-
ens programlogik (se även avsnitt 1.4, och Figur 2). Det ena spåret innebär förväntningar 
om tillväxt i de företag där investeringar skett och det andra innehåller förväntningar om 
en förbättrad regional kapitalförsörjningsstruktur. Ser vi då några effekter?  

När det gäller det första spåret, konkreta effekter i portföljföretagen är det som tidigare 
berörts för tidigt att dra några egentliga slutsatser av den effektestimering som redovisas i 
kapitel 4 och, mer utförligt, i underlagsrapport 1. År tre och fyra efter investeringen finns 
dock vissa positiva tecken som tyder på att portföljföretagen kan ha ökat antalet anställda. 
Detta kan vara en tidig indikation på förberedelser för framtida tillväxt. Samtidigt finns, 
som förväntat, också en stor spridning bland företagen och indikationen på genomsnittlig 
ökning beror på ett fåtal framgångsrika portföljföretag. Tillväxtanalys avser att återkomma 
med nya effektestimeringar år 2018 när datasituationen har förbättrats (se även avsnitt 6.3). 

Vad kan sägas om det andra ”spåret”, att utveckla de regionala kapitalförsörjnings-
strukturerna? Som framgår i kapitel 5, och mer ingående i underlagsrapport 2, är det en 
utmaning att mäta detta. Det finns ingen enkel metod att avläsa vare sig nuvärde eller 
förändringar. Det empiriska underlaget som i dagsläget finns tillgängligt medger inte 
slutsatser om kausalitet mellan fondernas åtgärder och förändringar i kapitalförsörjnings-
strukturen. Det som ändå kan sägas är att bedömningar från regionala nyckelpersoner, 
fonderna själva, portföljföretagen och privata medfinansiärer sammantaget pekar på att 
majoriteten av regionerna har haft en positiv utveckling av sina kapitalförsörjnings-
strukturer. Den bilden är dock inte enhetlig utan innehåller även skillnader såväl mellan 
regionerna som inom olika delar av en region.  

Det framkommer också att fondernas självbild om de är en regional utvecklingsaktör eller 
inte varierar. Det innebär att vissa fonder enbart arbetat indirekt med strukturbyggande, 
dvs. genom sina investeringar och de sidoeffekter som ”av sig själv” då förväntas uppstå, 
medan andra fonder genomfört omfattande direkta insatser och konkret arbetat för att 
stimulera såväl medinvestering som investeringsefterfrågan. Tillväxtanalys avser att åter-
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komma med en fördjupad studie inom området regional kapitalförsörjningsstruktur (se 
även avsnitt 6.3). 

Vi ser att den geografiska avgränsningen får vissa konsekvenser. En jämförelse mellan 
satsningen som helhet och andra riskkapitalinvesteringar i riket, de ”icke näringspolitiska 
fonderna” (se avsnitt 3.3, Tabell 5), visar på tydliga skillnader. Vi ser en betydligt bredare 
branschprofil för investeringar inom de regionala fonderna. Till exempel har en väsentligt 
lägre andel investeringar utförts inom IT/Telekommunikation och Life science, men större 
andel inom Industri/Transport och Handel. Fonderna investerar även branschvis olika 
sinsemellan (se avsnitt 3.4). En rimlig bedömning är att det är den geografiska upp-
delningen i åtta regioner med olika näringslivsstrukturer som får ett genomslag. Fonderna 
måste investera i de företag som finns regionalt, vilket innebär en annan urvalssituation än 
vad privata aktörer med hela nationen som ”deal flow-bas” har att hantera. En annan del-
förklaring är sannolikt att fondernas uppdrag – om än oklart formulerat – pekar på flera 
olika mål varav utveckling av den regionala kapitalförsörjningsstrukturen är ett. Tillsam-
mans med det faktum att en del av finansieringen är att betrakta som regional finns därför 
också inslag av regional utveckling i fondernas agenda.  

Sammantaget torde det förklara en hel del av det investeringsmönster som faller ut. 
Investeringar i företag som normalt inte är intressanta för riskkapital kan vara det ur ett 
regionalt utvecklingsperspektiv. Det kan röra sig om företag som i och för sig saknar stor 
tillväxtpotential, men som är ekonomiskt sunda och med tämligen stor lokal och regional 
betydelse. Det kan finnas behov av kapital i företagen, men egentligen kanske inte av 
instrumentet riskkapital. Valet av finansieringsinstrument kan i sådana fall därför mer 
styras av utbud än en specifik efterfrågan på riskkapital. 

