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Förord  

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har i enlighet 

med vår analys- och utvärderingsplan för 2018 formerat vår verksamhet i tematiska, 

långsiktiga, ramprojekt.
 1
 Detta pm är en del av ramprojektet Vilka lärdomar kan dras från 

de statliga riskkapitalsatsningarna inom Europeiska regionala utvecklingsfonden? 

Tillväxtanalys har på regeringens uppdrag följt och utvärderat de regionala saminveste-

ringsfonderna inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) med olika 

metoder sedan 2009. Uppdraget fortsätter och har även utvidgats med fler riskkapital-

insatser i nuvarande programperiod.  

Detta pm berör de två specifika riskkapitalinstrumenten grön fond och holdingfond (fond-

i-fond). Båda instrumenten tillhör det nationella programmet inom ERUF. Insatserna är 

nystartade och några investeringar hade ännu inte genomförts när studien påbörjades. 

Tillväxtanalys har därför valt att inrikta sig på insatsernas programlogik. En särskild 

underlagsstudie med en sådan inriktning har på uppdrag av Tillväxtanalys utförts av 

professor Lars Silver och fil.dr Rolf Sandahl. Pm:et baseras till stor del på deras studie. 

Författare är analytiker Jörgen Lithander (projektledare) och analytiker Sara Nordin, båda 

Tillväxtanalys. Under skrivprocessen har även dialog skett med Tillväxtverket och Almi 

Invest.  

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

 

Östersund, april 2018 

 

 

 

Carly Smith Jönsson 

Avdelningschef, Infrastruktur och investeringar 

Tillväxtanalys 

 

 

  

                                                 
1 Ett ramprojekt sträcker sig över flera år och innehåller flera delprojekt. 
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Sammanfattning 

Två nystartade finansiella policyinstrument med finansiering från Europeiska regionala 

utvecklingsfonden (ERUF) har lanserats under innevarande programperiod (2014–20), en 

”grön fond” och en holdingfond (fond-i-fond). Båda insatser ingår i Tillväxtanalys lång-

siktiga utvärderingsuppdrag. Några investeringar hade ännu inte genomförts när studien 

påbörjades och vi valde därför att inrikta oss på insatsernas programlogik. Grundläggande 

frågor blev då att undersöka vilka problem som insatserna är tänkta att lösa och vilka 

målen med insatserna är. Hur tydligt formulerade är problemen och finns det beskrivet hur 

de ska lösas?  

Studien ingår i Tillväxtanalys ramprojekt Vilka lärdomar kan dras från de statliga 

riskkapitalsatsningarna inom Europeiska regionala utvecklingsfonden? 

Övergripande målformuleringar och kompletterande verktyg 

En första observation är att målen med de två nya instrumenten, gröna fonden och holding-

fonden, enbart beskrivs övergripande i styrdokumenten. Detta ger å ena sidan handlings-

utrymme för genomförandeaktörerna, men skapar å andra sidan osäkerhet om förväntning-

ar och tillvägagångssätt. Kunskapsspridning anges som ett viktigt syfte med båda 

instrumenten, men det är oklart om sådana aktiviteter planerats och i så fall hur de ska 

utformas. Andra oklarheter gäller hur en avvägning mellan klimatgasreducerande effekter 

och ekonomisk avkastning ska göras när potentiella investeringar inom gröna fonden 

diskuteras. För holdingfonden är ett av syftena att komplettera det privata riskkapitalet 

genom att inrätta nya VC-team som fyller luckor på marknaden. Det blir viktigt att följa 

upp den aspekten över tid. 

Inkompletta kapitalmarknader kan motivera statliga insatser 

Ett viktigt mål med tillväxtpolitiken är möjligheten för investeringsmogna företag att hitta 

finansiering till sina verksamheter. Den svenska regeringen har också i flera sammanhang 

uttryckt betydelsen av en väl fungerande kapitalförsörjning.
2
 Den finansiella marknaden 

kan emellertid misslyckas med detta ibland. Skälen kan vara flera, ofta nämns faktorer som 

osäkerhet, informationsasymmetrier och agentproblem. Osäkerheten är i regel som störst i 

tidiga faser, där företagen inte har någon historik för investerare att basera sin bedömning 

på. Tunna marknader med medföljande problem (tid och kostnader) för aktörer att hitta 

varandra och sluta avtal kan vara ytterligare en anledning till finansieringssvårigheter. 

Statliga finansieringsåtgärder kan därför i vissa fall motiveras av tillväxtpolitiska skäl. 

Vi ser också många exempel på sådana policyåtgärder, såväl internationellt som i Sverige.  

Var sjätte ERUF-krona går till riskkapitalinsatser 

När det mer specifikt gäller riskkapitalinsatser inom ERUF denna programperiod (2014–

20) har Sverige valt att dels fortsätta den sedan år 2009 pågående satsningen med regionala 

saminvesteringsfonder, dels addera en holdingfond och en grön fond med finansiering från 

det nya, nationella regionalfondsprogrammet. Med dessa tre satsningar fördubblar Sverige 

sin användning av riskkapitalinstrument inom ramen för ERUF – från 8 procent i före-

gående programperiod till 16 procent i innevarande programperiod. Detta kan ställas mot 

                                                 
2 Se t.ex. Regeringskansliet (2015), En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–

2020. 
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att riskkapital är ett förvisso kraftfullt, men samtidigt smalt instrument som nyttjas av 

mindre än en procent av de svenska företagen. 

De två nya verktygen 

Den gröna investeringsfonden ska investera i onoterade små och medelstora företag i tidig 

fas. Företagen ska ha stor tillväxtpotential och arbeta med innovativa varor eller tjänster 

med en direkt eller indirekt klimatgasreducerande effekt. Fonden förvaltas av Almi Invest 

och har totalt 650 miljoner kronor till sitt förfogande och finansieras till hälften av ERUF 

och till hälften av nationella offentliga medel. Fonden ska alltid saminvestera med privata 

investerare och dessa ska gå in med minst 50 procent av kapitalet. Det innebär att den 

totala investeringssumman beräknas överskrida en miljard kronor.  

I styrdokumenten för fonden pekas på ett behov av marknadskompletterande åtgärder inom 

miljösektorn som en grund för satsningen på den gröna fonden. Några skäl som nämns är 

långa ledtider i miljöteknikbranschen, bristande branschkompetens hos investerare, samt 

osäkerhet kring framtida efterfrågan eftersom den påverkas av politiska styrmedel på 

miljö- och klimatområdet. Satsningen har som mål att både öka affärsmässiga investering-

ar som bidrar till de klimatrelaterade målsättningarna och att öka kompetensen hos de 

företag som finns inom målgruppen. 

Holdingfonden är vad man också kallar för en fond-i-fond, det vill säga den finansierar 

andra VC-fonder (i denna satsning tre stycken) som i sin tur investerar i små och medel-

stora tillväxtföretag i (framför allt) Sverige.
3
 Detta innebär således ett extraled mellan 

staten och portföljföretagen i jämförelse med den direktinvesterande metod som valts i 

gröna fonden och i de regionala saminvesteringsfonderna. Holdingfondens förvaltare är 

Europeiska investeringsfonden (EIF). Den offentliga finansieringen kommer i lika delar 

från ERUF, Tillväxtverket och EIF, med knappt 200 miljoner kronor vardera. Med en 

privat medfinansiering om minst 50 procent på fondnivå kommer således insatsen totalt att 

omfatta minst en miljard kronor. 

I styrdokumenten framgår det att insatsen både syftar till att främja tillkomsten av fler 

privata riskkapitalaktörer och att öka utbudet av riskkapital i tidiga skeden.  

Observationer om programlogik 

För båda insatser finns viss otydlighet i styrdokumenten både vad gäller vilka problem som 

ska lösas och hur de ska lösas. Målen tecknas även med relativt övergripande formulering-

ar. Otydlighet kan i viss mån vara positiv såtillvida att det ger fondförvaltarna flexibilitet 

och handlingsfrihet, men det kan samtidigt orsaka osäkerhet kring både förväntningar och 

tillvägagångssätt. Det blir vidare svårt att veta vad insatserna mer precist är tänkta att leda 

till, och därmed även vad en utvärdering ska kontrastera det faktiska utfallet mot, för att 

bedöma måluppfyllelse. Intervjuer och dokumentanalyser indikerar även att program-

tanken har förändrats något när den rör sig från initiativtagare till genomförare. 

Kunskapsspridning (förmedling av kompetens och erfarenhet) till portföljföretagen har en 

tydlig plats i den ursprungliga planeringen, men verkar mera gå mot en biprodukt när 

respektive fond förverkligas. Det framgår inte att några konkreta insatser planeras. 

                                                 
3 Maximalt 15 procent av kapitalet per underfond kan investeras i företag utanför Sverige, om den sker inom 

EU. 
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Styrdokumentens fokus ligger på utbudet av kapital medan efterfrågesidan inte berörs 

mycket. Delvis är detta en förväntad iakttagelse när programlogik för nya kapital-

försörjningsinsatser studeras, men det kan även finnas anledning att överväga behovet av 

kompletterande icke-finansiella insatser mot investeringssökande företag. Sådana 

eventuella insatser kan lämpligen genomföras fondexternt, av andra marknadsnära aktörer. 

Avseende den gröna fonden finns en inbyggd risk för målkonflikt. Det är inte tydligt hur 

ekonomisk avkastning på investerat kapital ska värderas i förhållande till miljönyttan – 

utveckling av innovativa gröna, klimatgasreducerande tjänster och produkter. Intervjuer 

indikerar att miljönyttan rör sig mot en mer sekundär roll i val av investeringsobjekt. Det 

är oklart hur väl detta överensstämmer med regeringens ursprungliga intention med 

insatsen. En tydligare måldiskussion ex ante hade sannolikt klargjort detta och därmed 

kunnat styra genomförandet i önskvärd riktning. 

För holdingfonden är ett av syftena att komplettera det privata riskkapitalet vilket, enligt 

insatsernas styrdokument, uppges ha minskat under senare år. Uppkomsten av fler privata 

VC-team, genom underfonderna, förväntas öka systemets dynamik och mångfald och kan 

därmed ses som en resultatindikator. Men en sådan numerär uppgift måste tolkas. Ett 

utgångsvärde (baseline) för den privata närvaron där en sådan ökning sker bör till exempel 

rimligen även vara av intresse. Med detta som bakgrund upplevs valet av tre VC-team 

aktiva inom IKT i Stockholm som delvis förvånande. Det är på Sveriges kanske hetaste 

riskkapitalmarknad som den statliga insatsen vill skapa additionalitet genom tre nya team.  

Förslag och rekommendationer 

Att klargöra vilka förväntningar som finns på en insats underlättar för både genomförare 

och utvärderare. En huvudrekommendation är att satsningarnas intressenter (uppdrags-

givare och genomförande aktörer) tillsammans utvecklar de båda fondernas programlogik. 

Tydliga målformuleringar, transparenta diskussioner om tänkbara målkonflikter eller 

prioriteringar och identifikation av mekanismer (processer som förbinder orsak och effekt) 

i effektkedjan som är kritiska för måluppfyllnad kan vara konkreta exempel i ett sådant 

arbete. 

Hur ska fonderna adressera målet att bidra till kompetensuppbyggnad i företagen och 

kunskapsspridning? Ska särskilda aktiviteter genomföras eller är förhoppningen att 

effekten ändå uppstår, som en biprodukt av själva investeringen? Det vore önskvärt med en 

större tydlighet hur en sådan kompetens- och kunskapsinsats ska utföras och vilka resultat 

som förväntas.  

Ur ett additionalitetsperspektiv blir det betydelsefullt att följa upp de tre underfonderna i 

holdingfonden och jämföra deras investeringsmönster med det som uppvisas av redan 

befintliga privata aktörer. Det återstår till exempel att se om de tre nya VC-teamen har 

större aptit än de befintliga aktörerna när det gäller att investera i tidiga faser. 

Staten är nu inblandad i fyra policyinsatser på området – regionala VC-fonder, gröna 

fonden, holdingfonden och Saminvest AB – varav de två sistnämnda båda bygger på en 

”fond-i-fond”-metodik. Här kan det vara värt att få till stånd en dialog och ett kunskaps-

utbyte samt, mer långsiktigt, fundera över eventuella samordningsvinster och möjligheten 

att knyta ihop de statliga satsningarna till en helhet.  

Det är även angeläget att säkra tillgång till data om investeringar framöver, i syfte att skapa 

så bra förutsättningar som möjligt för utvärdering och lärande av de olika insatserna. 
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Summary  

Two new financial policy instruments, a “green fund” and a holding fund (fund of funds) 

have been launched with funding from the European Regional Development Fund (ERDF) 

during the current programme period (2014–20). No investments had yet been made when 

the study began and we therefore chose to focus on the measures’ programme logic (logic 

modelling). The fundamental questions are therefore what problems the measures are 

intended to solve and what their goals are. How clearly are they formulated? Is there 

a description of how the problems are to be solved?  

The study is part of the Growth Analysis framework project Which conclusions can be 

drawn from the government’s venture capital initiatives within the European Regional 

Development Fund? 

General goal formulations and supplementary tools 

An initial observation is that the goals of the two new instruments, the green fund and the 

holding fund, are only described in general terms in the steering documents. On the one 

hand, this gives those implementing the measures great freedom, but on the other it creates 

uncertainty regarding expectations and methods. Dissemination of knowledge is identified 

as an important aim of both instruments, but it is unclear if such activities have been 

planned, and if so, how they are to be designed. Other uncertainties concern how to weigh 

greenhouse gas-reducing effects against financial revenue when potential investments are 

discussed in the green fund. One of the holding fund’s purposes is to supplement the 

private venture capital by creating new VC teams to fill gaps in the market. It will be 

important to follow that aspect over time. 

Incomplete capital markets can motivate government initiatives 

The chance for investment-ready companies to find financing for their operations is an 

important goal in growth policy The Swedish Government has also in numerous contexts 

emphasised the importance of well-functioning capital supply.
4
 However, the financial 

market can occasionally fail in this regard. There are several reasons for this, including 

insecurity, information asymmetries and agent issues. The insecurity is generally most 

prominent in early stages, where the companies have no history for investors to base their 

assessment on. Thin markets with associated problems (time and cost) for actors to find 

each other and sign contracts can be another reason. Government funding initiatives can 

therefore in some cases be justified by growth policy reasons. We also see many examples 

of such policy initiatives, internationally as well as domestically.  

16 per cent of ERDF funds are spent on venture capital measures 

When it comes to ERDF venture capital initiatives during this programme period 

specifically (2014–20), Sweden has chosen to continue the 2009 regional co-investment 

funds initiative, as well as adding a holding fund solution and a green fund, funded by the 

new, national regional funds programme. Through these three initiatives, Sweden doubles 

its use of venture capital instruments within the ERDF framework, from 8 per cent in the 

previous programme period to 16 per cent in the current period. It should be noted that 

                                                 
4 See, e.g., the Government Offices of Sweden, (2015), “Sweden’s National Strategy for Sustainable Regional 

Growth and Attractiveness 2015–2020”. 
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while venture capital is a powerful instrument, it is also a narrow instrument used by less 

than one per cent of Swedish companies. 

The two new tools 

The green investment fund is to invest in unlisted small and medium-sized companies at an 

early stage. The companies should have major growth potential and work in innovative 

goods or services with a direct or indirect greenhouse gas-reducing effect. The fund is 

managed by Almi Invest and has a total of SEK 650 million at its disposal, financed in 

equal share by the ERDF and national public funds. The fund shall always co-invest with 

private investors, who shall provide at least 50 per cent of the capital. This means that the 

total investment sum is expected to exceed SEK 1 billion.  

The fund’s steering documents highlight a need for market-supplementing initiatives 

within the environmental sector as the basis for investment in the green fund. Reasons 

mentioned include long lead times in environmental technology, lack of industry expertise 

among investors, and uncertain future demand, as this is affected by policy instruments in 

the area of environment and climate. The initiative is intended to both increase business 

investments that contribute to climate-related goals and increase the competence among 

companies in the target group. 

