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Förord 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys), fick i 2009 
och 2010 års regleringsbrev uppdraget att utvärdera de insatser som görs i syfte att öka det 
regionala utbudet av ägarkapital under perioden 2009–2014 inom ramen för de åtta regio-
nala strukturfondsprogrammen. Uppdraget ska avrapporteras med hjälp av tre delrapporter 
och en slutrapport. Föreliggande rapport är den första och innehåller en internationell 
forskningsöversikt och en metodbeskrivning. Forskningsöversikten avser internationell 
empirisk forskning som på olika sätt behandlar offentlig sektors stöd/medverkan i liknande 
insatser på ägarkapital/venture capital marknaden. Metodbeskrivningen visar, översiktligt, 
hur Tillväxtanalys avser att gå till väga för att lösa uppdraget i sin helhet. 

Föreliggande riskkapitalinsats innehåller både möjligheter och utmaningar. Totalt planeras 
det att investeras 2,5 miljarder kronor i företag med tillväxtambitioner runt om i Sverige. 
Det kommer att ge effekter på tillväxt och sysselsättning. Hur stora effekter och om utfallet 
uppväger kostnaderna får den slutliga utvärderingen visa. Förväntningarna på venture ca-
pital måste vara realistiska. Samtidigt som det är ett oerhört kraftfullt finansieringsinstru-
ment med dokumenterad förmåga att skapa tillväxt finns även behov av nyanseringar. 
Venture capital är en finansieringsform för ett begränsat antal företag med mycket hög 
tillväxtpotential. Enbart en ökning av venture capital kan inte förväntas vända en ekono-
misk utveckling i regioner med ett svagt näringsliv.  

Bakom insatsen finns grundantagandet om ett rent utbudsproblem av venture capital. I 
rapporten diskuteras istället en glidande skala mellan en ”tjock” respektive ”tunn” kapital-
försörjningsmarknad. I en sådan diskussion inkluderas antalet aktörer på såväl utbuds- som 
efterfrågesidan, omfattning av kontakter, kvalificerade stödfunktioner samt en likvid och 
välfungerande exitmarknad. Det blir då viktigt att se insatsen i sitt sammanhang då en poli-
cyinsats kan fungera olika bra beroende på regionala förutsättningar. 

De privata aktörernas mål om avkastning möter i insatsen ett flertal politiska mål och re-
striktioner. En av de stora utmaningarna är också själva balansgången mellan politiska och 
kommersiella mål. Tillväxtanalys menar att det behövs arbetas vidare med en klarare och 
mer distinkt målstruktur som underlättar för fonderna, förtydligar vilka förväntningar som 
ställs på dem samt reducerar behovet av komplicerade avvägningar.  

Kombinationen av Tillväxtverkets följeforskning (via Ramböll) och Tillväxtanalys utvär-
dering ger goda möjligheter till ytterligare precisering och lärande. Ett bra samarbete har 
påbörjats, dels mellan de utvärderande parterna, dels med fonderna. En dialog och samver-
kan som präglats av öppenhet, vilja till lärande och en gemensam ambition att insatsen 
ifråga ska bli så effektiv som möjligt. 

Rapporten har skrivits av analytiker Jörgen Lithander (projektledare, Tillväxtanalys), fil. dr 
Anders Isaksson (Umeå Universitet) samt docent Jonas Månsson (Linnéuniversitetet). 

Östersund, mars 2010 

 

Dan Hjalmarsson 
Generaldirektör 
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Sammanfattning 

För första gången i Sverige används strukturfondsmedel till riskkapitalinsatser. Syftet är 
att öka det regionala utbudet av ägarkapital. Åtgärden omsluter totalt ca 2,5 miljarder kro-
nor och löper under perioden 2009–2014. Halva summan ska komma från privata risk-
kapitalaktörer och den andra hälften fördelas i lika delar på medel från europeiska regio-
nala utvecklingsfonden (ERUF) och regional offentlig medfinansiering. Bakom de tolv 
fonderna finns, i olika konstellationer, Almi Invest, Innovationsbron, Norrlandsfonden 
samt Sjätte AP-fonden. Målgruppen är mikro, små- och medelstora företag (SME) och 
investeringarna ska huvudsakligen avse tidiga skeden. Åtgärden ska vara marknadskom-
pletterande och revolverande. Med det förra avses att den inte ska tränga ut befintliga pri-
vata investeringar, med det senare avses att kapitalbasen på lång sikt inte ska minska vilket 
därmed möjliggör fortsatta investeringar. Investeringar sker alltid tillsammans med en 
privat aktör, med samma belopp1 och på samma villkor. Delad risk och fördubbling av 
kapital är således den offentliga sektorns erbjudande till den privata riskkapitalmarknaden. 

Utvärdering 
Insatsen ska även utvärderas. Förutom Tillväxtanalys utvärdering, som beskrivs i denna 
rapport, utförs även s.k. följeforskning via Tillväxtverket (upphandlad från Ramböll). Med 
syftet att klargöra rollfördelning och maximera den kompletterande effekten av detta upp-
lägg inleddes därför tidigt ett omfattande samarbete mellan Tillväxtanalys, Tillväxtverket 
och Ramböll. Planeringsarbete, möten och faktautbyte har utförts frekvent och i positiv 
anda. 