En annan aspekt av intresse är exitfrågan. En sak är att investera kapital, en annan den 
”finansiella skörden”. Finns det köpare? Vilka kategorier? Geografiska skillnader? 
Förändringar över tid? Dessutom, lyckade exits har även andra systempåverkande effekter. 
Mason fångar detta i uttrycket ”entrepreneurial recycling” och avser då entreprenörer som 
efter exit använder sina nya finansiella resurser samt sina ackumulerade erfarenheter till 
andra entreprenöriella verksamheter, till exempel genom att investera i andra företag eller 
genom att själv starta nya företag. Framgångsrika exits utgör också en signal till andra 
investerare om vilka avkastningsmöjligheter som ligger i riskkapitalinvesteringar.76  

En jämförelse mellan de regionala riskkapitalfonderna och privata aktörers exit indikerar 
på vissa skillnader. Diskussionen ovan om geografisk närvaro i hela Sverige och mål-
formulering torde vara giltig även här. Till exempel bör den regionala portföljstrukturen 
och utbudet av andra investeringsaktörer påverka repektive fonds exitmöjligheter. Tillväxt-
analys avser att återkomma med en fördjupad studie inom området (se även avsnitt 6.3).  

Kravet på privat medinvestering med minst 50 procent gör att det privata kapitalet blir 
betydelsefullt. Utan medinvestering – inga investeringar. En analys av medinvesterarna 
visar att det organiserade kapitalet är i minoritet i satsningen medan privatpersoner och 
bolag som inte har investeringar som primär uppgift spelar en stor roll. En konsekvens av 
det är att finansieringserfarenheten torde vara lägre än i traditionella VC-fonder vilket 
borde påverka deras möjligheter att bidra med non-financial value-added VC (det vill säga 

76 Se t.ex. Mason C & Botelho T, (2016), “The role of the exit in the initial screening of investment 
opportunities: The case of business angel syndicate gatekeepers” samt Mason C & Harrison R, (2006), “After 
the exit: acquisitions, entrepreneurial recycling and regional economic development”. 
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med icke-finansiella stöd till portföljföretaget).77 Den regionala designen medför också att 
finansieringsinstrumentet nu på ett annat sätt än tidigare blir tillgängligt för nya segment av 
företag, utan tidigare vana av riskkapital.  

Sammantaget adderar detta till ett behov av kompetenshöjande insatser för såväl utbuds- 
som efterfrågesidan. Fonderna har också, inom ramen för deras begränsade management 
fee, i varierande omfattning genomfört vissa insatser i den riktningen. Men, vi ser dock 
inga sådana nationella samordnade, strukturerade, satsningar som komplement till själva 
investeringsprogrammet.78  

6.2 Tematisk diskussion och iakttagelser 

Statens roll 
Som alltid finns anledning att diskutera det statliga åtagandet, Varför ska offentliga medel 
användas i detta sammanhang? Vad är det grundläggande problemet som ska lösas, eller i 
alla fall mildras? Tillväxtanalys menar att statens roll bör vara marknadskompletterande, 
att åstadkomma en näringspolitisk additionalitet. Det innebär i detta fall en delikat balans-
gång mellan riskvilja och avkastningskrav och betydligt mera än att fonderna investerar 
hela sin kapitalbas. Om staten ska verka där privata aktörer inte verkar blir risktagandet 
högre. Avkastningskravet får då också spegla detta. Samhällsekonomiska vinster är inte 
detsamma som privatekonomiska. En fokusering på maximal avkastning ökar riskerna för 
undanträngning. Att tränga undan privata aktörer kan inte vara statens roll, oavsett om 
höga avkastningsnivåer kan uppvisas. 

Marknaden behöver långsiktighet och förutsägbarhet för att fungera väl. Korta statliga 
insatser, täta villkorsförändringar etcetera riskerar att dels påverka de privata aktörernas 
investeringsvilja, dels försvåra en uppbyggnad av kompetenta miljöer. De två spår som 
diskuteras nedan under avsnittet ”insatsens mål” kan också kopplas till statens roll ur en 
tidsdimension. Det första spåret kan mera kortsiktigt främja ett antal företag medan det 
andra innebär att långsiktigt bygga en struktur som över tid kan minska behovet av policy-
insatsen i takt med att marknadsstrukturen mognar. 