The holding fund can also be referred to as a fund of funds, i.e. it provides funds for other 

VC funds (three in this case) which in turn invest in small and medium-sized growth 

companies (primarily) in Sweden.
5
 This constitutes an additional step between the central 

government and the portfolio companies, compared to the direct investment method used 

in the green fund and the regional co-investment funds. The holding fund is managed by 

the European Investment Fund (EIF). The public funding is split equally between the 

ERDF, the Swedish Agency for Economic and Regional Growth and the EIF, with each 

party contributing almost SEK 200 million. With private co-financing of at least 50 per 

cent on a fund level, the total investment funds will thus equal at least SEK 1 billion. 

The steering documents state that the aim of the initiative is both to increase the number of 

private venture capital actors and to increase the supply of venture capital in the early 

stages.  

Observations regarding programme logic 

The steering documents of both initiatives are vague with regards to which problems are to 

be solved and how this is to be done. The goals are also defined using fairly general 

formulations. Vagueness can have positive aspects, as it gives the fund managers greater 

flexibility and freedom, but can also cause uncertainty regarding both expectations and 

methods. It also makes it hard to know what the intended outcomes of the initiatives are in 

more concrete terms, which makes it hard to know what an assessment shall compare the 

actual outcome with in order to evaluate the goal attainment. Interviews and document 

analyses also indicate that the programme idea has changed somewhat, moving from 

originator to implementer. 

Dissemination of knowledge (supply of expertise and experience) to the portfolio 

companies has a prominent place in the original planning, but seems to become more of a 

                                                 
5 A maximum 15 per cent of the capital per sub-fund may be invested in companies outside of Sweden, if it is 

done within the EU 
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by-product when the respective funds are realised. It is not apparent that any concrete 

measures are being planned. 

The steering documents’ focus is on the supply of capital, while paying less attention to the 

demand side. This is partially to be expected when studying the programme logic for new 

capital supply initiatives, but there may also be reason to consider the need for supple-

mentary non-financial measures aimed at investment-seeking companies. Such measures 

are preferably implemented externally to the fund, by other actors close to the market. 

With regards to the green fund, there is an intrinsic risk of conflicting objectives. It is not 

clear how return on invested capital shall be valued in relation to the environmental utility, 

i.e. the development of innovative green, greenhouse gas-reducing products and services. 

Interviews indicate that the environmental utility seems to be somewhat downgraded in the 

choice of investment objects. It is unclear how well this matches the Government’s 

original intention behind the initiative. A clearer goal discussion ex ante would most likely 

have clarified this and allowed for steering of the implementation in the desired direction. 

For the holding fund, one of the purposes is to supplement the private venture capital 

which, according to the steering documents, has decreased in recent years. The creation of 

more private VC teams, through the sub-funds, is expected to make the system more 

dynamic and diverse, and can therefore be seen as a results indicator. But such numbers 

require interpretation. For example, a base line for the private presence where such an 

increase takes place should be of interest. Based on this, the choice of three VC teams 

active in ICT in Stockholm is somewhat surprising. It is on Sweden’s hottest VC market 

that the Government initiative aims to create additionality with three new teams.  

Proposals and recommendations 

Clarifying the expectations of an initiative is beneficial to both the implementer and 

evaluator. A main recommendation is for the initiatives’ stakeholders (commissioners and 

implementing actors) to develop the funds’ programme logic together. Clear goal formula-

tions, transparent discussions about possible conflicting goals or prioritisations, and 

identification of mechanisms (processes of cause and effect) in the chain of effect which 

are critical to goal attainment can be concrete examples of such work. 

How should the funds address the goal of contributing to increased expertise among 

companies and disseminating knowledge? Should special activities be carried out or are 

there hopes that the effect will still arise, as a by-product of the investment itself? It would 

be good to be clearer about how this would happen and what the expected results are.  

From an additionality perspective, it is important to follow up on the holding fund’s three 

sub-funds and compare their investment patterns to what is exhibited by existing private 

actors. For example, it remains to be seen if the three new VC teams are more keen than 

existing actors to invest in early stages. 

The central government is now involved in four policy initiatives in the area: regional VC 

funds, the green fund, the holding fund, and Saminvest AB. The last two are based on a 

fund of funds methodology. Here, it could be good to create a dialogue and an exchange of 

knowledge, and in the longer term, consider possible coordination benefits and the ability 

to better integrate the government initiatives into a single whole.  

It is also important to ensure the supply of investment data in the future, in order to create 

the best possible conditions for evaluating and learning from the various initiatives. 
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1 Utgångspunkter och upplägg 

Möjligheten för investeringsmogna företag att hitta finansiering till sin verksamhet är en 

viktig del av tillväxtpolitiken. Den svenska regeringen har också i flera sammanhang 

uttryckt betydelsen av en väl fungerande kapitalförsörjning. Den finansiella marknaden 

kan emellertid ibland misslyckas med detta. Skälen kan vara flera, ofta nämns faktorer som 

osäkerhet, informationsasymmetrier och agentproblem. Tunna marknader och därigenom 

problem (tid och kostnader) för aktörer att lokalisera varandra och sluta avtal kan vara 

ytterligare en anledning. Statliga finansieringsåtgärder kan därför i vissa fall motiveras av 

tillväxtpolitiska skäl. En annan fråga är däremot hur effektiv staten kan vara när det gäller 

att överträffa marknadens bedömningar. 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, har studerat 

två nystartade finansiella policyinstrument, en grön fond och en holdingfond (fond-i-fond) 

ut ett lärandeperspektiv. Huvudfokus ligger på insatsernas programlogik.  

Syftet med detta kapitel är att introducera läsaren till rapporten. Kapitlet inleds därför med 

en rapportdisposition följt av en översiktlig beskrivning av ramprojektet, tillvägagångssätt 

samt de aktuella policyinsatserna. 

1.1 Disposition 

I kapitel 2 presenteras först några grundläggande utgångspunkter vid finansiering av små 

och medelstora företag. Detta följs av en översiktlig, generell, introduktion till program-

logik och en diskussion om skälen bakom de båda insatsernas tillkomst. I kapitel 3 

presenteras en sammanhållen analys av de två studerade instrumenten följt av kapitel 4 

med Tillväxtanalys avslutande reflektioner och policyrekommendationer. 

1.2 Ramprojektet 

Denna delstudie, ”Klimatsmart kapital och fond-i-fond – hur var det tänkt?” ingår i ett 

större ramprojekt som tituleras Vilka lärdomar kan dras från de statliga riskkapital-

satsningarna inom Europeiska regionala utvecklingsfonden? Vi inleder därför med en kort 

beskrivning av själva ramprojektet. 

De tre finansieringsinstrument som inkluderas är regionala saminvesteringsfonder, en grön 

fond (Almi Invest GreenTech)och en holdingfond (Swedish Venture Initiative, SVI). Inom 

det aktuella ramprojektet planeras fyra delprojekt, men slutrapporten kommer även att 

inkludera lärdomar från de utvärderingar och analyser som myndigheten tidigare har utfört 

inom området.
6
  

Ramprojektet svarar även upp mot Tillväxtanalys regeringsuppdrag och utvärderingsplaner 

som redovisades i december 2015 (diarienummer 2015/017). 

                                                 
6 Regeringen har tidigare vid olika tidpunkter sedan 2009 gett Tillväxtanalys i uppdrag att utvärdera 

riskkapitalinsatser inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Myndigheten har, i enlighet med 

erhållna regeringsuppdrag, med olika metoder följt och utvärderat de regionala saminvesteringsfonderna 

(Tillväxtanalys 2010; 2011b; 2013; 2016; 2017). Sammantaget kommer studierna vid ramprojektets slut att ha 

inkluderat teoretiska genomgångar, internationella erfarenheter och fallstudier, tematiska fördjupningar, 

programlogik samt effektutvärdering. Syftet är att ramprojektet – genom policydiskussioner och 

rekommendationer – ska utgöra ett konkret kunskapsbidrag inför överväganden och utformning av fortsatta och 

framtida insatser inom området offentligt riskkapital. Slutrapporten planeras till slutet av år 2019.  



KLIMATSMART KAPITAL OCH FOND-I-FOND – HUR VAR DET TÄNKT? 

12 

1.3 Tillvägagångssätt 

1.3.1 Mycket tidigt skede – fokus på programlogik 

Både den gröna fonden och holdingfonden är i mycket tidiga skeden. När denna studie 

inleddes hade ännu ingen av dem gjort sin första investering. Några förutsättningar att 

undersöka insatsernas effekter fanns således inte. Tillväxtanalys har därför genomfört en 

studie av ex ante-karaktär. Utifrån ett mer övergripande programperspektiv har vi 

analyserat den programlogik som ligger till grund för de två policyåtgärderna. Syftet är att 

bidra med kunskap som kan leda till en utveckling av de statliga insatserna och att gene-

rellt främja ett lärande som långsiktigt kan förbättra effektiviteten i dessa och liknande 

policyåtgärder.  

Grundläggande frågor när det gäller programlogik för en policyinsats är att undersöka 

problem och mål. Hur tydligt formulerade är de? Finns det beskrivet hur problemen ska 

lösas? Har insatserna en konsekvent målfunktion från initiering till faktiskt genomförande?  

Målgruppen för studien bedöms främst vara Näringsdepartementet och Tillväxtverket. 

1.3.2 Processen 

Tillväxtanalys har valt att upphandla en studie av de finansiella instrumentens program-

logik som huvudsakligt underlag för rapporten. Dialog har även förts med förvaltande 

myndighet Tillväxtverket. Studien genomfördes under hösten 2017 av professor Lars 

Silver och fil dr. Rolf Sandahl.  

Silver är professor i företagsekonomi samt ställföreträdande rektor på Handelshögskolan 

vid Umeå universitet. Tidigare har han bland annat byggt upp en avdelning för Bank och 

Finans vid KTH. Sandahl är fil.dr i statsvetenskap och har arbetat med utvärderings- och 

resultatanalysfrågor i mer än 20 år. Han har även varit med och skapat European 

Evaluation Society (EES) och Svenska utvärderingsföreningen (SVUF).  

Tillväxtanalys har sedan sammanställt materialet, i huvudsak baserat på underlags-

rapporten och kompletterat med egna slutsatser och rekommendationer. 

Aktuella frågeställningar och bakgrund för studien lämnades av Tillväxtanalys i samband 

med upphandlingsprocessen. Forskarteamet har även tagit del av Tillväxtanalys tidigare 

rapporter om de regionala riskkapitalfonderna. I övrigt har relevanta styrdokument, det vill 

säga, skriftligt material om bakgrunden till de två finansieringsinstrumenten studerats. 

Personliga intervjuer med nyckelpersoner (endera med operativt eller administrativt ansvar 

för någon av de två insatserna) har dessutom utförts, i samtliga fall i respondenternas 

lokaler. I klartext rör det sig om intervjuer med representanter från Almi Invest, Energi-

myndigheten, Europeiska investeringsfonden (EIF), Tillväxtverket och Näringsdeparte-

mentet.  

1.4 Policyinsatserna 

1.4.1 Finansieringsinstrument i de svenska regionalfondsprogrammen 

De svenska regionalfondsprogrammen för perioden 2014–20 antogs av EU-kommissionen 

den 15 december 2014. Programmen består av åtta regionala program som täcker hela 
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Sveriges yta på NUTS 2-nivå.
7 
Dessutom finns det ett nationellt program, vilket är nytt för 

Sverige denna programperiod. Det nationella programmets insatser ska dels stödja de 

insatser som ligger i de regionala programmen, dels genomföra insatser av särskilt 

nationellt intresse.  

De två åtgärder, som behandlas i denna rapport, ligger inom det nationella programmet. 

Nedan följer en kort beskrivning av respektive åtgärd. 

Gröna fonden 

Energieffektivisering har en betydande roll i omställningen till ett hållbart energisystem. 

Den nationella energieffektiviseringspolitiken arbetar med generellt verkande styrmedel 

som energi- och koldioxidbeskattning samt handel med utsläppsrätter. Som komplement 

till detta finns även en rad selektiva styrmedel som ska lindra potentiella marknads-

misslyckanden och möjliggöra en lönsam energieffektivisering i olika sektorer. Det är 

enligt Nationellt regionalfondsprogram, känt att energieffektiviseringsåtgärder inte 

genomförs i den takt som förväntas, inte ens de privatekonomiskt lönsamma åtgärderna 

(EU-kommissionen, 2014b). 

Många företag bedöms sakna kunskap om teknik, verktyg och potential för energi-

effektivisering. Små och medelstora företag lider ofta brist på energiexpertis och kan ha 

svårt att hantera den administrativa börda som vissa åtgärder medför. Företagen har ibland 

inte heller ekonomiska och tidsmässiga resurser för detta arbete. Den gröna fonden ska 

därför stimulera användandet av och efterfrågan på energieffektiva tjänster och produkter. 

Syftet med satsningen är att få näringslivet, framför allt små och medelstora företag, att 

energieffektivisera sin verksamhet och på så sätt bidra till energiintensitetsmålet (EU-

kommissionen, 2014b). 

Den gröna fonden ingår i en investeringsprioritering med den övergripande målsättningen 

att: 

”bidra till genomförandet av insatser som leder till att utbudet av privat och offentligt 

riskkapital i tidiga faser stärks inom områden relaterade till klimat, förnybar energi 

och energieffektivisering och bidrar till en koldioxidsnål ekonomi.”(Tillväxtverket, 

2016:24).  

Inom Nationellt Regionalfondprogram motiveras detta nya instrument med förklaringen att 

Sverige inte bedöms klara målet om energieffektivisering, varken på nationell nivå eller 

EU-nivå, med befintliga styrmedel. De hinder som har identifierats (se nästa sida) uppges 

motivera en inriktning mot insatser för energieffektivisering (EU-kommissionen, 2014b). 

Fonden vänder sig till onoterade små och medelstora företag med stor tillväxtpotential 

inom i huvudsakligen tidig fas, som erbjuder innovativa varor och tjänster som direkt eller 

indirekt minskar klimatutsläpp. Målgruppen är brett formulerad, vilket innebär att de 

portföljbolag som fonden investerar i kan finnas i ett spann från IT-relaterade tjänster till 

kapitalintensiv teknik. Exempel på områden där investeringar kan ske är förnyelsebar 

energi, smarta nät, biogas, agritech, avancerade miljövänliga material och sensornätverk. 

Satsningen är tänkt att öka spridningen och anammandet av tjänster och teknik som stödjer 

övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Insatsen genomförs som ägarkapital i en 

revolverande fond (Tillväxtverket, 2016). 

                                                 
7 De åtta regionala programområdena är: Övre Norrland, Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, Stockholm, 

Västra Sverige, Östra Mellansverige, Småland och öarna samt Skåne. 
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Tillväxtverket beskriver att det övergripandet syftet med insatserna är att ”förstärka 

möjligheten för en framgångsrik marknadsetablering av produkter och tjänster som bidrar 

till minskad klimatpåverkan” (Tillväxtverket, 2016: 25). Vidare beskrivs en situation med 

en ”markant tydligare” och ”akut” brist på riskvilligt kapital inom miljösektorn mer 

generellt och mer specifikt inom förnybar energi och energieffektivisering, gällande 

produkter som bidrar till minskad klimatpåverkan (Tillväxtverket, 2016). 

Barriärer som identifierats inom sektorn är större kapitalbehov på grund av längre 

kommersialiseringsprocess, svårigheter att analysera bolagen avseende teknisk verifiering 

och kundnytta, bristande branschkompetens hos investerare och problem med att bedöma 

risken för förändringar i styrmedelsbaserad efterfrågan (EU-kommissionen, 2014b). Till 

detta kommer en längre ledtid än vanligt inom miljö- och energisektorn, med en dubbelt så 

lång kommersialiseringsprocess. Statliga och offentliga insatser bedöms därför som viktiga 

för att bidra till klimatrelaterade målsättningar såväl nationellt som internationellt 

(Tillväxtverket, 2016).  

Inom energitekniksektorn bedöms det, enligt studerade styrdokument, sammantaget finnas 

ett kapitalförsörjningsbehov som marknaden inte förmår hantera. 