Tillväxtanalys uppdrag är att genomföra en utvärdering som ett underlag för lärande och 
utformning av eventuella framtida insatser av liknande slag. Myndigheten ska även utar-
beta en metod för en sådan utvärdering. Uppdraget ska avrapporteras med tre delrapporter 
(år 2010, 2011, 2013) och en slutrapport år 2015.  

Tillväxtanalys utvärderingsuppdrag kan ses som bestående av tre delkomponenter. Den 
första är en kunskapsinhämtande del baserad på internationell forskning och empiri samt 
erfarenheter från den svenska pågående processen. Den andra är en analysdel med bear-
betning av det förra. Den tredje, slutligen, är en återförandedel till regeringen, Tillväxt-
verket, Ramböll och fonderna. 

I enlighet med regleringsbrevet kommer Tillväxtanalys att avrapportera uppdraget med ett 
antal delrapporter. Föreliggande rapport är den första och innehåller en internationell 
forskningsöversikt (se mer nedan) och en metodbeskrivning. Delrapport två (år 2011) 
kommer huvudsakligen att ägnas åt fördjupade fallstudier av några internationella insatser 
som bedöms särskilt intressanta ur ett svenskt policyperspektiv. Jämförelser mellan den 
svenska processen och de internationella erfarenheterna kommer att utföras tillsammans 
med reflektioner om den hittillsvarande projekttiden. Relevanta delar från Tillväxtanalys 
analys av den samlade kapitalförsörjningssituationen bland SME (RB-uppdrag 2010/3) 
kommer att inkluderas. I delrapport tre (år 2013) fortsätter myndigheten sin analys av erfa-
renheter från det pågående projektarbetet. I detta skede kommer även indikationer om port-
följföretagens struktur att finnas tillgängliga. Tillväxtanalys slutrapport (år 2015) har am-
bitionen att presentera en effektutvärdering med syfte att söka svar på frågan om vilka 

                                                 
1 Fonden kan gå in med mindre än halva beloppet, men aldrig mer än 50 procent 
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effekter kapitalförsörjningsinsatsen haft, i jämförelse med att sådan finansiering inte före-
kommit. I slutrapporten sammanfattas även myndighetens erfarenheter av kapitalförsörj-
ningsinsatsen som helhet. Internationella erfarenheter jämförs med de svenska. Slut-
rapporten avslutas med policyrekommendationer inför eventuella framtida insatser av lik-
nande slag. Det kan erinras om att denna rapport ligger långt fram i tiden vilket försvårar 
möjligheterna till detaljerade beskrivningar redan i detta skede. I delrapporterna två och tre 
samt i slutrapporten kommer Tillväxtanalys analyser att baseras på såväl egna observatio-
ner och erfarenheter som Tillväxtverkets avrapporteringar från sin följeforskning. Policy-
rekommendationer kommer att presenteras i samtliga rapporter. 

Tillväxtanalys utvärderingsuppdrag genererar frågor som innebär att två typer av utvärde-
ringsansatser krävs, dels en genomförandeutvärdering, dels en ex post utvärdering.  Till 
den förra kategorin kan föras de internationella erfarenheter från forskning och utvärdering 
som ska inhämtas, sammanställas och sättas i relation till den svenska kapitalförsörjnings-
åtgärden. När det är lämpligt kommer även sådana erfarenheter att återföras till fonderna, 
Tillväxtverket och Ramböll. Till samma utvärderingskategori kan också adderas den ana-
lys som baseras på processerfarenheter. Till kategorin ex post-utvärderingar hör den 
effektutvärdering som genomförs år 2015 efter åtgärdens avslut för att undersöka even-
tuella orsakssamband mellan kapitalförsörjningsinsatser och portföljföretagens prestanda. 

Tidiga policyreflektioner 
Insatsen innehåller både möjligheter och utmaningar. Totalt kommer ca 2,5 miljarder kro-
nor att investeras i företag med tillväxtambitioner runt om i Sverige. Det kommer att ge 
effekter på tillväxt och sysselsättning. Hur stora effekter och om utfallet uppväger kostna-
derna får den slutliga utvärderingen visa. Realistiska förväntningar måste finnas på ven-
ture capital. Samtidigt som det är ett oerhört kraftfullt finansieringsinstrument med doku-
menterad förmåga att skapa tillväxt finns även behov av nyansering. Venture capital är en 
finansieringsform för ett begränsat antal företag med mycket hög tillväxtpotential. Ett litet 
antal lyckade investeringar kan ge exceptionell avkastning vid exit, men de flesta inve-
steringar i tidiga skeden misslyckas eller ger mycket blygsam avkastning. Venture capital 
är inte lösningen för majoriteten av företag med finansieringsbehov. Venture capital kan 
inte själv vända en ekonomisk utveckling i regioner med ett svagt näringsliv.  

Utgångspunkter för insatsen som finansieringsgap, marknadsmisslyckande och utbudsbrist 
diskuteras och problematiseras i rapporten. Ett finansieringsgap kan, oavsett om det före-
ligger marknadsmisslyckande eller marknadsrationalitet, betraktas som ett problem för 
samhällsekonomin i den mån nystartade företag med tillväxtpotential missgynnas.  