Vi hänvisar även till våra två första delrapporter79 samt Kapitalmarknadsrådets kommen-
tar.80 

Instrumentet riskkapital 
Det finns i policysammanhang en stark tilltro till instrumentet riskkapital. För rätt företag, i 
rätt situation, kan det också vara mycket effektivt. Men, det kan finnas anledning att erinra 
om att finansieringsformen inte är en lösning för majoriteten av den svenska företags-
stocken. Den är lämplig endast för ett begränsat antal företag med mycket hög tillväxt-
potential. För den absoluta majoriteten företag är banklån den viktigaste finansierings-

77 Se t.ex. Large D & Muegge S, (2008), “Venture capitalists' non-financial value-added: an evaluation of the 
evidence and implications for research”. 
78 Jämför diskussionen om policyportföljer och förstärkande policyinitiativ i Tillväxtanalys, (2013), 
”Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer”. 
79 Tillväxtanalys, (2010), ”Staten och riskkapitalet” samt Tillväxtanalys, (2011), ”Kompetent kapital? – tre 
länder, tre försök”. 
80 Tillväxtanalys har sedan år 2011 uppdraget att ansvara för ett Kapitalmarknadsråd. Det övergripande syftet 
med rådet är att tillföra myndigheten kompetens och erfarenheter om kapitalmarknadens utseende och 
utveckling, särskilt i fråga om små och medelstora företags tillgång till kapital. För Kapitalmarknadsrådets 
kommentar som refereras ovan, se Tillväxtanalys webbplats (www.tillvaxtanalys.se). 
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formen. Skälen till detta är inte enbart en extern bedömning om företaget bedöms ha en 
mycket god tillväxtpotential eller inte, det finns även en önskan bland många företagare att 
behålla kontrollen över sina företag (jämför den så kallade ”pecking order” teorin81 och 
begreppet kontrollaversion82). Under senare tid har dock finanskris och stramare regelverk 
för banker påverkat finansieringsmöjligheter för företag. Men ökade svårigheter till låne-
finansiering löses inte med ett ökat utbud av statligt riskkapital, snarare genom översyn av 
lånemarknaden och kanske överväganden av nya instrument till exempel kreditgarantier. 

Riskkapital ska inte betraktas som ett substitut för banklån eller ett regionalpolitiskt 
verktyg – som ett sätt att vända en ekonomisk utveckling i regioner med svagt näringsliv. 
Venture Capital dras till tillväxtregioner, men skapar dem inte. I den metodbeskrivning 
som Tillväxtanalys låtit fyra internationella experter inom området utarbeta uttrycks det på 
följande sätt:  

”Silicon Valley succeeds not because of the amount of venture capital available but, 
rather, because of the quality of the entrepreneurial firms attracted to the region and 
their willingness to take external equity finance.”83 

Vi hänvisar även till den forskningsöversikt som presenterades i vår första delrapport.84  

Insatsens mål 
Inledningsvis fanns en relativt hög grad av osäkerhet om insatsens explicita mål. Vad 
förväntades fonderna egentligen uppnå? Hur skulle de bedömas? Målformuleringar om 
”revolverande kapital” antydde att avkastningen var betydelsefull, medan begrepp som 
”tidiga skeden” och ”marknadskompletterande” mera förde tankarna till risktagande och 
närvaro på marknadssegment där privata aktörer saknades. Fonderna skulle också verka för 
en bättre fungerande regional kapitalförsörjningsstruktur. Vilka strukturer var oklart och 
också på vilket sätt fonderna skulle bidra. Till detta adderades även horisontella krav på 
miljö, jämställdhet och integration. Fonderna var också geografiskt avgränsade och fick 
bara investera inom sitt eget ”fondområde” – i regel NUTS 2-region.  

Eftersom varje investering måste ske tillsammans med en privat medinvesterare85 var 
fonderna helt beroende av det privata kapitalet. Ett kapital som i de förstudier som utfördes 
bedömdes vara en bristvara – och därmed ett argument för själva insatsen.  