Tanken med insatsen är att skapa en förstärkande effekt, genom dels en förbättrad 

möjlighet till kapitalförsörjning, dels genom förmedling av kompetens och erfarenhet till 

målgruppen. Det senare kan handla om affärsmässighet, en god förståelse för energi-

systemet, utvecklingspotential för teknik med energi- och klimatrelevans och internatio-

nalisering. Två syften kan således uttolkas med satsningen: (i) Öka sannolikheten att 

affärsmässiga investeringar som bidrar till klimatrelaterade målsättningar kan genomföras, 

samt (ii) Öka kompetens och erfarenheter i de företag som utgör målgruppen. 

Företagen ska vid tidpunkten för första investeringen vara antingen i såddfas (inte ännu ha 

varit verksamt på någon marknad), startfas (företaget har varit verksamt mindre än sju år 

efter sin första kommersiella försäljning) eller expansionsfas. Tyngdpunkten ska ligga på 

såddfasen (Tillväxtverket/Almi, 2016). 

Det totala riskfinansieringsbeloppet inklusive privat medfinansiering får inte överstiga 

15 miljoner euro. Målsättningen är att fondens samtliga investeringar ska ha omvandlats 

till likvida medel vid förvaltningsperiodens utgång (Tillväxtverket/Almi, 2016). 

Den gröna fonden finansieras till hälften av Europeiska regionala utvecklingsfonden och 

till hälften av nationella offentliga medel (Almi Företagspartner, Almi Invest samt Energi-

myndigheten). Fonden har 650 miljoner kronor till sitt förfogande och avsikten är att den 

ska kunna investera upp mot 20 miljoner kronor per företag. Det skulle innebära 

investeringar i mellan 30 och 50 bolag fram till 2023. Fonden har en lång investerings-

horisont och saminvesterar alltid med privata investerare. Minst 50 procent av kapitalet ska 

vara privat, vilket innebär att den totala investeringssumman beräknas överskrida en 

miljard kronor. 

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för EU:s regionala utvecklingsfond. I den rollen 

tecknade de i oktober 2016 ett avtal med Almi Invest om det praktiska genomförandet. 

Energimyndigheten är samarbetspartner till Almi Invest och bidrar, förutom med 

25 procent av fondens kapital, även med teknisk expertis, erfarenhet från affärsutveckling 

inom sektorn samt med inflöde av investeringsobjekt (http://www.energimyndigheten.se). 

Hos Almi Invest marknadsförs fonden som ”Almi Invest GreenTech fond”. Den första 

investeringen i gröna fonden skedde 15 december 2017. 

http://www.energimyndigheten.se/
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Holdingfonden 

Enligt Nationellt regionalfondsprogram ligger Sverige i toppskiktet i Europa när det gäller 

riskkapitalinvesteringar i allmänhet. Däremot noteras att det finns en utveckling under de 

senaste åren som visar att många privata investeringsfonder har valt att lämna de allra 

tidigaste faserna. Enligt programmet bedöms också antalet privata, nystartade VC-fonder, 

ha minskat kraftigt. Vidare konstateras att intresset från institutionella investerare att 

investera i svenska VC-fonder under den innevarande programperioden har varit fortsatt 

avtagande. Detta förklaras till stor del bero på en svag avkastning från dessa fonder. Det 

viktigaste motivet för stöd till investeringar i tidig fas är därför att relationen mellan risk 

och avkastningen är för dålig. Det bedöms alltså föreligga marknadsmisslyckanden som 

leder till färre investeringar i tidig fas (EU-kommissionen, 2014b).  

Internationella erfarenheter visar, enligt Nationellt regionalfondsprogram, att insatser för 

en väl fungerande privat VC-marknad resulterar i att fler tillväxtföretag får möjlighet att 

utvecklas. För att behålla en god utvecklingskraft i Sverige med växande små och medel-

stora företag så blir det, enligt dokumentet, viktigt med en dynamisk marknad för risk-

kapital i tidig fas. För att kunna möta företagens unika behov och karaktär blir det också 

betydelsefullt att utbudssidan på riskkapitalmarknaden präglas av mångfald. Därför är det, 

enligt programmet, motiverat med en fond-i-fond-lösning med syfte att investera i privata 

VC-fonder med fokus på tidig fas. Detta bygger också på rekommendationer från OECD 

och Europiska investeringsfonden (EU-kommissionen, 2014b). 

Fond-i fond innebär i detta sammanhang att EU-medel, regionalfondsmedel från det 

nationella regionalfondsprogrammet tillsammans med annan offentlig finansiering sätts i 

en fond. Denna får sedan i uppgift att välja ut privata investeringsfonder (i detta fall tre), 

som med lika stor del privat finansiering kan investera riskkapital i företag i tidiga faser. 

Investeringen kan ske i både nya och befintliga VC-fonder (EU-kommissionen, 2014b). 

Det övergripande syftet med insatserna inom investeringsprioriteringen
8
 är att:  

”främja tillkomsten av nya förvaltare inom VC-segmentet i Sverige. Insatsen bör 

stimulera ett intresse för segmentet bland institutionella placerare för att öka 

dynamiken och mångfalden på den privata venture capitalmarknaden, förbättra 

långsiktig hållbar tillväxt och att små och medelstora företags konkurrenskraft stärks.” 

(Tillväxtverket, 2016:15). 

Därtill nämns även syftet att stärka utbudet av tidigt riskkapital (VC). Detta bedöms som 

viktigt för en förbättrad långsiktig tillväxt och för en stärkt konkurrenskraft för svenska 

små och medelstora företag. Motiveringen till en så kallad holdingfond blir således att 

antalet aktiva privata fonder som investerar i små tillväxtföretag i tidig fas har minskat 

kraftigt de senaste åren och att det är angeläget att behålla en vital riskkapitalbransch för 

att kunna tillgodose investeringsbehov hos små och medelstora företag (EU-kommis-

sionen, 2014b). 

Tillväxtverket har utsett EIF att genomföra satsningen och förvalta fonden som kallas 

”Swedish Venture Initiative” (SVI).
9
 Det nya initiativet bygger på tidigare liknande 

                                                 
8 EU-kommissionen har formulerat tio tematiska mål för de operativa programmen att styra mot. Sverige har 

sen prioriterat bland dessa. Inom varje tematiskt område finns investeringsprioriteringar som fördelats olika i 

de nio programmen (åtta regionala och ett nationellt) utifrån regionala behov. Det är investerings-

prioriteringarna som anger vad projekt kan få finansiering för. 
9 Se information hos European Investment Fund: 

http://www.eif.org/what_we_do/resources/swedish_venture_initiative/index.htm (2017-03-07). 
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initiativ som EIF har haft med andra EU-länder, till exempel Nederländerna, Storbritannien 

och i Baltikum. 

Holdingfonden investerar alltså sitt kapital i andra privata underfonder där själva 

investeringen i portföljföretagen sker. På så sätt utför och förvaltar nya team investeringar i 

tillväxtföretag och bidrar med såväl kapital som kompetens (Tillväxtverket, 2016).  

Den offentliga finansieringen kommer i lika delar från ERUF, Tillväxtverket och EIF, med 

knappt 200 miljoner kronor vardera. Efter avdrag för förvaltningskostnader innebär det 

totalt drygt 540 miljoner kronor till underfonderna. Med en privat medfinansiering med 

minst 50 procent på fondnivå kommer således SVI totalt att kunna investera minst en 

miljard kronor. EIF har genom ett utlysningsförfarande, valt ut tre fondförvaltare (under-

fonder). 

Målgruppen för underfondernas investeringar är onoterade små och medelstora företag 

som bedöms ha hög tillväxtpotential. Företagen ska befinna sig i tidiga utvecklingsfaser, 

antingen i såddfas (inte ha varit verksamt på någon marknad) eller startfas (företaget har 

varit verksamt mindre än sju år efter sin första kommersiella försäljning). En tredje variant 

är om det krävs en initial investering som överstiger 50 procent av genomsnittlig årlig 

omsättning de senaste fem åren (EU-Kommissionen, 2014a). 

Investeringarna förväntas befinna sig i intervallet 0,2–30 miljoner kronor per bolag och får 

inte överstiga 15 miljoner Euro (EU-Kommissionen, 2014 a). De första investeringarna 

skedde under februari och mars 2018. 
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2 Hur ser programlogiken ut? 

Kapitlet inleds med två teoretiska genomgångar. Först beskrivs några grundläggande 

utgångspunkter vid finansiering av små och medelstora företag, följt av en översiktlig 

programteoretisk introduktion. Avslutningsvis diskuteras skälen bakom de båda insatsernas 

tillkomst. 

Kapitlet är, liksom det nästkommande, hämtat från en underlagsrapport skriven av 

professor Lars Silver samt fil.dr. Rolf Sandahl.
10

 

2.1 Grundläggande finansiella utgångspunkter 

Innan vi
11

 övergår till själva programteorin kan det vara lämpligt med en kort teoretisk 

introduktion. En utgångspunkt som vanligen förekommer inom finansiering av små och 

medelstora företag kommer från den så kallade principal agent-teorin (Jensen & Meckling, 

1976). Enligt denna teori så finns det ett antal grundläggande antaganden som gäller för 

relationen mellan investerare och företaget som investeras i.  

Det första antagandet är att det råder informationsasymmetri (se Healy & Papelu, 2001, för 

en översikt). Detta betyder att det för den investerande parten är svårt att hitta information 

om sannolikheten för att ett visst företag kommer att lyckas med sina ambitioner, eller ens 

överleva (Petersen & Rajan, 1994; DeYoung m.fl., 2008; Gruenert & Norden, 2012). För 

investeringar i mindre företag gäller generellt att det dels är svårt att bedöma det individu-

ella företagets kapacitet, men dels också att bedöma marknaden som detta företag verkar i. 

Ett andra antagande är att det finns en risk av ”moral hazard”, det vill säga att motparten 

inte agerar på ett sätt som är förenligt med vad investeraren vill ha ut av relationen. För att 

hantera detta krävs uppföljning och kontrakt som sätt att hantera relationen.  

Till detta grundläggande set av antaganden kan läggas att det finns en hackordningsteori 

(pecking order theory). Den lanserades av Myers (1984) och innebär att om mindre företag 

själva kan välja sin finansiering så väljer de en finansiering som tillåter att företaget i 

största möjliga mån bevarar sitt oberoende. Detta har i sin tur lett till ett resonemang om att 

särskilt mindre företag präglas av kontrollaversion, det vill säga att de vill undvika att 

externa aktörer utövar kontroll över företaget (se Berggren m.fl., 2000; Mac an Bhaird & 

Lucey, 2010; van Caghem & van Campenhout, 2012). I vissa branscher så kan denna teori 

få ett mindre inflytande, exempelvis i branscher som präglas av stark tillväxt eller där det 

finns få alternativ till finansiering med en hög grad av extern styrning. 

2.1.1 Ägarkapitalgap och finansiellt gap 

Tillgång till kapital är ett av de klassiska tillkortakommanden som behandlas i forskning 

kring små och medelstora företags tillväxt. Andra är entreprenöriell orientering, brist på 

kunskap om företagande och svårigheter att konkurrera med större aktörer. Även om 

entreprenörerna själva står för en stor del av sådd- och startkapital för nya företag 

(Bygrave & Hunt, 2005), räcker den enskilde individens och närståendes kapital oftast inte 

särskilt långt. Det finns särskilt ett behov av ägarkapital (Aernoudt m.fl., 2007) och då 

speciellt i tidiga faser (Tucker & Lean, 2003).  

                                                 
10 Underlagsrapporten i sin helhet finns tillgänglig på Tillväxtanalys webbplats (www.tillvaxtanalys.se). 
11 Med vi avses i stycket författarna till underlagsrapporten. 
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I teoretiska termer anges att det finns såväl ett ägarkapitalgap (equity gap) och ett 

finansiellt gap (financial gap). Det senare är en mer generell term som innebär att mindre 

företag möter ett gap från det att ägarnas och närståendes kapital inte längre räcker till, 

fram till dess att företaget anses tillräckligt moget (till exempel av banker) för att vara 

aktuellt för utlåning av kapital. I banksammanhang inträffar detta gap vanligen när 

företaget är mellan ett och tre år gammalt. När det gäller ägarkapital, som är särskilt 

betydelsefullt i branscher där kommersiella banker traditionellt inte är aktiva, finns det i 

praktiken två gap. Det första gapet uppkommer från det att ägarnas och närståendes kapital 

inte räcker till, fram till dess att en affärsängel är villig att gå in med kapital. Det andra 

gapet uppkommer när affärsänglars förmåga att investera upphör till dess att formellt 

riskkapital är villigt att gå in med kapital.  

Effekten av ägarkapitalgap är att mindre företags tillväxt hindras och potentiellt missar de 

då möjligheter som kan uppstå på marknaden. Dessa marknadsimperfektioner kan 

potentiellt leda till en mindre dynamisk ekonomi och att affärsidéer antingen inte kan 

förverkligas eller att de tvingas flytta till andra marknader där förhållandena är bättre. 

Diskussionen kring dessa gap är drivande när det gäller att motivera statlig intervention 

inom området.  

2.1.2 Finansieringsstafetten – olika faser av investeringar 

En nyckelfaktor när det gäller finansiering av små och medelstora företag är att det finns 

olika typer av finansiering i olika stadier av utveckling. Det ska här noteras att en mer 

väsentlig skillnad ofta är om företaget är noterat på en likvid börs (det vill säga åtnjuter så 

kallad ”garanterad finansiering”) eller inte. Garanterad finansiering inträffar då ett företag 

själv kan bestämma sig för en nyemission, där det i princip kan förvänta sig att få kapital 

om nya aktier emitteras. Detta sker dock i allmänhet inte förrän företaget har nått en 

betydande storlek, vilket generellt är kravet för att noteras på en likvid börs.  

Faserna som kan anges för växande företag är såddfas, startfas, etableringsfas, expansions-

fas och marknadsnoteringsfas (trade sale). Det finns i varje fas olika tänkbara finansiärer. 

I sådd och startfaser finns det begränsat med kapital förutom från ägarna själva eller 

närstående. Det behövs, beroende på bransch, i allmänhet inte så mycket kapital under 

dessa faser. Men relativt snart ökar kapitalbehovet. Affärsänglar kan gå in redan i start-

faser, men oftare involveras de i etablerings- eller expansionsfaser. I teorin kan formellt 

riskkapital gå in i tidiga faser, men detta är i praktiken relativt ovanligt. Sett till hur 

formellt riskkapital fördelar sina investeringar är beloppen mångdubbelt mycket högre i 

senare faser, inte minst buy out-faser.
12

 Ytterligare en faktor är att riskkapitalinvesteringar i 

senare faser i många avseenden inte kan liknas vid investeringar i tidiga faser avseende 

metod och resultat (Cumming, 2014). Illustreras faserna tillsammans med en schematisk 

föreställning om ägarkapitalgap (se figur 1) är det tydligt var de primära problemen finns 

för växande kunskapsföretag, det vill säga företag som inte kommer att kunna få 

finansiering från till exempel banker på grund av risknivå och frånvaro av säkerheter. 

                                                 
12 Med buy-out avses investeringar i mogna, medelstora bolag med stabila kassaflöden som behöver aktiva 

ägare för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft. 
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Figur 1 Det kunskapsintensiva företagets finansiering  

 

Anmärkning: FFF avser så kallade family friends and fools, det vill säga det som kan kallas för internt ägarkapital 

Formellt riskkapital 

Riskkapital är generellt en form av finansiering av entreprenöriella aktiviteter som siktar 

på stark tillväxt i situationer där affärsidén har en relativt stor risk för att misslyckas, men 

där avkastningen potentiellt sett är mycket stor (Winton & Yerramilli, 2008). En vanlig 

indelning är i formellt respektive informellt riskkapital. Med det förra avses riskkapital-

bolag, som startar investeringsfonder i syfte att under en viss tid placera externa aktörers 

(ofta pensionsfonders) kapital under en begränsad tid. Bolagen är professionellt uppbyggda 

och följer etablerade strategier för sina placeringar. Det finns relativt mycket forskning om 

formellt riskkapital, ofta inriktad på typiska attribut som exempelvis optimal portföljstorlek 

(Buchner m.fl., 2017), regleringars inverkan på riskkapitalinvesteringar (Wonglimpiyarat, 

2009), exitstrategier (Neus & Walz, 2005), syndikering
13

 (Wright & Lockett, 2003), 

professionalisering (Hellmann & Puri, 2002) och beslutsfattande (Zacharakis & Shepherd, 

2005).  