Snarare än ett rent utbudsproblem diskuteras kapitalförsörjningsmarknadens ”viskositet” 
(en glidande skala mellan ”tunn” respektive ”tjock”). En ”tunn” marknad har förhållande-
vis få aktörer, vilket medför problem (tid och kostnader) att hitta varandra och sluta avtal. I 
en ”tjock” marknad gäller motsatsen, här finns många aktörer som interagerar frekvent. 
Investerare har tillräcklig storlek och managementkompetens för att både kunna utföra 
erforderliga investeringar och även i övrigt stödja portföljföretagen. I en sådan marknad 
finns även ett tillräckligt antal högkvalitativa rådgivare samt en fungerande och likvid 
exitmarknad. Desto mera inslag av den ”tunna” marknaden ett land eller region har desto 
tydligare blir det att effektiva policyåtgärder måste innehålla mer än enbart ett ökat utbud 
av venture capital. 

En slutsats av detta blir att det är viktigt att se insatsen i sin kontext. En policyinsats kan 
fungera olika bra beroende på regionala förutsättningar. Ett policyalternativ till en uni-



STATEN OCH RISKKAPITALET 

9 

form insats är en anpassning av verktygen till de regionala förutsättningarna. Även insatser 
på efterfrågesidan och andra kapitalförsörjningsinstrument än venture capital skulle då 
kunna diskuteras. 

De privata aktörernas mål om avkastning möter i insatsen ett flertal politiska mål och re-
striktioner. En av de stora utmaningarna är också själva balansgången mellan politiska och 
kommersiella mål.  

Tydliga spelregler är alltid betydelsefulla. Tillväxtanalys konstaterar att en klarare och mer 
distinkt målstruktur definitivt hade underlättat för fonderna, förtydligat vilka förväntningar 
som ställs på dem samt reducerat behovet av komplicerade avvägningar. Det är därför 
mycket viktigt att målstrukturen framgent diskuteras och klargörs så långt som möjligt. Av 
samtalen vid de möten som hittills hållits tillsammans med fonderna, Tillväxtverket och 
Ramböll att döma finns också en medvetenhet om detta och sådana diskussioner har in-
letts, vilket Tillväxtanalys uppfattar som positivt och produktivt.  

Slutligen, möjligheterna till lärande är mycket goda. Kombinationen av Tillväxtverkets 
följeforskning (via Ramböll) och Tillväxtanalys utvärdering har förutsättningar att, med 
fortsatt tydlig rollfördelning, resultera i många intressanta erfarenheter. Ett bra samarbete 
har påbörjats, dels mellan myndigheterna, dels med fonderna. En dialog och samverkan 
som präglats av öppenhet, vilja till lärande och en gemensam ambition att insatsen ifråga 
ska bli så effektiv som möjlig. 

Forskningsöversikt 
En stor del av rapporten utgörs av forskningsöversikten i kapitel tre. I genomgången av 
nuläget för internationell empirisk forskning granskas fjorton olika statliga VC-program i 
åtta länder som utvärderats av tretton olika utvärderare. Denna genomgång kan samman-
fattas i ett antal generella iakttagelser: 

• Hypotesen om ett marknadsmisslyckande får ett begränsat stöd i forskningen. Det 
handlar snarare om rationellt agerande aktörer på små eller outvecklade marknader. 

• Offentliga insatser skall komplettera den privata sektorn och inte konkurrera eller 
tränga ut den. Det är tydligt att detta är lättare sagt än gjort. Statliga VC-program ham-
nar ofta i kläm mellan å ena sidan kravet på additionalitet och å andra sidan kravet på 
att agera på lika villkor som den privata marknaden, vilket innebär en risk att man 
konkurrerar med den. 

• Den kontext som ett VC-program har att verka i är ofta en avgörande förklarande fak-
tor till varför ett program lyckas eller misslyckas.  

• Många offentliga VC-program har regionalpolitiska ambitioner. Man hoppas att ven-
ture capital skall skapa tillväxt i en region som saknar tillväxt. Det innebär ofta pro-
blem. Venture capital dras till tillväxtregioner, men skapar dem inte. 

• Incitamentsstrukturer som stimulerar saminvesteringar från privata aktörer är 
betydelsefulla för ett VC-programs möjligheter att lyckas. 

• Avslutningsvis diskuteras ett antal möjliga fördjupningsstudier, bland annat en 
systematisk kvantitativ ansats, studier av effekter av sektorsinriktade (cleantech) eller 
generella insatser samt fördjupande länderstudier. 



STATEN OCH RISKKAPITALET 

10 



STATEN OCH RISKKAPITALET 

11 

1 Introduktion 

För första gången i Sverige används strukturfondsmedel till riskkapitalinsatser. Åtgärden 
omsluter ca 2,5 miljarder kronor och löper under perioden 2009–2014. Målgruppen är 
mikro, små- och medelstora företag (SME) och investeringarna ska huvudsakligen avse 
tidiga skeden. Åtgärden ska vara marknadskompletterande (ej tränga ut befintliga privata 
investeringar) och revolverande (kapitalbasen ska på lång sikt inte minska vilket därmed 
medger fortsatta investeringar). Investeringar sker alltid tillsammans med en privat aktör, 
med – som mest – samma belopp och i övrigt lika villkor. Delad risk och fördubbling av 
kapital är således offentlig sektors erbjudande till den privata riskkapitalmarknaden. 

1.1 Uppdraget 
Tillväxtanalys uppdrag formuleras av Regeringen i 2009 samt 2010 års regleringsbrev till 
myndigheten. Utvärderingen ska genomföras som ett underlag för lärande och utformning 
av eventuella framtida insatser av liknande slag. En metod för utvärdering av insatserna 
ska utarbetas. 