En relativt utförlig måldiskussion fördes under satsningens första år i syfte att försöka 
klarlägga vilka förväntningar och restriktioner som mötte fondprojekten i denna satsning. 
Som ett resultat av dessa diskussioner utvecklades så småningom den modell av insatsens 
programlogik som återgavs i avsnitt 1.4, Figur 2. Förenklat identifierades då två ”spår”. Ett 
som innebär förväntningar om tillväxt i de företag där investeringar skett och ett med 
förväntningar om en förbättrad regional kapitalförsörjningsstruktur. Även om detta var ett 
framsteg så kvarstod betydande osäkerhet om vad som mer precist förväntades av fonder-
na, hur prioriteringar mellan de två spåren skulle göras, den egentliga innebörden av 
strukturbegreppet etcetera. Som konsekvens av detta uppstod också olika regionala 
tolkningar om vad som kunde förväntas av fonderna.  

81 Se t.ex. Myers S C & Majluf N F, (1984), “Corporate Financing and Investment Decisions When Firms 
Have Information That Investors Do Not Have”. 
82 Se t.ex. Cressy R, (1995), ”Business Borrowing and Control: A Theory of Entrepreneurial Types”.  
83 Murray G, Cowling M, Mason C & Maula M, (2015), “Methodologies for an Interim Evaluation of the 
Swedish Regional Co-investment Funds (CIFs)”, sid: 39. 
84 Tillväxtanalys, (2010), ”Staten och riskkapitalet”. 
85 Högst 50 % offentlig finansiering samt investering på samma villkor i övrigt. 
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Det kan tilläggas att ett förslag till utvecklad version avseende ”spår 2”, den regionala 
kapitalförsörjningsstrukturen har utvecklats i arbetet med denna rapport (se avsnitt 5.1, 
Figur 3). 

Lärdomen av detta är betydelsen att mycket tidigt investera i en genomarbetad program-
logik.86 De resurser som krävs för detta kan visa sig ge den största avkastningen i policy-
insatsen. 

Kontextuella skillnader 
Sverige är ett avlångt land. Näringslivsstruktur, befolkningsstruktur och tillgång till högre 
utbildning är exempel på faktorer som tydligt varierar inom landet.87 Så även förutsätt-
ningarna för riskkapitalfinansiering, vilket till exempel bekräftas i kapitel 5. Satsningen 
med regionala riskkapitalfonder är dock uniform. Fonder i alla åtta NUTS 2-regioner har 
samma spelvillkor och verktygslåda. 

Vi skulle här vilja återkoppla till Figur 2 i avsnitt 2.1, dvs. den matris som schematiskt 
beskriver riskkapitalmarknadens funktion. 
Figur 2 Schematisk kapitalförsörjningsstruktur 

 

 
 
De åtta regionerna består av allt ifrån vårt lands huvudstad till regioner med dominerande 
inslag av glesbygd. Den skillnad som det innebär i antal företag, finansiärer, forsknings-
institutioner, rådgivare och andra relevanta aktörer är naturligtvis stor. Med andra ord, 
spelplanen för de regionala riskkapitalfonderna ser olika ut.  

Positionerat i vår matris skulle regionerna därmed hamna i olika kvadranter beroende på 
sina initiala förutsättningar. Insatsen är tungt utbudsorienterad och därmed, implicit, 
inriktad på förhållanden enligt kvadrant 2 (”Utbudsbrist”). För de regioner som ligger i, 
eller nära, kvadrant 3 eller 4 är det uppenbart att det krävs mer än en utbudsökning av 

86 Se t.ex., Funnel S C & Rogers P J, (2011), Purposeful Program Theory. 
87 Se t.ex. den återkommande rapporten ”Regional tillväxt” från Tillväxtanalys som belyser sådana skillnader 
ur ett flertal dimensioner. 
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riskkapital för att utveckla marknaden.88 För den fond (eller de fonder) som närmar sig 
kvadrant 1 (”Tät marknad”) är det diskutabelt om det överhuvudtaget finns ett behov av 
statliga insatser.  

Det är Tillväxtanalys uppfattning att ett policyinstrument blir mer effektivt om det tar 
hänsyn till kontextuella skillnader. Vi pekar därför på några förslag i den riktningen i 
avsnitt 6.3 nedan. 

Vi hänvisar även till diskussionen i våra två första delrapporter.89 

Samverkande policyinsatser 
Det är något förvånande att den relativt stora satsningen på regionala riskkapitalfonder 
framstår så isolerad ur ett policyinstrumentperspektiv. Det ter sig sannolikt att strukturera-
de, kompletterande, insatser för att främja såväl utbuds- som efterfrågesidan skulle ha 
förbättrat förutsättningarna för själva finansieringsinsatsen. Det finns ett behov av, och en 
nytta med, att betrakta policyinsatser som delar i ett sammanhängande system och inte som 
enskilda ”stuprörsinstrument”.  