Den övergripande riskkapitalmodellen kan ses som generering av ett deal-flow – ett flöde 

av investeringsförslag som riskkapitalbolaget kan välja ifrån. Därefter följer val av objekt 

från detta flöde, en eventuell syndikering med andra aktörer (ofta andra riskkapitalbolag), 

kontraktsskrivning, uppföljning och eventuella åtgärder under investeringstiden och 

slutligen en exit där bolaget antingen säljs till en annan aktör eller noteras på en börs.  

Kontrakt har en viktig roll i litteraturen kring formellt riskkapital (Gompers & Lerner, 

1999), framför allt för att hantera moral hazard (moraliskt vågspel) och adverse selection 

(negativt urval). Generering av deal-flow är också väsentligt i riskkapitallitteraturen 

(Kirilenko, 2001). En annan viktig faktor är hur det formella riskkapitalet hanterar 

investerare, då de endast till en mindre del investerar eget kapital i sina investeringar 

(Cumming m.fl., 2008). Antalet investment managers
14

 är också något som diskuteras. 

                                                 
13 Syndikering innebär att flera parter går samman och delar på en investering i ett bolag eller projekt. 
14 Detta är en person (eller organisation) som gör investeringar i värdepappersportföljer i regel på uppdrag av 

kunder, i enlighet med de investeringsmål och parametrar som definieras av dessa kunder. 
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Generellt gäller att ju tidigare fas som investeringar sker i, desto fler investment managers 

behövs (Cumming, 2006). 

I korthet kan det formella riskkapitalet beskrivas utifrån ett antal tillvägagångssätt: 

• Investeringsprocessen hanteras av professionella investment managers. 

• Det finns specifika kriterier för avkastningnivå, internal rate of return, som ofta är 

mycket höga. 

• Ägarskap ses som ett engagemang under en relativt begränsad tid, sällan mer än sju år. 

• Portföljteorin är en bärande teori, där det gäller att hitta en vinnare bland många 

investeringar. 

• Investerarna styr inte investeringarna utifrån det unika företagets förutsättningar utan 

följer snarare en formaliserad struktur eller mall. 

• Investeringar sker primärt i sena skeden, ofta som utköp och rekonstruktion av mogna 

företag. 

2.1.3 Informellt riskkapital 

Informellt riskkapital (affärsänglar) har andra funktioner än det formella riskkapitalet. Det 

har tillkommit allt fler studier av affärsänglar (se Månsson & Landström, 2005) och deras 

betydelse för tidiga faser har illustrerats i ett antal studier (se Bygrave & Hunt, 2005). 

Affärsänglar investerar sitt eget kapital och bidrar även ofta med kunskap till små och 

medelstora företag i tidiga faser (Aldrich, 1999). I studier om affärsänglar diskuteras bland 

annat deras motivation (Stedler & Peters, 2003), kvinnliga entreprenörer (Terjesen m.fl., 

2015), investeringsprocessen (Haines m.fl., 2003) och betydelsen av intuition för val av 

investeringsobjekt (Mason & Stark, 2004). 

Generellt gäller att affärsänglar är betydligt mer heterogena än formella riskkapitalister. 

Avseende motivation är affärsänglar, förutom att vara drivna av att få en hög avkastning 

också intresserade av att “göra företagsresan igen”, stödja lokalt företagande samt har en 

vilja att bidra med kunskap till andra eller att helt enkelt delta i investeringar med andra. 

Affärsänglar är inte lika beroende av att hantera risk med avkastning med en portfölj av 

företag, utan är mer eller mindre tydligt beredda att ta hög risk även om sannolikheten att 

lyckas är liten (Harrison & Mason, 1992). Detta kan delvis förklaras av att de vanligen 

investerar enbart några procent av sin totala förmögenhet i investeringarna. Olikheterna 

mellan hur formellt riskkapital motiveras och agerar i jämförelse med affärsänglar innebär 

att de inte alltid fungerar särskilt bra i syndikering med varandra (Harrison & Mason, 

2000). Detta blir särskilt tydligt i de fall där affärsänglar motiverar sina investeringar helt 

eller delvis med altruistiska motiv (Fehr & Fischbacher, 2003; Jensen, 1994).  

Det har sedan länge noterats att affärsänglar är särskilt betydelsefulla i regional mening, då 

dessa enligt forskning har en tendens att investera i sin närmiljö (Harrison & Mason, 1992; 

Sörheim 2005). Genom dessa lokala ägarinvesteringar ökar möjligheterna för mindre 

företag att hantera de gap som finns i kapitalmarknaden. Det finns flera olika anledningar 

till dessa lokala investeringar, bland annat i ökade kontrollmöjligheter och dessutom 

möjligheten att kunna ge icke-finansiellt stöd (Freear m.fl., 1994).  

Det har dock sedan en längre tid varit fallet att riskkapital och affärsänglakapital har 

distanserat sig från varandra. Framför allt då det formella riskkapitalet har inriktat sig 

alltmer på senare faser (Mason, 2006). Samtidigt har affärsänglar i många fall 
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”professionaliserats” och använder sig alltmer av det formella riskkapitalets tekniker och 

uttryck (EBAN, 2008), vilket inte alltid passar med affärsänglarnas motivation för att 

investera.  

Något som talar till affärsänglakapitalets fördel är att många studier pekar på att affärs-

änglar investerar mellan tre och tretton gånger mer än formella riskkapitalister i tidiga faser 

(Aernoudt & Erikson, 2002; Sohl, 2003; Reynolds m.fl., 2002; Gaston, 1989). Alla studier 

som görs i området pekar på att det informella riskkapitalet har en överlägsen betydelse för 

investeringar i tidiga faser jämfört med det formella riskkapitalet. 

Affärsänglars utgångspunkter för investering kan beskrivas utifrån följande: 

• Investeringsprocessen hanteras av tidigare framgångsrika entreprenörer. 

• Det finns inga tydliga kriterier för avkastning. 

• Ägarskap ses som långsiktiga engagemang. 

• Vinnare skapas genom en unik entreprenöriell utveckling i bolaget. 

• Relationen består av en tydligt direkt interaktion mellan affärsängeln och det 

investerade företaget. 

• Investeringar sker primärt i tidiga skeden, det vill säga start och expansionsfaser. 

2.1.4 Strukturens betydelse för statlig intervention 

Det har med andra ord konstaterats, att det formella riskkapitalet är kompetent att välja ut 

rätt investeringar inom det annars svåranalyserade fältet av icke-noterade företag. Däremot 

finns ett uppenbart problem i att de företag som det formella riskkapitalet är intresserade 

av inte alltid är de som är mest intressanta utifrån statlig interventionspolitik. Det formella 

riskkapitalet går strikt utifrån kriteriet att maximera avkastning i förhållande till risk. Detta 

betyder att om det formella riskkapitalet utifrån sina modeller analyserar att förhållandet 

mellan avkastning och risk är bättre i exempelvis skolsektorn än i cleantech, så kommer de 

att investera i skolsektorn.  

Affärsänglar och i viss mån även regionalt riskkapital har i praktiken lite andra modeller än 

formellt riskkapital, både vad gäller utvärdering och vad gäller motivering. Affärsänglar 

och regionalt riskkapital väger in andra faktorer som portföljföretagets betydelse för 

regionen och förankring i det lokala nätverket, medan formellt riskkapital har en mer 

standardiserad modell avseende både utvärdering och åtgärder. Det bör noteras att många 

affärsänglar själva är entreprenörer som nu vill satsa på andra entreprenörers utveckling. 

Affärsänglar tar ofta in annan information än vad det formella riskkapitalet gör, gärna 

regional sådan. De kan också vara mer långsiktiga i sina investeringar. På detta sätt kan 

affärsänglar ta något högre risk än formellt riskkapital. Detta fungerar väl med en statlig 

ambition att också ta högre risk.  

Både affärsänglar och staten är på grund av sina andra motiv än relativt kortsiktig 

avkastning till begränsad risk även beredda att satsa i tidiga faser, där det med nödvändig-

het råder brist på information. Därigenom är det naturligt att statliga interventioner också 

vill se samarbeten med just affärsänglar och mindre regionala riskkapitalbolag. Särskilt 

som det har visat sig att även statliga riskkapitalinitiativ har gynnats av regional förankring 

och anpassning (Munari & Toschi, 2015). 
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2.1.5 Den statliga interventionens grunder 

Statlig intervention på kapitalmarknaden ska i allmänhet ske som ett komplement till 

existerande kapital. Det vill säga att staten söker intervenera där det finns få alternativ till 

statliga investeringar. Det som är unikt för affärsänglainvesteringar är att dessa primärt 

genomförs i tidiga skeden och därmed ofta är av ett primärt intresse för statlig intervention 

(Lindström & Olofsson, 2001). Rätt utförd visar också forskning på att staten som komple-

ment till privat ägarkapital positivt kan påverka både avkastning och exit, men då primärt 

tillsammans med privata aktörer (syndikering) snarare än som direktinvestering utan extern 

partner (Brander m.fl., 2015). Tvärtom visar det sig att statliga riskkapitalorganisationer får 

sämre resultat än privatägda fonder när de direktinvesterar (Grilli & Murtinu, 2014). Det 

finns dock en diskussion om hur specialiserad en intervention bör vara när det gäller vilka 

företag som ska stödjas. Vissa, som Mason & Brown (2013) menar att det är väsentligt att 

sektorisera investeringar i högpresterande företag, då förutsättningarna för dem skiljer sig 

markant från varandra, beroende på vilken bransch de verkar i.  

Ett annat fenomen som också är av intresse för statlig intervention är att det ofta anges 

finnas många så kallade ”virgin investors”, det vill säga affärsänglar som är intresserade av 

att investera i tidiga faser, men ännu inte har haft tillfället, antingen på grund av att de inte 

har hittat rätt objekt eller för att de söker kunskap om lämplig metod (Sohl, 1999). Detta 

medför att staten i praktiken får två olika uppgifter när det gäller interventioner i tidiga 

faser. Dels vill staten rent faktiskt öka investeringarna i tidiga faser, dels finns ett behov av 

att öka kunskapen hos presumtiva affärsänglar om investeringar i tidiga faser. Eftersom 

kapitalet för dessa statliga investeringar är begränsat uppkommer dock frågan hur det kan 

användas på bästa sätt.  

När vi så ska bedöma statlig intervention när det gäller stöd till företag i tidiga faser är det 

därmed ett antal parametrar som blir viktiga: 

• Staten ska på effektivaste sätt använda sina begränsade medel för att intervenera 

(Effektivitetskriteriet) 

• Staten ska komplettera marknaden och inte konkurrera ut existerande finansiering 

(Kompletteringskriteriet) 

• De investeringar som staten gör ska vara neutrala i så mån att de inte gynnar vissa 

aktörer på bekostnad av andra (Neutralitetskriteriet) 

• I den mån statligt kapital används för investeringar ska det finnas ett specifikt mål för 

verksamheten, där staten bidrar med något som faktiskt påverkar den sektor där 

investeringarna genomförs (Påverkanskriteriet) 

• Staten bör agera på ett sätt så att de privata aktörernas intresse för att investera 

stimuleras, särskilt i tidiga faser (Kunskapskriteriet) 

• Staten ska vidare också intervenera på sätt som är i enlighet med andra målsättningar 

som finns för statlig verksamhet (exempelvis miljö, jämlikhet, etnicitet och så vidare. 

Vi kallar det här för Hållbarhetskriteriet, där hållbarhet både innefattar miljö och 

socialt ansvarstagande). 

2.2 Programlogik 

Programlogik har olika namn. Verksamhetslogik, interventionslogik, policyteori, program-

teori och förändringsteori är några exempel. Den amerikanska utvärderingsforskaren Carol 
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Weiss (1998) kallar kombinationen av programteori och implementeringsteori för 

förändringsteori medan Funnel & Rogers (2011) kallar förändringsteori tillsammans med 

handlingsteori för programteori. Grundtanken är emellertid densamma. En förändringsteori 

är, enligt Weiss språkbruk, en beskrivning av hur en insats är tänkt att fungera. Den visar 

alltså hur avsedda förutsättningar, genomförande och resultat är tänkta att hänga samman. 

En förändringsteori uttrycks i regel med en bild, men kan också uttryckas i text som 

illustrerar hur förutsättningar, genomförande och resultat är tänkta att hänga ihop.  

2.2.1 Effektkedja 

Arbetet med att ta fram en förändringsteori kan vara viktigt både inför en planerad insats 

och när man fastställer kunskapsintresset inför en utvärdering av effekter. Det centrala 

elementet i en förändringsteori är i regel en effektkedja. Den visar vilka deleffekter 

(mediatorer) som en insats är tänkt att uppnå på väg mot det slutliga målet med insatsen 

(sluteffekt). Låt oss i figur 2 nedan illustrera med ett fiktivt exempel från skolområdet: 

Figur 2 En effektkedja 

 

Utgångspunkten och insatsen i denna kedja är att skolpersonalen tror att många föräldrar 

inte inser hur viktigt det är att föräldrar deltar i elevernas skolarbete, det vill säga en 

okunskap om skolan och dess roll. Genom diskussioner bland föräldrar och skolpersonal 

hoppas man att föräldrarna genom en ökad kunskap om skolarbetet också stöttar sina barn i 

skolarbetet och att detta i sin tur sporrar eleverna till bättre prestationer i skolan.  

Att en del av kedjan leder till nästa led i kedjan sker inte med automatik. Effektkedjan 

utgör endast en tankekonstruktion där vi försöker få klarhet i vad som möjligtvis skulle 

kunna hända i de olika leden i kedjan. Det vanliga i metodlitteratur eller i genomförda 

utvärderingar, där programlogik eller förändringsteori används, är att effektkedjans olika 

”boxar” får utgöra förändringsteorin, det vill säga om en effekt inträffar, inträffar nästa 

effekt och så vidare. Men en förändringsteori är en orsaksteori, vilket innebär att man bör 

fundera över varför olika led i kedjan inträffar. Ett relevant begrepp i detta sammanhang är 

då mekanismer. 

2.2.2 Mekanismer  

Mekanismer är ett centralt element för att förklara varför en viss deleffekt får en annan del 

i kedjan att inträffa. Det finns en mängd olika definitioner av begreppet mekanism.
15

 

Gemensamt för dessa definitioner är i regel att en mekanism är en process som förbinder 

orsak och effekt och som förklarar varför effekten uppkommer när orsaken föreligger. 

                                                 
15 Exempelvis redovisar Peter Hedström och Petri Ylikoski nio olika definitioner, medan Brad Astbury och 

Frans Leeuw refererar till andra forskare som har funnit inte mindre än 24 olika definitioner. Se Hedström och 

Ylikoski, 2010; Astbury och Leeuw, 2010. 
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Sociologen Jon Elster (2007: 36) menar att mekanismer är den svarta låda som ger upphov 

till relationen mellan orsak och effekt:  

[…] the cogs and wheels that have brought the relationship [between policies and 

outcomes] into existence.  

Enligt Andrew Sayer (Danemark m.fl., 2003) är en mekanism det som ”får något att 

hända”, som ”producerar”, ”genererar”, ”skapar”, ”bestämmer”, ”möjliggör”, eller ”leder 

till” en effekt. Inom samhällsvetenskaperna kan mekanismerna kopplas till individer och 

deras beteenden (Elster, 1998). Carol Weiss menar att vi måste söka mekanismer för att 

förstå hur offentliga insatser påverkar människors föreställningar och val. Annars kan vi 

inte förstå varför en insats leder till eller inte leder till vissa effekter. Weiss (1997:46) 

menar att mekanismerna inte är någon del av själva insatsen, utan människors intryck av 

insatsen och omvandlingen av dessa till att respondera på ett visst vis: 

The mechanism of change is not the program activities per se but the response that the 

activities generate. For example, in a contraceptive counselling program, if counselling 

is associated with reduction in pregnancy, the cause of change might seem to be the 

counselling. But the mechanism is not the counselling, that is the program activity, the 

program process. The mechanism might be the knowledge that participants gain from 

the counselling. Or it might be that the existence of the counselling program helps to 

overcome cultural taboos against family planning; it might trigger a shift in the power 

relations between men and women. These or any of several other cognitive, affective, 

social responses could be the mechanisms leading to desired outcomes.  