Uppdraget innefattar två moment: 

• Tillväxtanalys ska utvärdera insatser för att öka det regionala utbudet av ägarkapital till 
nya och växande företag inom ramen för EU:s strukturfondsprogram för konkurrens-
kraft och sysselsättning och vara en del av lärandet. Utvärderingen ska utföras i för-
hållande till uppsatta mål. Uppdraget ska komplettera de utvärderingsinsatser som 
kommer att genomföras på projekt- och programnivå. Myndigheten ska utarbeta en 
metod som kan användas för att utvärdera insatserna. Uppdraget ska genomföras i 
överenskommelse med EU-kommissionens riktlinjer för löpande utvärdering och in-
ternationella kunskaper ska inhämtas i arbetet. 

• Tillväxtanalys ska göra en sammanställning av internationell empirisk forskning som 
är inriktad på att undersöka effekter av liknande insatser. Generella slutsatser som kan 
dras från dessa studier ska lyftas fram. Internationella insatser som bedöms särskilt in-
tressanta ur ett svenskt policyperspektiv ska, om myndigheten bedömer det relevant, 
undersökas djupare i form av någon eller några fördjupade fallstudier. 

Uppdraget ska avrapporteras med tre delrapporter (år 2010, 2011, 2013) och en slutrapport 
år 2015.  
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1.2 Rapportens disposition 
Rapporten består av fyra kapitel. Kapitel 1 innehåller en kort beskrivning av bakgrund och 
insatsens upplägg. I kapitel 2 förs en metoddiskussion som ett underlag till Tillväxtanalys 
genomförandeplanering. Kapitel 3 inrymmer en forskningsöversikt av internationell empi-
risk forskning som på olika sätt behandlar offentlig sektors stöd/medverkan i liknande 
insatser på VC-marknaden. Forskningsöversikten har författats av fil dr. Anders Isaksson, 
Handelshögskolan, Umeå universitet. I det avslutande fjärde kapitlet för Tillväxtanalys en 
policydiskussion baserad på insatsens utformning och forskningserfarenheter. 

1.3 Åtgärdens bakgrund 
Den europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) uppgift är att stärka den ekonomiska 
och sociala sammanhållningen i EU genom att utjämna regionala skillnader. Bland annat 
finansieras direkta investeringsstöd till företag, infrastruktursatsningar i vid bemärkelse 
(forskning och innovation, telekom, miljö, energi och transport) samt finansieringsinstru-
ment. I Sverige har de företagsinriktade finansieringsinsatserna i huvudsak effektuerats i 
form av direkta projektbidrag.  

EU-kommissionen uppmanade medlemsstaterna redan inför perioden 2000–2006 att styra 
över medel i strukturfondsprogrammen från direkta bidrag till olika finansieringsformer 
som låne- garanti- och riskkapital. Argumenten var bl.a. mindre konkurrenssnedvridning 
och – genom ”revolverande fonder” – ett återflöde av kapital och garantiutrymmen. Ökad 
tillgång på finansieringskapital är även ett prioriterat område i Lissabonstrategin för ökad 
konkurrenskraft och tillväxt inom EU.  

Som ett resultat av ett närmare samarbete mellan EU:s strukturfonder och Europeiska In-
vesteringsbanken (EIB) presenterade kommissionär Danuta Hübner och EIB:s president 
Philippe Maystadt i oktober 2005 initiativet JEREMIE2. Syftet med JEREMIE är att stimu-
lera utvecklingen av mikro- små- och medelstora företag (SME) genom att förbättra till-
gången till mikrokrediter, riskkapital eller garantier. Insatserna ska vara marknadskom-
pletterande. Medel från ERUF utgör grunden för finansieringen men minst lika mycket 
nationell offentlig medfinansiering krävs, samt därtill privat finansiering.  

Start av nya SME samt expansion i befintliga sådana är en viktig del i den ekonomiska 
tillväxten. De flesta företag är på olika sätt beroende av externt kapital i dessa faser. Såväl i 
svensk som i europeisk debatt diskuteras brister i företagens kapitalförsörjningsutbud – 
ofta under begreppet ”finansiellt gap”. OECD definierar ett sådant finansieringsgap för 
SME som “the difference between the number of SMEs that could use funds productively if 
they were available, but cannot obtain finance from the formal financial system”3. Tanken 
med JEREMIE är således att minska sådana gap och därmed stimulera tillväxten.  

EIF genomförde år 2007 (tillsammans med Nutek) en särskild landrapport för Sverige där 
den eventuella förekomsten av sådana finansieringsgap för SME undersöktes4. Slutsatsen 
var att utbudet av extern finansiering har vissa brister – tydligast i företagens tidiga ut-
vecklingsfaser. EIF påpekar även att Sverige verkar ha en komplex struktur med många 
små och delvis överlappande företagsfrämjande aktörer.  