Konkreta exempel på sådana insatser skulle kunna vara: främjandeinsatser för affärs-
änglar/affärsängelnätverk, skapa arenor där aktörer från både utbuds- och efterfrågesidan 
kan mötas samt starta regionala program med syftet att öka ”investeringsbarhet” hos 
företag, förbättra kunskapen om olika finansieringsinstrument samt utveckla företagens 
förmåga att presentera sina affärsplaner. 

Vi hänvisar även till vår andra delrapport med exempel från bland annat Skottland samt 
vår tredje delrapport där affärsänglar och främjandepolitik samt policyportföljer diskute-
rades.90 

Datatillgång 
För att kunna lösa uppföljnings- och utvärderingsuppdrag krävs stabila data. I samband 
med tidigare utvärderingar och uppföljningar inom insatsen har iakttagelser om brister och 
olikheter mellan fonderna i det avseendet noterats av såväl Tillväxtanalys som ”följe-
forskningskonsulten” Ramböll. I dialog har relativt stora förbättringar skett under resans 
gång, men fortfarande kvarstår brister (se till exempel avsnitt 6.1 i underlagsrapport 1). 
Tillväxtanalys menar att det är mycket betydelsefullt att detta säkras upp inför etapp 2 av 
denna satsning. I framtida satsningar föreslås att dataförsörjning diskuteras tidigt. I princip 
bör utvärderarens behov av data kunna ses som ett ingångsvärde – en icke förhandlingsbar 
del av policysatsningar som finansieras med skattemedel. 

Utvärderingsprocessen 
Detta har varit ett utvärderingsuppdrag som sträckt sig över en ovanligt lång tidsperiod, 
från starten år 2009 till denna rapport drygt sex år senare. Tillväxtanalys ser flera för-
tjänster med upplägget.  

88 T.ex. kompetenshöjande satsningar inom både utbuds- och efterfrågesidan (”Investor readiness”/”Investment 
readiness”, främja affärsängelnätverk, främja förekomsten av relevanta mötesarenor). 
89 Tillväxtanalys, (2010), ”Staten och riskkapitalet” samt Tillväxtanalys, (2011), ”Kompetent kapital? – tre 
länder, tre försök”. 
90 Tillväxtanalys, (2011), ”Kompetent kapital? – tre länder, tre försök” resp. Tillväxtanalys, (2013), 
”Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer”. 
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En längre tidshorisont har givit oss möjligheter att delta i ett stort antal avstämningsmöten 
tillsammans med förvaltningsmyndigheten och fonderna och därigenom fått en betydligt 
högre grad av kontextuell förståelse än vad som hade varit fallet om vi kommit in ex post. 
Genom delrapporter och täta kontakter med akademisk expertis har vi kunnat gå djupare in 
på delområden som vi bedömt vara relevanta. Under resans gång har vi även kunnat sprida 
sådana erfarenheter till satsningens intressenter i informella sammanhang. 

Insatsen har även inneburit ett mycket gott samarbete med den så kallade ”följeforskning-
en”, det vill säga den konsult (Ramböll) som förvaltningsmyndigheten upphandlat för en 
löpande och nära uppföljning. Tillväxtanalys bedömer att våra två parallella uppdrag varit 
komplementära och ömsesidigt berikande. 

6.3 Rekommendationer och kommande studier91 
Tillväxtanalys rekommenderar att satsningens målformulering ses över och tydliggörs samt 
att en utvecklad programlogik tas fram. Centrala frågeställningar i en sådan översyn kan 
vara: Är målet att främja ett antal tillväxtföretag eller långsiktigt utveckla regionala 
kapitalförsörjningsmarknader? Är det viktigast med en hög avkastning så att fonderna kan 
revolvera eller är det att vara marknadskompletterande och undvika undanträngning av 
privata aktörer? Ska fonderna ses som strikta riskkapitalaktörer eller som bredare regionala 
utvecklingsaktörer? 

Mot bakgrund av Tillväxtanalys samlade erfarenheter av denna policyinsats ser vi tre tänk-
bara, framtida, alternativ: (i) Fortsatt verksamhet ungefär som idag; (ii) Insatsen renodlas 
mot strikt riskkapitalfinansiering; (iii) Insatsen får en kontextuell anpassning.  