Inom sociologin finns en omfattande litteratur om så kallade sociala mekanismer. Robert 

Merton menar exempelvis (Schelling 1998:32) att en mekanism är en teori:  

[…] a social mechanism is a plausible hypothesis, or set of plausible hypotheses, that 

could be the explanation of some social phenomena, the explanation being in terms of 

interactions between individuals, or individuals and some social aggregate.  

Merton använder en självuppfyllande profetia inom banksektorn som exempel på en 

kollektiv social mekanism. Ryktet om att en ekonomisk kris är förestående gör att vissa 

sparare börjar ta ut sina pengar. Det ger signaler till andra att göra samma sak, vilket i 

slutänden leder till en bankkris (Hedström & Swedberg, 1998). 

Enligt Ray Pawson är det viktigt att se mekanismer som delar i ett större socialt samman-

hang (Pawson & Tilley, 1997:58). Han uttrycker detta så att ”[…]causal outcomes follow 

from mechanisms acting in contexts”. Olika kontexter ger individerna olika stora möjlig-

heter att agera på ett vis som omformar de sociala mekanismerna. En insats som ger 

avsedd effekt i ett visst socialt sammanhang behöver således inte ge avsedd effekt i ett 

annat socialt sammanhang (Pawson, 2006: 94): 

The traditional ”does it work” question transforms instantly into at least five different 

lines of inquiry: what is it about this kind of intervention that works, for whom, in what 

circumstances, in what respects and why?  

Vi måste helt enkelt kunna beskriva kopplingen mellan orsak och effekt. Annars har vi inte 

klargjort varför orsaken leder till effekten (Elster, 1983). Tar vi inte reda på dessa 

mekanismer, så förblir det kausala förhållandet ett mysterium menar Pawson och Tilley 

(1997). Det är inte själva övervakningskameran på en parkeringsplats som får presumtiva 

brottslingar att avstå från inbrott, enligt Pawson och Tilley. Det är vetskapen om över-
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vakningskameran som gör att den presumtive brottslingen börjar fundera över sitt beteende 

och det är denna omvandling av intryck till respons som är mekanismen.  

Om vi återgår till effektkedjan i skolexemplet ovan har vi försökt att komplettera denna 

kedja med tänkbara mekanismer, se figur 3 nedan. 

Figur 3 Effektkedja med mekanismer 

  

Olika insatser måste således stimulera och övergå till en insikt för att föräldrarna ska agera 

och stödja sina barn i skolarbetet. Förståelsen av mekanismer i en effektkedja kan bygga på 

egna tidigare erfarenheter eller vara ett resultat av forskning. Även om man inte alltid kan 

garantera att mekanismer fungerar på identiska sätt mellan olika insatser eller i olika 

kontexter är det genom den här typen av resonemang som vi ökar möjligheten att utmana, 

förbättra eller skapa teorier på ett område. En utvärdering kan då förhoppningsvis bli ett 

led i ett sådant teoribyggande. 

Låt oss, efter dessa båda mer teoretiska avsnitt, gå över till att undersöka skälen bakom 

gröna fondens och holdingfondens tillkomst. 

2.3 Varför en grön fond och en holdingfond? 

Ett viktigt underlag inför beslutet att inrätta dessa båda fonder är bland annat den förhands-

bedömning som Tillväxtverket svarade för och som publicerades i februari 2015. En 

förhandsbedömning ska, enligt EU:s förordning 1303/2013, bland annat innehålla en 

analys av marknadsmisslyckanden, en bedömning av instrumentens mervärde, behov av 

ytterligare offentliga och privata medel, erfarenheter av tidigare liknande insatser etcetera 

(Tillväxtverket, 2015). Förhandsbedömningen är därmed en ex ante-analys och vår analys 

blir därför till vissa delar en ex ante-analys av denna ex ante-analys. Den förhands-

bedömning som Tillväxtverket ansvarat för, bygger till stora delar på underlagsrapporter 

från Ramböll Management Consulting (2015). 

Fonder för riskkapital är dock inget nytt i Sverige, till exempel har regionala riskkapital-

fonder funnits sedan år 2009. I mars 2016 presenterade Ramböll en slututvärdering om den 

insatsen, det vill säga efter förhandsbedömningen som nämns ovan (Tillväxtverket, 

2016).
16

 Vi återger nedan den problembild som görs i förhandsbedömningen kompletterat 

med resultat från Rambölls slututvärdering. 

                                                 
16 Inom de regionala riskkapitalfonderna gjordes under perioden 2009–15 investeringar för sammanlagt ungefär 

3,4 miljarder kronor, inklusive medfinansiering från privata aktörer (Tillväxtverket, 2016). 
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2.3.1 Förhandsbedömningen 

Att små och medelstora företag är en viktig del av näringslivet kan vi utläsa av statistiken. 

Mikroföretagen med 0–9 anställda, utgör cirka 96 procent av alla företag i Sverige. Lägger 

man till företag med 10–49 anställda, blir andelen mer än 99 procent. Mikro- och små-

företagen står tillsammans för cirka 65 procent av förädlingsvärde, omsättning och antal 

anställda i näringslivet i Sverige (Tillväxtverket, 2015). Hur viktigt är då riskkapital för 

dessa företag? 

Enligt förhandsbedömningen är inte tillgång till kapital det stora problemet för företag i 

gemen. Hinder för företagens möjligheter att växa är tillgången till infrastruktur, 

kompetent arbetskraft, lagar och myndighetsregler samt skatteregler etcetera. Nu är 

riskkapital inte heller aktuellt för alla små och medelstora företag eftersom riskkapital 

riktar sig mot nya verksamheter och investeringar i relativt tidiga skeden, med hög 

tillväxtpotential och förväntad hög avkastning. Utöver kapitalinsatsen är investeraren aktiv 

i företaget och tillför icke-finansiella värden exempelvis professionalisering av styrelse-

arbetet, rekrytering av ny, kompetent personal och kontakter med andra externa tänkbara 

investerare. Riskkapital riktar sig framförallt till innovativa företag där risken i samband 

med produkten eller marknadsefterfrågan är hög. Enligt förhandsbedömningen beräknas 

endast cirka en procent av alla nya företag i Sverige ha tagit in riskkapital (Tillväxtverket, 

2015).  

I förhandsbedömningen åberopas statistik som visar att volymen på formella riskkapital-

investeringar har minskat med mer än hälften sedan år 2008 och minskat fyra år i följd. 

Antalet företag som tar del av riskkapital har inte minskat i samma takt vilket tolkas som 

att genomsnittsinvesteringarna minskat i storlek. Minskningen rapporteras vara störst i 

startfas, men även i sådd- och expansionsfas ska aktiviteten ha minskat. Möjligheten att få 

banklån ska också ha minskat sedan finanskrisen 2008 (Tillväxtverket, 2015).
17

 IKT är den 

bransch i vilken investeringarna uppges ha minskat minst, medan energi/miljöteknik och 

cleantech uppges ha minskat med 48 respektive 80 procent.  

Enligt Tillväxtverket finns det ett flertal orsaker till den nedåtgående trenden för risk-

kapitalinvesteringar
18

 som är viktiga att ta hänsyn till i utformningen av satsningar under 

programperioden 2014–20 (Tillväxtverket, 2015): 

• Venture capital-fonder har uppvisat en låg genomsnittlig avkastning.  

• Venture capital dras, generellt sett, till regioner med hög tillväxt. 

• Exitmarknader har krympt.  

• Sektorsspecifika problem, exempelvis i energi/miljöteknik och cleantech som 

förknippas med höga risker kopplade till teknologi, marknadsefterfrågan och 

utformningen av politik och regleringar. 

• Långa investeringshorisonter– venture capital-fonder sätts ofta upp i ett tioårigt 

perspektiv, medan tidsperioden från initial investering till försäljning i många 

branscher, till exempel energi/miljöteknik och cleantech samt life science, är betydligt 

längre. 

                                                 
17 Man bedömer dock att behovet av marknadskompletterande lånefinansiering för små och medelstora företag 

täcks av Almi Företagspartner. 
18 I rapporten används benämningarna ägarkapital, riskkapital och venture capital tämligen synonymt. I den 

dagliga debatten görs ofta så. I princip finns dock vissa skillnader (Tillväxtanalys, 2010). 
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• Stora investerare har övergett venture capital-segmentet. Institutionella investerare 

placerar i liten utsträckning kapital i venture capital-fonder i Sverige på grund av 

historiskt låg avkastning. 

För att kunna avgöra det egentliga kapitalbehovet räcker det inte med uppgifter på utbuds-

sidan, även efterfrågan behöver givetvis inkluderas. Tyvärr är detta ingen enkel uppgift då 

skattningar av efterfrågan i regel bygger på vad företagen själva upplever att de behöver. 

Svårigheten att få finansiering kan bero på att risken är hög eller att företaget bedöms ha 

små överlevnadsmöjligheter. Det råder dock, enligt förhandsbedömningen, stor enighet om 

att företag i tidiga skeden har svårt att finna riskkapital. Frågan är emellertid i vilka skeden 

”gapet” finns. Enligt förhandsbedömningen hävdar vissa att den så kallade ”dödens dal” 

ligger i intervallet 0,5–2 miljoner kronor (sådd), medan andra menar att det är i intervallet 

5–50 miljoner kronor (expansion) som de verkliga problemen uppstår. Inom energi-/miljö-

tekniksektorn anses det finnas särskilda inträdesbarriärer (Tillväxtverket, 2015): 

• Större kapitalbehov på grund av längre kommersialiseringsprocess. 

• Svåranalyserade bolag avseende teknisk verifiering eller kundnytta. 

• Bristande branschkompetens hos investerare samt svårighet att bedöma risken för 

förändringar i styrmedelsbaserad efterfrågan. 

• Den traditionella modellen för privata VC-investeringar innebär en investerings-

horisont på 3–7 år, denna horisont stämmer dåligt överens med energitekniksektorn där 

kommersialiseringsprocessen kan ta dubbelt så lång tid.  

Det finansiella gapet för riskkapital, inklusive privat kapital, uppskattas i förhands-

bedömningen till 920 miljoner kronor per år. Beräkningen baseras på skillnaden mellan 

utförda VC-investeringar år 2013 (2 030 miljoner kronor) och genomsnittet för åren 2007–

13 (2 951 miljoner kronor). Motsvarande beräkningar görs i rapporten även för cleantech-

sektorn (för perioden 2007–12 dock) och bedöms då vara 259 miljoner per år, 

(Tillväxtverket, 2015). 

I Rambölls slututvärdering av de regionala riskkapitalfonderna, där staten saminvesterar 

med privata aktörer (Tillväxtverket, 2016) dras slutsatsen att satsningen skapar incitament 

för privata investerare att investera eftersom den finansiella risken delas. Ramböll antar 

därför att de privata investerarna inte skulle ha investerat i samma utsträckning utan de 

offentliga fonderna. I en enkät till privata investerare (svarsfrekvens 30 procent) menar 

majoriteten (54 procent) att de inte skulle ha investerat alls utan saminvestering eller med 

ett mindre belopp. 39 procent anger att de skulle ha investerat ungefär samma belopp ändå 

och åtta procent att de skulle ha investerat mer om fonden inte funnits. Rambölls slutsats är 

att fonderna har haft en positiv påverkan på de privata investeringarna och att de, utifrån 

den efterfråga som funnits på fonderna, behövs.  

I en enkät till portföljföretagen (svarsfrekvens 55 procent) i Rambölls utvärdering 

(Tillväxtverket, 2016) var externt riskkapital förstahandsvalet för häften, medan det för en 

knapp femtedel visserligen fanns andra finansieringskällor, men som ansågs ha sämre 

villkor, och för ungefär en tredjedel uppgavs ingen annan finansieringskälla finnas 

tillgänglig. Framför allt har investeringen ökat möjligheter till annan extern finansiering. 

När det gäller andra värden än de rent finansiella, anser respondenterna att kunskapen om 

riskkapital har ökat och att inställningen blivit mer positiv, främst gällande företag i 

glesbygdsregioner.  
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I förhandsbedömningen menar Tillväxtverket (2015) också att Almi Invest, trots generell 

låg avkastning i VC-fonder, lyckats attrahera privat kapital för saminvesteringar. 

Forskning visar också att företag som finansierats med venture capital växer snabbare, har 

bättre finansiellt resultat, kommer snabbare ut på marknaden och blir mer professionella. 

På samhällsnivå kan venture capital-investeringar bidra till strukturomvandling, ökad 

sysselsättning och ekonomisk tillväxt (Tillväxtverket, 2016).  

Företagens intresse för de regionala saminvesteringsfondernas erbjudanden har, samman-

fattningsvis, visat sig vara stort. Den tillämpade saminvesteringsmodellen har bidragit till 

att mobilisera privat kapital, inte minst från affärsänglar (och privatpersoner). Efterfrågan 

på kapital bedöms ha varit påtaglig (Tillväxtverket, 2015). 

Utifrån goda erfarenheter med de regionala riskkapitalfonderna, finns det, enligt förhands-

bedömningen, skäl att satsa på en grön fond och en holdingfond.  

En rätt utformad grön fond skapar, enligt förhandsbedömningen (Tillväxtverket 2015:83):  

• Kunskap: Kompetens tillförs bolagen genom att fonden drivs av aktörer med verifierad 

sektor- och VC-kompetens. Aktivt stöd och arbete med bolagens utveckling är en 

viktig komponent i fondens erbjudande.  

• Kapital: Genom tillförsel av offentligt kapital sker riskdelning och fonden kan ha en 

längre investeringsperiod och förvaltningsfas än traditionella riskkapitalfonder.  

En holdingfond (fond-i-fond), som inte finns i Sverige till skillnad från andra EU-länder, 

syftar till att stimulera uppstart av nya privata venture capital-fonder vilka bidrar till att öka 

dynamiken och mångfalden av sådant kapital. För att på sikt öka och stärka kunskapen om 

riskkapitalfonder måste emellertid fonderna vara aktiva i företagsutvecklingen (Tillväxt-

verket, 2015).  

Enligt Rambölls enkät till portföljföretagen i slututvärderingen av de regionala riskkapital-

fonderna är de offentliga fondernas främsta bidrag ”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 

de offentliga fonderna respektive ”framtagande av formella system och strukturer för att 

utveckla management i företaget” för de privata medinvesterarna (Tillväxtverket, 2016).  

En rätt utformad holdingfond skapar, enligt förhandsbedömningen, (Tillväxtverket, 2015): 

• Kunskap: Kompetens tillförs bolagen genom att fonden drivs av aktörer med verifierad 

sektor- och VC-kompetens. Aktivt stöd och arbete med bolagens utveckling är en 

viktig komponent i fondens erbjudande.  

• Kapital: Genom att satsningen innebär att saminvesteringen mellan privat och offent-

ligt sker på fondnivå så kommer underfonden hanteras som en privat fond, vilket bland 

annat innebär att beslut om investeringar fattas av personer som själva investerat i 

fonden och att detta även ansluter till internationell praxis. I denna satsning finns goda 

förutsättningar för en hävstång på väsentligt mer än ett. 

Samtidigt framförs i förhandsbedömningen att en medfinansiering från offentligt håll inte 

är tillräcklig för en privat investerare. Faktorer som att satsningen genomförs professio-

nellt, är långsiktig och organiserad utifrån gällande branschpraxis är viktiga liksom 

erfarenhet och kunskap. Enligt flera forskare, som förhandsbedömningen hänvisar till, har 

förvaltarteamets kunskap och erfarenhet stor påverkan på lönsamheten. Ett venture capital-
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team som överträffat branschgenomsnittet med en fond kan förväntas även göra detta med 

nästa. Investeringarna bör vidare, enligt den forskning som förhandsbedömningen refererar 

till, inte heller styras mot på förhand definierade faser, branscher eller regioner (Tillväxt-

verket, 2015).  