                                                 
2 JEREMIE är en akronym för Joint European Resources for Micro to medium Enterprises. Se 
http://www.eib.org 
3 OECD, (2006), The SME Financing Gap: Theory and Evidence. Sid. 11 
4 EIF, (2007), JEREMIE, Interim report for Sweden. SME Financing Gap Assessment 
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På uppdrag av Nutek och Almi utförde Sweco Eurofutures AB under slutet av 2007 och 
inledningen av år 2008 åtta regionala förstudier/behovsstudier för att mera utförligt under-
söka befintlig utbudsstruktur samt behovet av kompletterande kapitalförsörjning5. Den 
generella bilden som rapporten tecknar är att det finns ett gap mellan såddfasen och nästa 
steg där det kommersiella kapitalet på allvar träder in. I detta finansieringsgap framträder 
ett behov av kompletterande offentligt ägarkapital. Gapet bedöms ligga i intervallet 1–2 
miljoner kronor upp till 10–20 miljoner kronor. Vissa regionala skillnader framträder 
också, t.ex. svårigheter att få banklån i inlandet och på mindre orter på grund av det låga 
andrahandsvärdet på fastigheter och anläggningar. I dessa områden finns behov av lånega-
rantier eller kompletterande lån med begränsade säkerheter.6  

Den senare iakttagelsen understryker, enligt Tillväxtanalys, behovet att skilja på företagens 
efterfrågan på kapital i generella termer och efterfrågan på delmängden venture capital. 

Sammanfattningsvis sammanfaller således slutsatserna i Sweco Eurofutures rapport med 
EIF:s analys om vissa brister i det externa finansieringsutbudet. Ett behov hade identifie-
rats. Genomförandemetod och organisation återstod att lösa.  

Inledningsvis prövades möjligheter att bilda en eller flera nationella JEREMIE-holding-
fonder. Trots stora ansträngningar medförde legala svårigheter (strukturfondsbestämmelser 
och upphandlingsregler) att det alternativet fick avföras. I stället valdes en regionalt base-
rad modell med riskkapitalfonder i landets åtta strukturfondregioner.7 Under slutet av 2008 
utlyste respektive regions strukturfonds-partnerskap, tillsammans med förvaltande myn-
dighet8, en inbjudan till finansieringsaktörer att ansöka om ERUF-medel för delfinansi-
ering av kapitalbasen i nya riskkapitalfonder. 

Ansökningarna resulterade i tolv fonder, med finansiering enligt Tabell 1 på nästa sida. 
Totalt finns ca. 2,5 miljarder kronor i den svenska satsningen med syfte att öka det regio-
nala utbudet av ägarkapital. Bakom de tolv fonderna står Almi Invest, Norrlandsfonden, 
Sjätte AP-fonden och Innovationsbron. Fördelat per programområde är bilden denna:  

• Almi Invest finns representerade i Övre Norrland (Partnerinvest i Norr AB tillsammans 
med Norrlandsfonden); Mellersta Norrland (Saminvest Mitt AB); Norra Mellan-
sverige; Stockholm; Östra Mellansverige, Småland och Öarna; Västsverige.  

• Norrlandsfonden agerar i Övre Norrland (Partnerinvest i Norr AB tillsammans med 
Almi).  

• Sjätte AP-fonden är representerade i Mellersta Norrland (Mittkapital Jämtland och 
Västernorrland AB).  

• Slutligen Innovationsbron, som står bakom de tre fonderna i Skåne och Blekinge.  

 
                                                 
5 SWECO EuroFutures, (2008), Strukturfonder för kompletterande kapitalförsörjning i Sverige. En 
sammanfattning av åtta behovsstudier inför ett JEREMIE-initiativ. 
6 Se även Glesbygdsverket, (2006), Småföretagandets villkor i gles- och landsbygder där särskilt 
låga andrahandsvärden på fastigheter och anläggningar pekas ut som ett tillväxthinder för företag i 
gles- och landsbygd. 
7 Varje region har utarbetat ett eget strukturfondsprogram som finansieras av ERUF och svenska 
offentliga medel. I varje region finns ett strukturfondspartnerskap vars huvuduppgift är att prioritera 
mellan ansökningar om projektstöd. 
8 T.om. mars 2009 var Nutek förvaltande myndighet för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. 
Fr.o.m. april 2009 övertogs uppgiften av den nybildade myndigheten Tillväxtverket.  
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Tabell 1: Fondprojekt och finansiering 

Programområde Fond Totalt 
fondkapital
(milj. kr) 

Varav 
ERUF 
(milj. kr) 

Varav 
svensk off.  
(milj. kr) 

Varav 
privat 
(milj. kr) 

Övre Norrland Partnerinvest i Norr 
AB 

380 99 100 181 

Mellersta Norrland Saminvest Mitt AB 200 50 50 100 

 Mittkapital i Jämtland 
och Västernorrland 
AB 

200 100 100a 0a 

Norra Mellansve-
rige 

Almi Invest Norra 
Mellansverige AB 

201 52 52 97 

 Almi Invest Västsve-
rige Värmland ABb 

88 23 23 42 

Östra Mellan-
sverige 

Almi Invest Östra 
Mellansverige AB 

335 87,5 88,5 159 

Stockholm Almi Invest Stock-
holm AB 

277,9 72,4 73,4 132 

Västsverige Almi Invest Väs-
tsverige AB (V:a 
Götaland/Hallandb 

256 38,5 95 125 

Skåne/Blekinge Sydsvensk Entrepre-
nörskaps-fond I 

67,8 18 18 31,8 

 Sydsvensk Entrepre-
nörskaps-fond II 

102 27 27 47,7 

 Sydsvensk Entrepre-
nörskaps-fond III 

169,5 45 45 79,5 

Småland och 
Öarna 

Almi Invest Småland 
och Öarna AB 

222 46 70 106 

Summa: 2 499,2 658,4 741,9 1 101 

a:  Privat medfinansiering krävs ej. Bakom Mittkapital står Sjätte AP-fonden som räknas som en ”offentlig kommersiell riskkapitalaktör”.  
Därför har inte förvaltande myndigheten grund för att ställa krav på att Sjätte AP-fonden ska syndikera med privata kommersiella aktörer. 

b: Almi Invest betraktar Västsverige (Värmland + V:a Götalands- och Hallands län) som en fond. Ur ett finansieringsperspektiv (program-
områdesanknytning) har den här uppdelats på två - Västsverige Värmland AB resp. Västsverige Västra Götaland och Halland. 