I vår roll som utvärderare rekommenderar vi att något av alternativ (ii) eller (iii) väljs 
(beroende på politisk preferens). Oavsett vilken färdväg som väljs rekommenderar vi att 
principerna om marknadskompletterande insatser i tidiga faser och saminvestering kvarstår 
tillsammans med en realistisk ambition om avkastningsnivå (som avspeglar motivet till den 
statliga interventionen).  

Instrumentets design – tre tänkbara vägar 

Spår 1: Inga förändringar 
Med alternativ 1 menar vi att policyinsatsen fortsätter att bedrivas med regionala fonder, 
med en fond per NUTS 2-område. Alternativet innebär också att de delvis otydliga och 
motstridiga målen ligger fast, med samtida förhoppningar om tillväxt i portföljföretagen, 
förbättrad regional kapitalförsörjningsstruktur, en avkastningsnivå som medger revolveran-
de kapital samt en hög riskvilja och ett genomförande där saminvestering och marknads-
kompletterande är viktiga grundstenar. Vi bedömer i och för sig att Almi Invest genom de 
regionala fonderna kommer att göra ett bra jobb inom de ramar som då föreligger. För-
tjänsterna är att modellen vid det här laget är inarbetad och känd av marknaden. Vi 
bedömer däremot att oklara mål och den ”kontextuella blindhet” som då fortsätter att gälla 
ger sämre förutsättningar för effektivitet än i alternativ 2 och 3. Volym och kvalitet på 
”deal flow” kommer att variera kraftigt mellan regionerna, vissa investeringar kommer att 
genomföras där regionala utvecklingsambitioner blir en del av beslutsunderlaget och en del 
av fonderna kommer inte att ha de verktyg som de egentligen skulle behöva för att uppfylla 
målen. 

91 Eventuella tekniska eller juridiska aspekter på rekommendationerna har inte beaktats. 
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Spår 2: Avsmalnande uppdrag 
Med alternativ 2 menar vi att policyinsatsens mål omformuleras till att enbart gälla tillväxt 
i portföljföretagen. Någon ambition att verka strukturbyggande eller regionsutvecklande 
ska då inte finnas. Dessa uppgifter är dock fortsatt betydelsefulla och bör därför genom-
föras, men av annan aktör. Vi föreslår då även att antalet fonder kraftigt begränsas. Den 
exakta utformningen kan diskuteras, men ett alternativ kan vara två fonder; en Nord och en 
Syd, ett annat alternativ är att stanna vid en rikstäckande fond med ”platskontor” på tre till 
fyra platser i Sverige.  

Förtjänsterna är fokuserat uppdrag, mindre administration, bättre ”dealflow” och sannolikt 
möjligheter till högre avkastning. Nackdelarna är att insatserna troligen då inte når hela 
landet och att de strukturpåverkande insatserna då endast blir indirekta (genom själva 
investeringarna). Samarbete krävs med andra aktörer om direkta strukturbyggande insatser 
ska genomföras externt från fonderna. Den marknadskompletterande ansatsen blir svårare 
att upprätthålla och betydligt större uppmärksamhet mot undanträngningseffekter torde bli 
nödvändig när geografi och urval alltmer liknar marknadens eget. Det statliga åtagandet 
bör då noggrant definieras. 

Spår 3: Kontextuellt anpassad insats 
Med alternativ 3 menar vi att det exakta uppdraget och verktygslådan inte blir identiska för 
alla NUTS 2-områden. Insatsen anpassas efter de regionala förutsättningar som finns och 
tillåts därmed explicit variera mellan ett strikt riskkapitalinstrument och ett bredare, mera 
utvecklingsorienterat instrument, beroende på den regionala kapitalförsörjningsmarkna-
dens mognad. Konkret kan det till exempel i vissa regioner, där kapitalförsörjningsmarkna-
den bedöms ”tunn”, inkludera ett utvecklat samarbete med andra finansiella aktörer 
tillsammans med insatser för att utveckla såväl utbuds- som efterfrågesidan. I regioner där 
marknaden snarare är ”tät” finns däremot inget behov av strukturbyggande insatser. 
Behovet av statliga, marknadskompletterande, finansieringsinsatser kan i vissa områden då 
också behöva diskuteras. 