När det gäller fond-i-fond-strukturen finns en risk att nya VC-team inte kommer att kunna 

prestera på samma sätt som mer erfarna och etablerade team. En sådan risk skulle undan-

röjas om man exempelvis låter erfaren expertis ingå i de utvalda teamen (Tillväxtverket, 

2015). 
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3 Programteoretisk analys av de två 
instrumenten 

I kapitlet presenteras en sammanhållen analys av de två studerade instrumenten. Detta görs 

både i diskuterande form och med hjälp av grafisk illustration. 

Kapitlet är, liksom det tidigare, hämtat från en underlagsrapport skriven av professor Lars 

Silver samt fil.dr Rolf Sandahl.
19

 

3.1 Övergripande mål och resultat 

Utifrån de dokument som vi
20

 har tagit del av och de intervjuer som har genomförts ger vi 

nu vår bild. Målen för båda fonderna är väldigt övergripande, det vill säga fler VC-aktörer 

och minskade CO2-utsläpp (begreppet klimatgaser, som ibland används, är dock bredare än 

bara koldioxid). Målen skulle i princip vara uppnådda bara genom att en ny VC-aktör kom 

in på marknaden och att ett företag bidrog till en minskning av koldioxidutsläppen. 

Politiska mål har en tendens att vara inriktningsmål snarare än precisa mål. Inom miljö-

området finns dock ett antal mer precisa klimatmål. Att uppdragsgivaren är oprecis 

behöver inte alltid vara en nackdel om den exempelvis beslutar om insatser på ett nytt 

område och är osäker på utfallet eller vet att ett bestämt mått på en indikator gör att man 

arbetar mindre på andra områden.  

Övergripande mål från uppdragsgivaren medför att preciseringen måste göras längre ned i 

kedjan. I det här fallet är det Tillväxtverket tillsammans med Almi Invest (gröna fonden) 

och EIF (holdingfonden) som måste precisera målsättningarna. Det är först nu som 

diskussionen om målsättningarna och programlogiken har startat hos dessa aktörer, vilket 

kan tyckas sent eftersom beslutet om fonderna redan tagits ett par år tidigare. Investe-

ringarna hade emellertid ännu inte påbörjats.
21

 

Den mer generella frågan, när man väl kommer till ett bokslut, är vilket resultat som har 

uppnåtts. Vilken eller vilka resultatvariabler ska då redovisas? När det gäller den gröna 

fonden, är det hur mycket koldioxidutsläppen minskat, hur lönsamma investeringarna varit, 

sysselsättningsökningen, antalet satsningar på ny teknik? Faran är att det kan uppstå mål-

konflikter om aktörerna prioriterar olika objekt eller om valet står mellan exempelvis en 

säkrare investering med en mindre reducering av koldioxidutsläppen och en mer osäker 

investering, men en större förväntad reducering av koldioxidutsläppen. Är målsättningen 

för holdingfonden endast att öka antalet VC-aktörer i syfte att öka dynamiken och mång-

falden av privat venture-capital, även om investeringar sker inom områden där det redan 

finns gott om andra investerare? 

En möjlig risk är att de medel som nu finns tillgängliga ”måste” investeras, eftersom ett 

nytt beslut på EU-nivå tar tid och att ”planen” under beslutad programperiod ”ska hållas”. 

Tillväxtverket med flera måste alltså förhålla sig till fattade politiska beslut och har 

förmodligen därför små möjligheter att ta självständiga beslut om ändrad fondinriktning 

och struktur.  

                                                 
19 Underlagsrapporten i sin helhet finns tillgänglig på Tillväxtanalys webbplats (www.tillvaxtanalys.se). 
20 Med vi avses i stycket författarna till underlagsrapporten. 
21 Avser förhållanden när underlagsrapporten skrevs. Den första investeringen skedde 29 december 2017. 
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3.2 Den gröna fonden 

Hur de aktörer som förvaltar och är operativt ansvariga för fonderna tolkar och värderar 

fondernas målsättningar är naturligtvis viktigt för det framtida utfallet. För den gröna 

fonden är Almi Invest och Energimyndigheten samarbetspartners. För Energimyndigheten 

är tekniken i sig, vid sidan av koldioxidekvivalenter, en viktig parameter. Hur nytänkande 

är tekniken och vad kan den innebära för Sverige? Hur viktigt är det att företagsidén 

kommer att leda till ytterligare sysselsättning och/eller teknikutveckling i Sverige? Dessa 

parametrar upplevs som mer centrala av Energimyndigheten än faktisk lönsamhet eller att 

det unika bolaget når stor framgång.  

När det gäller teknikhöjden konstaterar Energimyndigheten att vågteknik och vindkraft-

verk till havs kan betraktas som ny teknik, medan solcellsparker, digitalisering och rutt-

optimering är exempel på teknik där det redan finns stor kunskap och många investeringar. 

Konsumentledet och digitalisering drar idag till sig en stor del av uppmärksamheten och 

också investeringar. I de senare fallen finns antingen en risk att en statlig intervention 

konkurrerar med en fungerande privat marknad eller att de helt enkelt inte hittar en 

tillräckligt ny teknik för att lyckas.  

För Almi Invest kan vi konstatera att det utifrån de intervjuer och det material vi har till 

förfogande snarare verkar mest väsentligt att det enskilda bolaget lyckas och att det inte är 

en primär parameter om företaget stannar i Sverige, eller om tekniken bidrar till utveckling 

i andra bolag eller inte.  

En fråga att hantera för gröna fonden är var deras investeringsgränser går. Vår uppfattning 

är, efter samtal med Almi Invest, att de kommer att ha en ”testperiod” för att pröva detta. 

I tänkbara investeringsområden finns dels rena teknikbolag, dels kopplingar till IKT-bolag. 

Generellt är investeringshorisonten kortare i IKT, men det finns också betydligt fler 

alternativa investerare för IKT-bolag. Frågan är då om en statlig direktinvestering är lika 

befogad inom denna sektor. Går det att hävda en additionalitet? Till detta kommer att 

investeringar i IKT generellt är mer svårskyddade, då de i allmänhet inte omfattas av 

patent.  

Enligt Tillväxtverket kan investeringarna antingen riktas mot IKT eller direkt mot mer 

kapitalintensiv grön teknik. Samtidigt ska det tematiska målet, koldioxidsnål ekonomi, 

finnas med i avvägningen.  

Det finns frågor kring utvärderingstiden, men också kring programtiden. När det gäller 

utvärderingen så är frågan när insatsen kan utvärderas och om denna utvärdering hamnar 

sent i genomförandeprocessen. Är den då fortfarande giltig? När det gäller programtiden så 

finns en fråga om att det kan vara svårt att sätta upp fonden och sedan hinna investera i så 

god tid att företagen kan ge utdelning innan programtiden är över och exit kan genomföras.  

När fondens VD beskriver fondens arbete har fonden valt att inrikta sig på affärsidé, 

entreprenörsteamet, skalbarheten och i sista hand att investeringen är klimatgasreduceran-

de. Den geografiska dimensionen är helt ointressant, vilket är i enlighet med alla 

involverade organisationers uppfattning. Den egna utsagda ambitionen är att hitta företag 

som kan bli världsledande inom segmentet. En utmaning är dock att hitta rätt sam-

investerare. För att nå detta måste fonden hitta rätt sätt att kommunicera med marknaden.  

Vi ser inte att gröna fonden löper särskilt stor risk att konkurrera ut existerande finansie-

ring eftersom det finns ett begränsat privat kapital tillgängligt inom området. Vi ser på 

samma sätt inte att det finns någon anledning att tro att vissa aktörer kommer att gynnas 
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framför andra. Väljer fonden att gå in på IKT-investeringar finns något större anledning att 

ifrågasätta interventionen. Generellt finns redan mycket privat riskkapital på plats inom 

IKT, vilket minskar sannolikheten för att statligt kapital bidrar till investeringar som annars 

inte skulle blivit utförda. Därmed ökar också sannolikheten för att nytt statligt kapital 

riskerar att tränga ut annan finansiering. 

Frågan kan däremot ställas om det är motiverat att staten går in i en marknad där det redan 

idag finns ett tämligen rikligt utbud av privat riskkapital, även formellt riskkapital. Vi ser 

helt enkelt att även om staten har större chans att få tillbaka det satsade kapitalet, så är det 

tveksamt om statens investering kommer att påverka den övergripande finansierings-

situationen. Annorlunda uttryckt: sannolikheten för additionalitet bedöms som liten. Vi 

noterar också att det inte finns några större ambitioner att sprida kunskap till andra inom 

området. Ej heller finns mer än något perifera ambitioner att hantera frågan om miljönytta. 

Vi noterar att klimatmålet kommer först på fjärde plats i rangordningen av prioriteringar 

för investering.  

Med andra ord finns två tänkbara utfall avseende gröna fonden. Behåller fonden en tydlig 

ambition att hålla sig nära grön teknik, gärna med hög innovationshöjd, så kan vi se att det 

kan komma en påverkan inom området som är positiv. Kommer däremot investeringarna 

mer att hamna inom IKT-området som ”allmänna investeringar”, så ställer vi oss frågan 

om initiativet verkligen kan uppnå påverkanskriteriet, kunskapskriteriet eller hållbarhets-

kriteriet. 

3.3 Holdingfonden 

Holdingfonden har sitt ursprung i ERUF:s insatsområde tre, där även de regionala sam-

investeringsfonderna hör hemma. Detta mål har till uppgift att öka konkurrenskraften hos 

små och medelstora företag. När de svenska regionalfondsprogrammen utarbetades för den 

förra perioden (2007–13) valde Sverige av olika skäl att inte satsa på en fond-i-fond-

lösning. Istället valde Sverige att utveckla regionala saminvesteringsfonder. Detta skapade 

nya konstellationer med framför allt regionala affärsänglar då det krävdes privata sam-

investerare för varje investering. Investeringarna var även avgränsade till respektive fonds 

geografiska område (NUTS 2). 

Enligt Tillväxtverket är fond-i-fond-uppdraget brett. Fonden ska kunna saminvestera med 

affärsänglar, regionala riskkapitalbolag eller stora, internationella, riskkapitalbolag. 

Fonderna kan också välja fritt mellan olika typer av investeringar. Eftersom det är ett 

indirekt investeringsförfarande har Tillväxtverket inte haft särskilt mycket synpunkter på 

hur investeringarna ska se ut.  

EIF har under många år ansett att Sverige borde satsa på ett fond-i-fond-koncept. EIF har 

under många år haft fond-i-fond-satsningar runt om i Europa. Här har Sverige tidigare sagt 

nej, men har nu beslutat att pröva den indirekta investeringsformen. Den bygger till stor 

del på att EIF använder sitt sedan tidigare formulerade koncept. Huvudsyftet har hela tiden 

varit att få fram nya investeringsteam som har ett större intresse för tidiga faser än de 

etablerade riskkapitalbolagen har haft.  

EIF får sin finansiering från EU-kommissionen, Europeiska investeringsbanken (EIB) och 

medlemsstaterna. Fonden arbetar mot vinstkrav. EIF anges vara en hybrid mellan privat 

och statlig aktör. Minst 85 procent av kapitalet i den svenska fond-i-fond-satsningen ska 

investeras i Sverige. EIF arbetar normalt med att välja ut de bästa fondförvaltarna inom en 

viss region. I det svenska fallet fanns ambitionen att hitta nya team, som skulle kunna 
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komplettera marknaden. Denna ambition lades till av Tillväxtverket. Detta skapade en del 

problem då vissa inom EIF gärna skulle ha sett mer erfarna investerare, eftersom detta är 

ett av nyckelkriterierna för att välja ut nya team. EIF anser sig ligga bland den bästa 

kvartilen av investerare i Europa på att välja ut fondförvaltare. I det svenska fallet valdes 

tre av arton sökande team ut. Dessa tre är alla aktiva inom IKT i Stockholm. Av de arton 

sökande teamen var hela sexton inriktade på IKT och två på life science. De tre utvalda 

teamen består av personer som har olika kopplingar till finansiering eller IKT, men inga 

medlemmar som är erfarna riskkapitalister.  

Huvudsyftet med satsningen kan beskrivas dels som att skapa nya investeringsteam, dels 

att i ett bredare perspektiv testa den indirekta investeringsmodellen på den svenska 

marknaden. När det gäller de nya investeringsteamen är dessa tänkta att ersätta det 

formella riskkapital som anses ha minskat kraftigt de senaste åren. Avseende att testa den 

indirekta investeringsmodellen är samarbetet med EIF en form, där Sverige har en 

begränsad påverkan, medan Saminvest AB
22

 kommer att bli ett svenskt alternativ där 

Sverige kan ha en större påverkan.  

Givet att verksamheten kommer att riktas mot IKT i storstadsregionerna så kan vi konsta-

tera att påverkan blir relativt liten på denna marknad. Det är relativt lätt att konstatera att 

det i dagsläget inte finns någon anledning att se en statlig satsning på riskkapital inom 

denna marknad. Även om nu staten använder sig av en ny form av investeringar här, så 

finner vi det tveksamt om statligt kapital behövs för att stödja riskkapital inom detta 

område. En fördel är, precis som är fallet i gröna fonden, att det finns goda möjligheter till 

avkastning, men detta kan knappast vara en del i det statliga åtagandet eller ett bärande 

motiv för satsningen. Vi noterar även att Tillväxtverket har valt att satsa på nya 

investeringsteam. Det är onekligen en relativt intressant, men också relativt riskabel ansats. 

EIF har centralt haft viss tveksamhet till denna ansats då de i praktiken menar att erfaren-

het av riskkapitalinvesteringar är en viktig prognostikator av framtida framgångar inom 

området. Vi tror att det är ett rimligt antagande.  

Vi ser en relativt stor potential för misslyckande för ett nytt investeringsteam som 

mestadels inte satsar eget kapital i projektet. Om någon av dessa investeringsteam lyckas, 

kvarstår frågan vad dessa kommer att bidra med på lång sikt. Vad är det som säger att inte 

även dessa kommer att gå mot senare faser? Vi noterar också att de investeringsteam som 

nu bildas med stor sannolikhet inte hade kunnat starta sin verksamhet i denna skala utan 

statligt stöd. Detta skär sig något mot flera av de andra kriterierna. Inte minst kan vi 

konstatera att den statliga verksamheten bryter mot vissa etablerade sanningar, som att den 

största förklaringsgraden till framgång för riskkapital anses vara tidigare genomförda 

investeringar. Genom att satsa på tre team så finns endast en partiell portföljansats och 

riskerna är förhållandevis stora att alla tre kommer att misslyckas. 

3.4 Ett vidare perspektiv på statlig intervention på 
riskkapitalmarknaden 

Vi ser idag fyra primära statliga initiativ på riskkapitalmarknaden. Två hanterar indirekta 

investeringar: fond-i-fond-satsningen via EIF och Saminvest. Två hanterar direkta 

investeringar: de regionala saminvesteringsfonderna och den gröna fonden. Vår analys är 

                                                 
22 Saminvest AB är ett statligt bolag som investerar i riskkapitalfonder, enligt fond-i-fond-modellen. Bolaget 

bildades 1 juli 2016 och förvaltar idag ett kapital på cirka fem miljarder kronor. De statliga riskkapitalbolagen 

Fouriertransform och Inlandsinnovation inordnades som dotterbolag i Saminvest den 1 januari 2017. Tanken är 

att kapitalet från dessa dotterbolag ska finansiera Saminvests framtida fondinvesteringar. 
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att fond-i-fond-satsningen via EIF är ett intressant försök att skapa nya investeringsteam, 

men som skapar vissa frågetecken om vad som är den långsiktiga strategin. Saminvest, 

som vi inte analyserar vidare i detta sammanhang, har som svensk statlig aktör utan EU-

finansiering större möjligheter att justera och anpassa sin verksamhet till nationella 

förhållanden, men det är mycket beroende på de kontakter som kan skapas till privat 

riskkapital. 