 

Principen för själva investeringarna är att satsningarna inte ska konkurrera med privata 
marknadsaktörer utan vara kompletterande. Fondernas investeringar sker alltid tillsammans 
med en privat investeringspartner som går in med minst lika stor andel. Investeringen sker 
på samma villkor. Med privata investeringspartner avses riskkapitalbolag eller affärsäng-
lar, såväl svenska som utländska.  

Hur aktiva fonderna är i sökprocessen efter lämpliga investeringsobjekt (portföljbolag) 
varierar. Vissa fonder avser att till stor del överlämna sökprocess och förhandlingar om 
villkor till privata aktörer medan andra själva avser att vara aktiv i detta.  

Delad risk och fördubbling av kapital är således offentlig sektors erbjudande till den pri-
vata riskkapitalmarknaden. 
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Fram till och med den 31 december 2009 har fonderna totalt gjort 28 investeringar och 
utbetalat 46,1 miljoner kronor till företagen. Två av fonderna hade då ännu inte gjort sin 
första investering.9 

 

                                                 
9 Tillväxtverket, Kvartalsuppföljning fondprojekt t.o.m. 2009-12-31. 
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2 Metodbeskrivning 

2.1 Förutsättningar 
Sverige har åtta regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och syssel-
sättning. Inför innevarande programperiod, år 2007–2013, har EU-kommissionen anvisat 
en förändrad utvärderingsinsats med tydligare fokus på lärande. Detta ska ske genom tidig 
återföring av erfarenheter och synpunkter till nytta för deltagande aktörer och pågående 
projekt.  Den tidigare principen med halvtidsutvärdering (Mid Term Evaluation) bedöms 
ha medfört att resultaten kom in för sent för att kunna nyttiggöras i önskad omfattning. 
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och EU:s Socialfond (ESF) har därför 
beslutat att upphöra med halvtidsutvärdering och övergå till verksamhetsnära uppföljning, 
s.k. ”on-going-evaluation” (nedan benämnt följeforskning).10  

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för Sveriges åtta regionala strukturfondsprogram 
inom ERUF. Tillväxtverket har i princip ett generellt krav på sig att utföra/upphandla följe-
forskning i de strukturfondsprojekt där ERUF:s delfinansiering överskrider 10 miljoner 
kronor. När det gäller den kapitalförsörjningsinsats som föreliggande rapport behandlar är 
detta kriterium med råge uppfyllt. Tillväxtverket har följaktligen beslutat om följeforsk-
ning och upphandlat ett fem och ett halvt års uppdrag från konsultföretaget Ramböll. Följe-
forskningen utförs i enlighet med EU-kommissionens indikativa riktlinjer. 

Tillväxtanalys har i 2009 och 2010 års regleringsbrev tilldelats ett specifikt uppdrag att 
utvärdera kapitalförsörjningen för små och medelstora företag (SME) inom ramen för 
strukturfonderna. Av uppdraget framgår att utvärderingen ska kunna fungera som ett un-
derlag för lärande inför eventuella framtida insatser av liknande karaktär. Tonvikt läggs vid 
erfarenheter från internationell forskning och empiri. I dialog med Näringsdepartementet 
har även behovet av en effektutvärdering – relationen mellan åtgärden och måluppfyllelsen 
– identifierats. Tillväxtanalys uppdrag löper under åtgärdens hela genomförandetid (år 
2009–2014) med delrapporter under åren 2010, 2011, 2013 samt 2015. 

Således finns två myndigheter med utvärderingsuppdrag för kapitalförsörjningsåtgärden, 
Tillväxtanalys, med bl.a. sin internationella omvärldsanalys och effektutvärdering, samt 
Tillväxtverket med sin följeforskning. För att klarlägga frågor om rollfördelning och 
maximera den kompletterande effekten av detta upplägg inleddes därför tidigt ett omfat-
tande samarbete mellan Tillväxtanalys, Tillväxtverket och Ramböll. Planeringsarbete, 
möten och faktautbyte har utförts frekvent och i positiv anda. 

Tillväxtverkets årsvisa avrapportering är en betydelsefull informationskälla i Tillväxtana-
lys utvärdering. Tillväxtanalys får även genom eget deltagande i direkta möten med fon-
derna tillgång till processerfarenheter i realtid. Det senare ska inte underskattas. Diskussio-
ner som förs om utmaningar, möjligheter eller avväganden i dessa sammanhang kan inte 
alls eller svårligen nås ex post genom dokumentstudier eller genom retrospektiva frågor i 
intervjuer eller enkäter11. De internationella erfarenheter som Tillväxtanalys upparbetar 
planeras att göras tillgängliga för Tillväxtverket, Ramböll samt de tolv fonderna såväl 
muntligt som skriftligt. Se Figur 1 för en schematisk beskrivning. 