Den delen i programlogiken som avser ”spår två” i programperioden 2007–13 behöver 
därmed utvecklas och tydliggöras med konkreta mål och förväntningar. Regionala nuläges- 
och behovsanalyser behöver tas fram, förslagsvis i dialog mellan förvaltningsmyndighet 
och regionala aktörer inom kapitalförsörjning och tillväxt/utveckling. Utifrån dessa 
bestäms behovet av marknadsutvecklande insatser i varje region. Kanske kan en gruppe-
ring av regionerna i två till tre klasser vara en hanterbar metod. Förslaget innebär även att 
vissa av fonderna behöver resurssättas utöver dagens nivå på ”management fee” för att 
kunna lösa sina strukturbyggande uppdrag. En parallell kan dras till Norge där de regionala 
såkornsfonderna givits andra förutsättningar än de nationella som en konsekvens av annan 
kapitalförsörjningsstruktur .92 

Förtjänsterna är låg risk för undanträngning av privata aktörer, förbättrade möjligheter för 
varje fond att anpassa sitt arbetssätt utifrån de faktiska förhållanden som föreligger och 
därmed utökade möjligheter att långsiktigt utveckla den regionala strukturen för riskvillig 
finansiering. Nackdelar är behovet av bedömning av de regionala marknadernas mognad, 
att fler aktörer behöver fås att samarbeta, sannolikt lägre avkastning samt kostnader för de 
fonder som ges ett explicit strukturbyggande uppdrag.  

92 I jämförelse med norska ”landsdekkende” fonder har”distriktsrettede” fonder ett tillskott till 
förvaltningskostnader, bredare investeringsprofil, högre statlig kapitalandel samt lägre statlig låneränta. 
Intervju med S. Jodal, Investment Director, Innovation Norway (2015-12-07). 
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Framtida utvärderingar och studier 
Tillväxtanalys fick år 2015 ett regeringsuppdrag att påbörja en utvärdering av 
finansieringsinstrument inom ramen för EU:s strukturfondsprogram 2014–20. Vi avser, 
som tidigare berördes i avsnitt 6.1, att utföra nedanstående tre studier inom det uppdraget. 

Uppföljningsstudie 
Initialinvesteringar i policyinsatsen har kunnat genomföras till och med 2015-09-30. 
Slututvärderingen ligger alltså mycket tidigt. Den har genomförts vid en tidpunkt då 
tillgängligt datamaterial ännu inte är av den omfattning och kvalitet att det medger några 
egentliga slutsatser av effektestimeringen. Dels har endast investeringar utförda fram till 
och med år 2012 kunnat beaktas på grund av eftersläpningar i registerdata, dels blir 
”verkansperioden” för de investeringar som inkluderats mycket kort, i vissa fall bara ett år. 
Antalet portföljföretag där effekter kan mätas efter fyra års ”verkansperiod” är inte fler än 
13, vilket även gör att enstaka företag får stort genomslag.  

Tillväxtanalys avser därför att återkomma år 2018 med en uppföljningsstudie. 

Regional struktur för riskvillig finansiering 
I kapitel 5 och i underlagsrapport 2 har den regionala strukturen för riskvillig finansiering 
diskuterats utifrån beståndsdelar, förändringsmöjligheter och utfall. Tillväxtanalys 
bedömer att detta är ett intressant område som behöver metodutvecklas och analyseras 
djupare, även oaktat själva insatsen med regionala riskkapitalfonder. Vi avser därför att 
återkomma med en särskild rapport om detta. 

Exit 
Vid tidpunkten för rapportens skrivande har staten via de regionala fonderna ett delägande 
i knappt 300 företag runtom i Sverige. Ytterligare investeringar sker i runda två som precis 
har startats. Fonderna har hittills genomfört cirka 50 exits. Det finns all anledning att tro att 
exitfrågan kommer att vara en betydelsefull del av framtiden för de regionala riskkapital-
fonderna. Ska satsningen fungera långsiktigt räcker det inte att investera, det krävs också 
strategier och inte minst intresserade investerare (”köpare”) för att kunna avyttra sitt del-
ägande. 

Vi avser därför att återkomma med en särskild rapport om detta. 

Det kan nämnas att dessa studier även berörs i den utvärderingsplan som Tillväxtanalys 
avrapporterat i enlighet med regleringsbrevet för 2015 (dnr. 2015/17). 
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