Avseende direktinvesteringar konstaterar vi att de regionala saminvesteringsfonderna (som 

inte heller analyseras här) borde ha störst möjligheter att saminvestera med affärsänglar i 

tidiga skeden, vilket vi som tidigare har konstaterat är väsentligt. När det gäller gröna 

fonden så är vår bedömning helt beroende på inriktning. Håller fonden fast vid grön spets-

teknologi ser vi ett tydligt mervärde, även om utmaningen är att hitta såväl portföljföretag 

som saminvesterande partners. Vänder sig däremot fonden till IKT-marknaden, ser vi i 

princip inget av det additionella värde vi kan förvänta oss av en statlig intervention på 

riskkapitalmarknaden. 

3.5 Förändring 

Hur ser då programlogiken ut för de båda fondsatsningarna? I figur 4 nedan har vi gjort en 

tänkt programlogik för den gröna fonden. 

Figur 4 En programlogik för den gröna fonden 

 

Tillväxtverket tänker sig att kapital investeras i lämpliga företag i tidiga skeden genom 

riskdelning och långa investeringshorisonter. Överlevnaden ökar bland företagen, fler 

innovationer skapas och klimatutsläppen reduceras. Man säger också att en rätt utformad 

grön fond skapar kunskap genom att kompetens tillförs företagen, vilket förutsätter ett 

aktivt stöd och arbete med företagen. Hur en sådan strategi ser ut framgår emellertid inte. 

I förhandsbedömningen (Tillväxtverket, 2015) har man sett som en risk, utifrån tidigare 

erfarenheter, att investeringar i såddfas kräver mer arbete i portföljföretagen och att 

fondernas låga förvaltningskostnader kan vara ett hinder för att kunna bistå företagen i den 

omfattning som krävs. Vår uppfattning, efter samtal med Almi Invest, är att det inte verkar 

finnas särskilt stort utrymme för denna del av satsningen framöver. Det innebär inte att en 

sådan kunskap inte alls kommer till stånd. Det har vi sett i Rambölls slututvärdering av de 

regionala riskkapitalfonderna. Men på vilket sätt det påverkar eller hur viktigt det skulle 

vara i en riskkapitalsatsning, vid sidan av det finansiella instrumentet, vet vi inte. 
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När det gäller holdingfonden ser programlogiken ut enligt figur 5 nedan: 

Figur 5 Programlogik för holdingfonden 

 

Modellen skulle naturligtvis kunna förlängas i likhet med modellen för den gröna fonden, 

men det primära syftet med holdingfonden är i första hand att öka antalet VC-förvaltare 

vilket förväntas öka dynamiken och mångfalden. Även här antas att företagen, förutom 

kapital i tidiga skeden och riskfördelning, tillförs kompetens under förutsättning att ett 

aktivt stöd och arbete med företagen sker. Inte heller här ser vi något resonemang om hur 

en sådan aktiv strategi skulle kunna se ut. 

Man kan naturligtvis ställa sig frågan hur väl utvecklad strategi eller programlogik man 

behöver när tidigare erfarenheter av exempelvis de regionala saminvesteringsfonderna 

förefaller positiva. Även andra analyser som genomförts av riskkapitalfonder visar överlag 

på positiva resultat. Exempelvis visar studier gjorda i USA (Tingvall m.fl., 2017) att 

företag med VC-investeringar uppvisar en högre produktivitet än de som inte erhållit 

denna typ av investeringar. En belgisk studie (Alperovych m.fl., 2015) visade att 

produktiviteten utvecklades olika beroende på om VC-investeringarna var privata eller 

statliga. Företag med privat VC-investering ökade sin produktivitet medan de med statlig 

VC-investering minskade sin produktivitet. Flera studier pekar också på att i de fall staten 

ska investera bör detta ske i tidiga faser, eftersom man menar att det är i tidiga faser som 

det förekommer underfinansiering, till följd av marknadsmisslyckanden (Tingvall m.fl., 

2017). Att satsningen på riskkapital generellt sett ger positiva effekter verkar det således 

finnas ett stöd för i forskningen eller i utvärderingarna. Det hindrar inte att det finns en hel 

del att fundera på i satsningar på riskkapital.  

I Rambölls slututvärdering (Tillväxtverket, 2016) drar man bland annat två lärdomar. Det 

första är att externt riskkapital är ett smalt instrument och passar endast ett fåtal företag och 

kan ses som en pusselbit bland många andra i kapitalförsörjningssystemet. Det andra är att 

problemet för företagen att finna riskkapital delvis beror på förståelse för och attityder till 

riskkapital. 

Frågan om det är ett utbudsproblem eller ett efterfrågeproblem diskuteras exempelvis av 

Landström (2017). Han menar, med hänvisning till forskning, att det inte alltid är ett 

finansiella gap som är problemet, som alltid framhålls, utan ett kunskapsgap där företagar-
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na antingen inte har kunskap om de finansiella möjligheterna eller vet hur man ska förhålla 

sig till dem. Förekomsten av ett finansiellt gap bygger dessutom på subjektiva uppskatt-

ningar av företagarna själva. Det kommer därför rimligen alltid att finnas ett subjektivt 

finansieringsgap. Landström menar även, utifrån gjorda studier, att lärande och erfaren-

hetsutbyte är centrala faktorer för tillgång till kapital. 

Diskussionen borde därför breddas till att gälla resursfrågor, eftersom olika resurser kan 

komplettera och kompensera för varandra. Sociala resurser, i form av personliga nätverk 

kan kompensera för behovet av kapital och personliga resurser i form av kunskaper och 

erfarenheter påverkar de finansiella lösningarna i ett företag (Landström, 2017). Den 

slutsats som Landström drar för att statliga interventioner ska få en påverkan på 

utvecklingen är att man måste förstå hur företagarna tänker och beter sig i det finansiella 

beslutsfattandet (Landström, 2017). Vi måste enligt filosofen John Mackies (1965) 

terminologi ta reda på vilka INUS-villkor (Insuffient but Necessary part of a complex of 

conditions which is Unnecessary but Sufficient) som måste finnas för att exempelvis 

företagare ska söka riskkapital. Det innebär inte att alla företagare tänker på lika sätt, utan 

heterogeniteten medför, som Ray Pawson (2006) pekat på ovan, att ta reda på vad som 

fungerar för vem, under vilka omständigheter och varför. 

Det finns en hel del teorier, enligt Landström (2017), om hur beslutsprocesserna kan se ut 

hos företagare. Han nämner bland annat två olika processer, den mål-rationella och den 

medel-rationella. I den mål-rationella processen utgår man ifrån att företagaren har ganska 

tydliga mål och försöker skaffa de medel som behövs. Processen antas förutsätta en god 

analytisk förmåga och kräver mycket tid för att få en god bild av marknadsläge etcetera. 

I den medel-rationella processen utgår företagaren ifrån de resurser som finns tillgängliga i 

form av kapital, kunskaper och nätverk och mål byggs upp över tid. Kunskap och lärande 

är centralt i den medel-rationella processen, faktorer som varit viktiga i de interventioner 

som varit mest lyckade. Dessa faktorer har visserligen betonats i förhandsbedömningen 

ovan, men någon mer utarbetad strategi för hur detta praktiskt ska gå till kan vi inte se. Det 

innebär emellertid inte att denna del av satsningen inte kommer att uppfyllas. 

3.6 Utvärdering 

Vad innebär detta mer konkret för framtida utvärdering? Vi har ovan nämnt att program-

perioden 2014–20, enligt EU, ska präglas av en medveten satsning på en utvärderings-

ansats och lärsystem som säkrar återföring av erfarenheter från projekten och kunskaps-

bildning (EU-Kommissionen, 2014b). Men hur får vi denna kunskap? I förhands-

bedömningen (Tillväxtverket, 2015) sägs att utvärderingsansatsen är en löpande projekt-

utvärdering av de finansiella instrumenten. 

I en studie av hur omsättningstillväxten och överlevnadssannolikheten påverkas av 

företagens internt uppbyggda kapital (Daunfeldt m.fl., 2017) kom man fram till slutsatsen 

att valet mellan internt och externt kapital inte spelade någon roll, givet den initiala upp-

byggnaden av internt kapital i företagen. I studien ställs då frågan om det finns andra 

variabler som skulle kunna vara korrelerade med uppbyggnaden av internt kapital och de 

studerade utfallsvariablerna, som exempelvis regelkrångel och kompetensbrist. I studien 

konstateras att förklaringsgraden i de modeller som använts, i likhet med tidigare studier, 

är låg. Företagstillväxten kan antingen vara slumpmässig eller förklaras av variabler som är 

utelämnade. Man menar att man borde studera vilka mekanismer som de facto påverkar 

skillnader i långsiktigt hållbar tillväxt. På vilket sätt påverkar branschtillhörighet, risk-

tagande, entreprenörens bakgrund och tidigare erfarenheter skillnader i hållbar tillväxt?  
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Vad är det för indikatorer man använder för att se om de gjorda satsningarna är lycko-

samma? I det nationella regionalfondsprogrammet (EU-kommissionen, 2014b) och i 

Tillväxtverkets förhandsbedömning (Tillväxtverket, 2015) är indikatorerna bara kvantita-

tiva för såväl holdingfonden som för den gröna fonden. Det handlar om förändrad omsätt-

ning, investeringsvolym i riskkapital, investering i privat riskkapital, privat investeringar 

som matchar offentligt stöd till företag, antal företag som får stöd och antal företag som får 

annat ekonomiskt stöd än bidrag. Ger uppfyllandet av dessa indikatorer automatiskt ett 

önskat slutresultat? Vi ser inte heller i avropsförfrågan avseende ”löpande utvärdering” av 

gröna fonden att vald utvärderare ska utvärdera andra frågor än dessa indikatorer (Tillväxt-

verket, 2017).  

”Löpande utvärdering” ger, som vi ser det, fel klang på vad en utvärdering borde stå för. 

En utvärdering, som i grunden bör vara en noggrann bedömning eller värdering (vilket 

prefixet ”ut” i utvärdering betyder) och som ska vara användbar kan sällan ske löpande 

utan kräver en ganska omfattande insats. Att en insats ska värderas eller bedömas innebär 

att den ska jämföras mot något kriterium. De effekter som förhoppningsvis satsningen ger 

måste rimligtvis jämföras med kostnaden för alternativa insatser, det vill säga är risk-

kapitalsatsningen kostnadseffektiv. Skulle exempelvis en satsning på en ökad kunskap 

bland investerare och företag ge större effekt? Kan den internationella studie som Tillväxt-

analys senare kommer att publicera som en del av sitt ramprojekt, ge värdefull information 

som gör de svenska insatserna effektivare?  

En grundläggande fråga i kommande utvärdering är således vilken kunskap som söks. 

I uppdraget från Tillväxtanalys ställs frågan om det går att identifiera kritiska mekanismer 

i beslutade satsningar. I programlogiken (se Figur 4 och Figur 5) har vi lagt in mekanismer 

med ett frågetecken mellan de olika stegen i effektkedjan eftersom vi inte alltid vet hur 

kopplingen ser ut mellan de olika leden. Vad är det för antaganden och mekanismer som 

förbinder de olika leden i kedjan? Vilka företag är det exempelvis som brukar överleva och 

utvecklas och varför? Vad krävs för att kompetensen ska öka hos de olika aktörerna? 

Är det en finansiell eller en social resursfråga?  

I en utvärdering kan man antingen utgå ifrån en befintlig teori på området som testas eller 

också försöker man genom utvärderingen skapa en sådan teori. För att få reda på dessa 

mekanismer och vilka faktorer (INUS-villkor) som är viktiga för att företagarna och fond-

förvaltarna ska ta beslut om riskkapitalinvesteringar kan man göra ett antal fallstudier. 

Vi behöver således båda data på en mer övergripande nivå för att se den allmänna 

utvecklingen, det vill säga de utfallsvariabler som specificeras i förhandsbedömningen, 

mer djupgående studier som belyser kostnadseffektiviteten i gjorda satsningar liksom 

fallstudier som försöker identifiera vilka faktorer som utlöser de mekanismer som gör att vi 

får den utveckling vi önskar. Detta är ingen garanti för att man kan förklara allting 

eftersom faktorer kan vara olika viktiga för olika företagare. Men sannolikheten för att 

kommande riskkapitalsatsningar har en bättre utgångspunkt ökar eftersom vi har en ökad 

förståelse för vilka faktorer som är viktiga i en riskkapitalsatsning. Man skulle även kunna 

göra fallstudier i företag som sökt, men inte erhållit riskkapital för att studera varför de inte 

fick sin finansiering och se hur dessa företag utvecklas oavsett riktning. Programlogiken i 

de fonder vi studerat fungerar säkerligen eftersom efterfrågan på riskkapital verkar stor och 

att dessa investeringar i nästa led leder till tillväxt, reducering av koldioxid etcetera. Men 

är dessa satsningar de effektivaste och kan de effektiviseras? Det kräver, som vi ser det, 

mer än en ”löpande utvärdering”. 
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3.7 Rätt tänkt?  

Sammanfattningsvis så tar vi ut ett antal punkter som är värda att diskutera i och med 

satsningarna på den gröna fonden och holdingfonden. Dessa punkter är långtifrån alla som 

kan ställas, men är några av dem som vi anser vara värda att särskilt diskutera. 

Den första frågan är hur konsistent programtanken är för dessa två fonder. Vi ser att när 

uppdraget lämnas vidare från aktör till aktör i systemet så ändras inriktningen något. Detta 

är delvis kommet ifrån att ursprungstankarna inte alltid är särskilt tydligt formulerade, 

vilket delvis avsiktligt lämnar utrymme för avvikelser, vilket också kan vara bra. Samtidigt 

så ser vi också i båda satsningarna en tendens att gå ifrån en unik satsning, till en som 

fokuserar mer på avkastning och ett mer traditionellt riskkapitalägande. Vi skulle vilja se 

en tydligare styrning av programmet för att klart konstatera att det är konsistent. 

Detta kan kopplas till frågan om avkastning kontra unikt bidrag. I fallet med gröna fonden 

finns från början en relativt tydlig inriktning mot miljönytta och specifikt emot grön 

teknik. Ju närmare faktiska investeringar satsningen kommer, desto mer beskrivs mer 

traditionella metoder för att stödja riskkapital. Istället för innovativ teknik beskrivs hur 

team ska fungera. Liknande gäller för holdingfonden där EIF:s önskan om att hålla sig på 

den så kallade övre kvartilen av effektiv kapitalanvändning gör sig påmind. Frågan är 

väsentlig då den handlar om själva grundskälen till statlig intervention i en privat marknad, 

att denna intervention alltid ska utföra något som annars inte hade blivit verklighet. Även 

här går det att tidigare i programmet göra klart att en statlig satsning inom områden som 

redan är välkapitaliserade inte kommer på fråga. 

En uppenbar fråga som kommer upp med denna typ av statlig intervention är om den 

kommer i rätt tid. Det är av naturliga skäl långa ledtider från beslut till implementering i 

denna typ av program. Konjunkturaspekten innebär att staten, eller EU, i allmänhet tar tag i 

denna typ av frågor när det råder brist på kapital i marknaden, det vill säga som en följd av 

en finansiell lågkonjunktur. När väl insatsen implementeras har konjunkturcykeln 

förändrats så att det, givet normala konjunkturvariationer, finns mer kapital på marknaden. 

Det finns alltså en risk att interventionen delvis har spelat ut sin roll. I och med att fonder-

na har en tydlig tidsbegränsning är det också svårt att vänta in ett bättre läge för att sätta in 

interventionen. Här finns skäl att fundera på hur detta ska hanteras. 

En av de mer spännande aspekterna är att Sverige nu för första gången satsar så tydligt 

också på indirekt intervention. Det är lite oklart på vilka grunder direkta och indirekta 

satsningar på riskkapitalförsörjning väljs. En tanke med den direkta satsningen är att 

staten har hög kontroll på användningen av kapitalinsatsen. Samtidigt ökar administra-

tionskostnaderna med en direkt satsning. Det skulle vara välkommet med en mer tydlig 

strategi angående när det ena eller det andra är att förorda. 