                                                 
10 Se t.ex. Europeiska Kommissionen, (2007) Indicative Guidelines on Evaluation Methods: 
Evaluation During the Programming Period, Working Document No. 5, April 2007 
11 Tillförlitligheten på de svar som fås på retrospektiva frågor kan diskuteras, t.ex. utifrån aspekter 
som omtolkning eller individernas förmåga att minnas. 
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Sammantaget bör detta skapa förutsättningar för det lärande och erfarenhetsspridande som 
initialt åsyftades. 
Figur 1: Tillväxtanalys informationskällor 

 
Figuren visar Tillväxtanalys informationskällor i uppdraget. Internationell forskning och utvärderingserfarenhet är tillsammans med Tillväxt-
verkets följeforskning (via Ramböll) viktiga källor för Tillväxtanalys. Genom deltagande i möten med fonderna säkras även en direktingång 
till processerfarenheter i realtid (symboliseras i figuren via den streckade pilen). 

2.2 Komponenter i Tillväxtanalys utvärdering 
Tillväxtanalys utvärderingsuppdrag kan ses som bestående av tre delkomponenter: (i) en 
kunskapsinhämtande del (internationell forskning och empiri samt erfarenheter från den 
svenska pågående processen), (ii) en analysdel med bearbetning av det förra, samt (iii) en 
återförandedel till Näringsdepartementet, Tillväxtverket, Ramböll och fonderna. 

När det gäller den kunskapsinhämtande delen utgörs en viktig del av föreliggande rapport 
av den forskningsöversikt som Tillväxtanalys låtit utföra. Studien presenteras i kapitel tre 
och diskuteras vidare i kapitel fyra. Myndigheten avser att, i enlighet med regleringsbrevet 
för år 2010, gå vidare med några fördjupade fallstudier av internationella insatser som be-
döms särskilt intressanta ur ett svenskt policyperspektiv. Tillväxtanalys har också tillgång 
till processerfarenheter i realtid från Rambölls följeforskning och deltar, som tidigare sagts, 
i det sammanhanget regelbundet i möten med Tillväxtverket, Ramböll och fonderna. Där-
igenom erhålls löpande information om den praktiska arbetsprocessen inkluderande dis-
kussioner om svårigheter, möjligheter och avväganden som framträder över tid.  

Analysdelen inrymmer tre huvudsakliga delgrupper. Den första är att använda sig av de 
internationella erfarenheterna och extrahera de aspekter som är mest relevanta ur ett 
svenskt policyperspektiv. Den andra är att koppla samman och jämföra den svenska på-
gående processen med de internationella erfarenheterna – en form av ”benchmarking” om 
man så vill. Det tredje är att utföra en effektutvärdering där förekomsten av ett orsakssam-
band mellan kapitalförsörjningsinsatser och utfallen för portföljföretagen undersöks.  

Återförandedelen innebär dels de rapporter och eventuella muntliga dragningar som görs 
direkt till Näringsdepartementet, dels en återföring av kunskap och erfarenheter till pro-
cessens aktörer. Det har t.ex. redan uttryckts ett intresse bland fonderna, Tillväxtverket och 
Ramböll att ta del av såväl forskningsöversikten som de fördjupande fallstudierna. Här 
inryms också de utvärderingspresentationer som myndigheten gör i externa sammanhang, 
t.ex. vid konferenser och liknande. 

Tillväxtanalys 
 

Den svenska kapitalförsörjningsprocessen 

Tillväxtverkets 
följeforskning 
 

Internationell 
forskning och 
erfarenheter 
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Genom att inkludera även återförandedelen i Figur 1 ovan fås en mer interagerande bild 
som illustrerar informationsflödets dubbelriktade karaktär (Figur 2). 
Figur 2: Informationsflöde i samband med Tillväxtanalys utvärdering 

 

2.3 Rapporterna 
I enlighet med regleringsbrevet kommer Tillväxtanalys att avrapportera uppdraget i ett 
antal delrapporter. Föreliggande rapport (delrapport 1) innehåller en internationell forsk-
ningsöversikt och en metodbeskrivning. Forskningsöversikten har författats av fil dr. An-
ders Isaksson, Handelshögskolan, Umeå universitet. Forskningsöversikten avser interna-
tionell empirisk forskning som på olika sätt behandlar offentlig sektors stöd/medverkan i 
liknande insatser på VC-marknaden. Tidiga versioner av översikten har presenterats och 
diskuterats vid ”Småföretagsdagarna” (Örebro), ”Nationell konferens om Lärande för sys-
selsättning och regional tillväxt” (Södertälje) samt vid ett internt seminarium vid Tillväxt-
analys. Forskningsöversikten återfinns i kapitel 3, följt av Tillväxtanalys kommentarer i 
kapitel 4. 

Delrapport 2 (år 2011) kommer huvudsakligen att ägnas åt fördjupade fallstudier av några 
internationella insatser som bedöms särskilt intressanta ur ett svenskt policyperspektiv. Det 
slutgiltiga valet av fallstudier kommer att avgöras under våren år 2010. Underlag till detta 
kommer att vara kunskapsöversikten i denna rapport samt kontakter med forskare inom 
området. Jämförelser mellan den svenska processen och de internationella erfarenheterna 
kommer att utföras tillsammans med reflektioner om den hittillsvarande projekttiden. Re-
levanta delar från Tillväxtanalys analys om den samlade kapitalförsörjningssituationen 
bland SME (RB-uppdrag 2010/3) kommer att inkluderas. 