Slutligen kvarstår frågan om det finns en övergripande strategi för statlig intervention 

inom riskkapitalförsörjning. Det faktum att det är svårt att hitta denna strategi knyter i 

princip ihop alla de tidigare frågorna. Vi ser ett antal insatser som var för sig, mer eller 

mindre, har unika element. Men vi ser inte hur de tillsammans på ett effektivt sätt ska bidra 

till att lösa kapitalförsörjningsfrågan. Det är mer frågan om punktinsatser som kommer av 

att enskilda möjligheter till finansiering har uppkommit. Detta är delvis naturligt beroende 

på hur relationen mellan EU-kommissionen och den svenska näringspolitiken ser ut. Men 

det vore fördelaktigt om det fanns en tydligare strategi inom detta område. 

Vårt svar på frågan ”rätt tänkt?” är därmed att vi ser ett antal insatser som var för sig har 

vällovliga och betydelsefulla inslag, men som skulle ha tjänat på en tydligare inriktning 
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och kanske en vidare problematisering av och en diskussion kring andra typer av resurs-

behov, men även vilken kunskap och lärdomar som ska utvinnas av pågående satsningar 

inför framtida satsningar. Framför allt ser vi att de insatser som genomförs saknar 

strategisk överbyggnad. Det finns ingen större analys om vare sig målbild eller hur en 

eventuell fortsättning ska se ut. 
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4 Diskussion och policyreflektioner 

I detta avslutande kapitel diskuterar Tillväxtanalys först kort insatsernas upplägg och lyfter 

sen fram några policyförslag. Syftet är att kunna bidra med synpunkter som kan vara till 

nytta i ett framtida policyarbete, såväl avseende pågående som kommande insatser. Det 

ligger därmed i sakens natur att det är oklarheter och förbättringsmöjligheter som lyfts 

fram. 

4.1 Riskkapital – kraftfullt, men mycket smalt 

Riskkapital är en finansieringsform som tilldrar sig stort policyintresse. Det är också ett 

kraftfullt instrument för en liten andel företag med mycket hög tillväxtpotential. Det kan 

dock finnas anledning att påminna sig om att det är en smal finansieringsform som inte är 

relevant för företag i gemen. Riksrevisionen (2014) bedömer i en granskningsrapport att 

riskkapital står för 0,7 procent av nystartade företags finansiering. En annan indikation av 

omfattningen av det formella riskkapitalet kan fås genom att dividera antalet portfölj-

företag som mottagit formellt riskkapital med antalet företag med anställda i den svenska 

företagsstocken. Andelen stannar då på knappt 0,1 procent.
23

 För de flesta företagen är 

andra finansieringsformer viktigare. När eget kapital och löpande intäkter inte är tillräck-

liga för investeringar är till exempel lånefinansiering det vanligaste alternativet.
24

 Ur det 

perspektivet förefaller satsningarna med offentligt riskkapital vara ambitiösa. I nuvarande 

programperiod går var sjätte ERUF-krona går till riskkapitalinsatser, en fördubbling från 

föregående programperiod (Tillväxtverket, 2018).  

Internationella erfarenheter från motsvarande fonder i andra länder visar också att det är 

relativt vanligt att fonder har kompletterat sitt utbud med andra finansieringsformer än 

riskkapital för att öka sannolikheten att nå ut till en bredare grupp av företag med olika 

behov och preferenser, till exempel mindre företag i tidiga skeden som inte vill späda ut 

sitt ägande.
25

 I en svensk kontext skulle detta kanske kunna innebära ett aktivt och 

strukturerat samarbete mellan den gröna fonden och andra befintliga policyinsatser inom 

finansieringsområdet. Flera finansieringsalternativ behöver inte betyda nya insatsspecifika 

instrument.  

                                                 
23 Antal portföljbolag/antal företag med minst en anställd = 0,096 % (288/299 814). Under de senaste tio åren 

(2007–16) har formellt riskkapital (fonder) genomsnittligen investerat i uppskattningsvis knappt 300 svenska 

portföljbolag årligen (Tillväxtanalys beräkning utifrån VC-data ifrån SVCA och Invest Europe). I Sverige 

fanns år 2017 knappt 300 000 företag med minst en anställd (SCB:s Företagsdatabas). Antalet företag är rensat 

enligt strukturen i Näringslivets Ekonomifakta (offentliga företag, bostadsrättsföreningar och dödsbon samt 

företag inom traditionellt offentliga sektorer såsom försvaret och offentlig förvaltning är till exempel bort-

rensade). Man kan även bredda bilden och även inkludera det informella riskkapitalet, i princip affärsänglar 

och andra privatpersoners investeringar. Här är kunskapsläget tyvärr svagt (Tillväxtanalys, 2011a, 2013) då det 

saknas offentliga register på denna typ av investering. De skattningar som utförts (Avdeitchikova m.fl., 2006, 

Avdeitchikova, 2008; Månsson & Landström, 2006) pekar på en omfattning som totalt är lika stor eller till och 

med något större än det formella riskkapitalet, dock fördelat på betydligt fler och mindre investeringar. 
24 Bornefalk (2014) uppger andelen privata aktiebolag med banklån till 29,1 % för år 2010, medan 

intresseorganisationen Företagarna (2018), på basis av en medlemsenkät, redovisar att 20 % av alla företag som 

har gjort investeringar under de senaste tolv månaderna har använt sig av banklån. 
25 Detta framgår till exempel i den internationella studien om gröna fonder och holdingfonder som 

Tillväxtanalys senare kommer att publicera, som en del i ramprojektet. 
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4.2 Generella iakttagelser 

Betydelsefulla delar i en policyinsats är att vara tydlig med varför insatsen införs 

(problemet) samt vad man vill uppnå (målet). Mellan dess hörnstenar kan sen en 

beskrivning börja byggas utifrån hur insatsen är tänkt att fungera, vilka aktiviteter som 

behövs och vilka deleffekter och mekanismer som kan identifieras på resan mot målet 

etcetera. Det händer ibland att insatser har flera mål, något som då ytterligare ökar 

betydelsen av en genomarbetad måldiskussion för att undvika (eller åtminstone reducera) 

risken för målkonflikter och svåra prioriteringsavväganden senare i processen.  

För båda insatser i denna studie saknar styrdokumenten en viss tydlighet både vad gäller 

vilka problem som ska lösas och hur respektive satsning ska lösa dessa. Målen tecknas i 

stället med övergripande formuleringar. Det går att argumentera för att en sådan otydlighet 

i viss mån kan vara positiv då den öppnar upp för flexibilitet och handlingsfrihet längre 

fram i kedjan, men baksidan är att det samtidigt kan föda en osäkerhet och påverka såväl 

metodval som prioriteringar. Underlagsrapportens författare tycker sig även se en 

”glidning”, det vill säga en viss förändring i insatsernas inriktning allt eftersom uppdraget 

rör sig från initiativtagare till slutlig genomförare. Skarpare målformuleringar minskar 

utrymmet för en sådan tendens. 

I det Nationella regionalfondsprogrammet betonas lärandeperspektivet: 

Programperioden 2014–2020 ska präglas av en medveten satsning på en 

utvärderingsansats och lärsystem som säkrar återföring av erfarenheter från projekten 

och kunskapsbildning från programgenomförandet. (Tillväxtverket, 2014). 

Effektutvärderingar är en nödvändig, men kanske inte tillräcklig, del av ett sådant lärande. 

De indikatorer som valts för uppföljning av insatsen bedöms endast kunna ge del av den 

information som behövs för ett djupare lärande. När det gäller att öppna den ”svarta lådan” 

och öka vår förståelse av varför en orsak leder (eller inte leder) till en effekt behövs 

kompletterande insatser. Det är möjligt att detta kan hanteras via den ”löpande utvärde-

ring” som Tillväxtverket upphandlat. 

Kompetensuppbyggnad i företagen och kunskapsspridning har en tydlig plats i den 

ursprungliga planeringen, kanske mest explicit för den gröna fonden, men enligt underlags-

rapportens dokumentstudier och intervjuer verkar den mer nertonad när respektive fond väl 

förverkligas. Ett sådant kompetens- och kunskapshöjande syfte kan hanteras på olika sätt 

och med olika ambitionsnivåer, alltifrån att särskilda aktiviteter genomförs till att nöja sig 

med en förhoppning att effekten ändå uppstår, som en biprodukt av själva investeringen.  

Insatsernas styrdokument argumenterar för ett bristande kapitalutbud i tidiga faser som ett 

problem som fonderna ska motverka. En sådan profil för offentliga kapitalförsörjnings-

insatser ligger i linje med regeringens inriktning (prop. 2009/10:148; prop. 2015/16:110) 

och rekommendationer från forskning (till exempel Lerner, 2009). Tidiga faser innebär 

dock i regel investeringar under hög osäkerhet, brist på säkerheter och höga analys-

kostnader i relation till kapitalbehovets storlek. Det kan därför förutses en spänning för 

fonderna när de i praktiken tvingas till avvägningar mellan inriktning på tidig fas och 

strävan efter god avkastning. Detta dilemma behöver uppmärksammas och hanteras för att 

säkra att den marknadskompletterande ansatsen bibehålls över tid. 

Internationella erfarenheter från motsvarande fonder i andra länder visar att det är relativt 

vanligt att företagen inte bara får tillgång till kapital utan även erbjuds riktade insatser med 
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inriktning på kunskap, nätverk, mentorskap och kompetens.
26

 Detta kan ske vid olika 

tidpunkter. Innan investering handlar det om insatser av så kallad ”investment readiness”-

karaktär, vilket innebär att företagen genom icke-finansiella värden som exempelvis 

professionalisering av arbetet och kontaktnät blir mer investeringsmogna. Men rådgivande 

och coachande åtgärder kan erbjudas även efter investering i syfte att öka förutsättningarna 

för företagens framgång. Vi noterar inga sådana ambitioner i de svenska insatserna. Om 

det skulle övervägas rekommenderar vi användandet av marknadsnära aktörer (till exempel 

erfarna affärsänglar). 

4.3 Gröna fonden 

Gröna fondens upplägg kompliceras av förekomsten av flera syften. I det nationella 

regionalfondsprogrammet beskrivs insatsens övergripande syfte som att: ”förstärka 

möjligheten för en framgångsrik marknadsetablering av produkter och tjänster som bidrar 

till minskad klimatpåverkan” (Tillväxtverket, 2016:25). Den formuleringen öppnar för 

tolkningar som ger stöd för en ren företagstillväxt (”framgångsrik marknadsetablering”) 

samtidigt som den pekar på betydelsen av vad de medverkande företagen producerar 

(”minskad klimatpåverkan”). Hur kommer viktningen mellan de potentiella portfölj-

företagens förväntade tillväxt- och miljöeffekt att ske i praktiken när en investering 

övervägs? Satsningen har flera utpekade intressenter med delvis olika syn på detta. 

Underlagsrapportens intervjuer med gröna fondens ledning pekar mer på en avkastnings-

maximerande strävan, där den klimatgasreducerande effekten inte prioriteras lika högt. 

Energimyndigheten å sin sida lyfter mera ett intresse om innovativ teknik och vilken 

påverkan den kan ha för landet.  

Här skulle med andra ord en tydligare målformulering och verktyg för att estimera den 

klimatgasreducerande effekten vara till god ledning för de involverade aktörerna i deras 

investeringsavvägningar. 

4.4 Holdingfonden 

Holdingfonden arbetar med indirekta investeringar och har därmed en annorlunda 

investeringsmetod jämfört med den gröna fonden,
27

 som direktinvesterar i portföljföretag. 

I holdingfonden skapas ett extraled (tre underfonder) mellan staten och portföljföretagen. 

Syftet är dels att ”främja tillkomsten av nya förvaltare inom VC-segmentet i Sverige” 

(Tillväxtverket, 2016:15), dels att dessa förvaltarteam ska ”investera i små och medelstora 

företag i tidiga faser i portföljbolagens utvecklingsfas” (Tillväxtverket, 2016: 16). Här 

finns därmed en tydlig marknadskompletterande ansats där, fler privata VC-team – genom 

underfonderna – förväntas öka systemets dynamik och mångfald. Förutom den egna verk-

samheten är förväntan att detta ska ske genom att insatsen”…bör stimulera ett intresse för 

segmentet bland institutionella placerare” (Tillväxtverket, 2016:15). Det är rimligt att 

tänka sig att additionaliteten beror på var i systemet de tre nya VC-teamen träder in. Hur 

intressant är marknadssegmentet idag? Är närvaron av befintliga privata aktörer markant 

eller sparsamt förekommande? Finns där ett problem med för lite kapital i tidiga faser? 

Svaret på dessa frågor påverkar marginaleffektens styrka. Med detta som bakgrund 

upplevs valet av tre VC-team aktiva inom IKT i Stockholm som delvis förvånande. Hur 

stor blir signaleffekten till privata aktörer på kanske Sveriges hetaste VC-marknad?  

                                                 
26 Detta framgår till exempel i den internationella studien om gröna fonder och holdingfonder som 

Tillväxtanalys senare kommer att publicera. 
27 Samt ERUF-satsningen med regionala saminvesteringsfonder. 
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Den marknadskompletterande effekten torde här snarare måsta sökas i fas än i bransch. 

Tidiga faser pekas också ut som en inriktning för de nya underfonderna. Det blir betydelse-

fullt att undersöka om den orienteringen följs och kan bibehållas över tid.  

4.5 Policyförslag 

Staten har nu ett flertal aktörer och instrument inom riskkapitalförsörjning. En effektiv 

hantering bör gynnas av en konstruktiv dialog mellan dessa i syfte att dels diskutera 

gemensamma frågor av investeringskaraktär, dels tydliggöra avgränsningar och risker för 

överlappningar mellan respektive instrument. Rimligen finns en hel del områden där utbyte 

av kunskap och erfarenheter mellan aktörerna sammantaget skulle gynna ”koncernen 

Sverige”. Tillväxtanalys föreslår därför att sådana regelbundna träffar införs. Lämpligen 

med deltagande av Näringsdepartementet. På längre sikt finns anledning att överväga 

möjligheter att renodla systemet, det vill säga minska antal aktörer och instrument. 

Det bedöms finnas möjligheter för insatsernas intressenter (uppdragsgivare och genom-

förande aktörer) att gemensamt utveckla de båda fondernas programlogik. Tydliga mål-

formuleringar, transparenta diskussioner om tänkbara målkonflikter/prioriteringar och 

identifikation av mekanismer i effektkedjan som är kritiska för måluppfyllnad kan vara 

konkreta exempel i ett sådant arbete. En sådan utvecklingsinsats kan ses som en 

investering som långsiktigt underlättar för både genomförare och utvärderare. 

De pågående insatserna ger en god möjlighet att fördjupa vår kunskap om riskkapital-

insatser till gagn för framtida satsningar. Det vore därför intressant om utvärderingar även 

kunde inbegripa en ambition att närma sig ”varför-frågor” och kanske även jämföra mellan 

instrumenten. En sådan ansats att närma sig effektkedjans mekanismer kräver troligen 

djupare fallstudier av enskilda investeringar. 

När det gäller kompetensuppbyggnad i företagen och kunskapsspridning vore det önskvärt 

med en större tydlighet hur detta ska gå till, hur aktiviteterna kan mätas och vilka resultat 

som förväntas. 

Insatsernas styrdokument argumenterar för ett bristande kapitalutbud i tidiga faser. Här kan 

det föreligga en spänning mellan fondernas strävan efter avkastning och inriktning på tidig 

fas. Ur den synpunkten bör ”fasaspekten” uppmärksammas genom tydliga riktlinjer för 

själva investeringarna och genom uppföljning av var (i vilken fas) som investeringar sker. 

Ur ett additionalitetsperspektiv blir det även betydelsefullt att följa upp de tre under-

fonderna (i holdingfonden) och jämföra deras investeringsmönster med det som uppvisas 

av redan befintliga privata aktörer. I vilken utvecklingsfas befinner sig portföljföretagen 

när investeringar sker? Vi föreslår att detta sker regelbundet.  

Med syftet att underlätta för lärande och framtida utvärderingar är det mycket betydelse-

fullt att det för båda insatser sker en löpande datainsamling av hög kvalitet. Erfarenheter 

från de regionala saminvesteringsfonderna visar att den frågan behöver lyftas tidigt och 

hållas vid liv. 
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