I delrapport 3 (år 2013) fortsätter myndigheten sin analys av erfarenheter från det pågå-
ende projektarbetet. I detta skede kommer även indikationer om portföljföretagens struktur 
att finnas tillgängliga. 

I Tillväxtanalys slutrapport (år 2015) är ambitionen att presentera en effektutvärdering 
med syfte att söka svar på frågan om vilka effekter kapitalförsörjningsinsatsen haft, i jäm-
förelse med att sådan finansiering inte förekommit. I rapporten sammanfattas även myn-
dighetens erfarenheter av kapitalförsörjningsinsatsen som helhet. Internationella erfaren-
heter jämförs med svenska. Rapporten avslutas med policyrekommendationer inför even-
tuella framtida insatser av liknande slag. Det kan erinras att denna rapport ligger långt fram 
i tiden vilket försvårar möjligheterna till detaljerade beskrivningar redan i detta skede. 
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För delrapport 2, 3 samt slutrapporten kommer Tillväxtverkets analyser att baseras på såväl 
egna observationer och erfarenheter som Tillväxtverkets avrapporteringar från sin följe-
forskning. Policyrekommendationer kommer att presenteras i samtliga rapporter. 

2.4 Utvärderingsprinciper och utvärderingsfrågor 

2.4.1 Insatsens logiska grund 
Det är viktigt att lyfta fram vilka tillkortakommanden som en insats från offentlig sektor 
tänker sig att ta sig an. Grunden för en intervention från offentlig sektor bör kunna hänfö-
ras till ett marknadsmisslyckande (effektivt utfall uppnås inte) eller när en ren marknads-
lösning får oönskade fördelningskonsekvenser. Det finns även anledning att diskutera 
skillnaden mellan ett problem och ett marknadsmisslyckande. 

Det grundläggande problemet som insatserna avser att reducera är den presenterade oba-
lansen i företagens kapitalförsörjning. De i avsnitt 1.3 refererade rapporterna pekar på ett 
s.k. finansieringsgap – en obalans mellan marknadens befintliga utbud och företagens ef-
terfrågan. Givet att dessa analyser är korrekta kommer, i jämförelse med deras potential, 
vissa företags bidrag till regionens och nationens tillväxt och välfärd att vara mindre eller 
möjligen helt utebli. Det är definitivt ett problem och möjligen också ett marknadsmiss-
lyckande. Det är dock värt att påpeka att marknadsrationalitet också kan hävdas när det 
gäller marknadsaktörernas riskbedömningar. Avsaknad av historik (”track record”), pro-
portionellt högre transaktionskostnader för mindre investeringar m.m. är exempel på för-
hållanden som inkluderas i marknadsaktörernas riskbedömning.  

Programlogiken i detta fall skulle i korthet kunna tolkas, konstrueras, enligt följande:  

• Ökad välfärd är ett nationellt mål 

• Tillväxt ger en större gemensam ”kaka” att fördela och därmed möjligheter till den 
önskade välfärdsökningen. 

• Konkurrenskraftiga, växande, företag bidrar till landets tillväxt. 

• Företag behöver kapital för sin tillväxt. Många företag(-are) har inte tillräckligt eget 
kapital för denna utvecklings- och tillväxtprocess. En (begränsad) mängd av dessa ef-
terfrågar venture capital.  

• Det befintliga kommersiella riskkapitalutbudet svarar inte upp mot dessa företags 
efterfrågan. Privata aktörers riskbedömningar överensstämmer inte med det samhälls-
ekonomiskt optimala och det föreligger således ett finansiellt ”gap”, särskilt i företa-
gens tidiga utvecklingsskeden och med vissa geografiska variationer. ”Finansierings-
färdiga” företags efterfrågan kan inte tillgodoses.  

• Föreliggande kapitalförsörjningsinsats kommer (fullt utnyttjad och enligt förvaltnings-
myndigheten) att öka utbudet riskkapital på marknaden med ca 2,5 miljarder kronor 
och därmed minska finansieringsgapet – d.v.s. reducera det uppfattade problemet12. 

En återkoppling till, och problematisering av, ovanstående punkter sker i kapitel 4 där 
forskningsöversikten diskuteras utifrån ett policyperspektiv. 
                                                 
12 Hur stor andel av den totala summan som är ”ny” kan diskuteras. Regional medfinansiering och 
ERUF-medel har en alternativ användning inom regional utveckling. Det privata kapitalets 
alternativa användning är okänd, men det är åtminstone inte otänkbart att det i en kontrafaktisk 
situation delvis skulle ha använts i kapitalförsörjningssammanhang. 
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2.4.2 Måldiskussion 

Generella aspekter 
”Om du inte vet vart du ska, spelar det ingen roll vilken väg du tar”. Det lätt modifierade 
citatet från Lewis Carrol har direkt bäring även i dessa sammanhang13. Otydliga 
målformuleringar försvårar för genomförare. Vad förväntas de uppnå? Hur kommer de att 
bedömas? Förekomsten av flera mål bygger dessutom in risker för målkonflikter och deli-
kata prioriteringsavväganden. Även för utvärderare är sådana otydligheter ett problem. 
Vad ska det utvärderas mot? Vad är ett lyckat utfall? 

Politiskt har detta diskuterats i olika sammanhang, t.ex. har Riksdagen påpekat att mål inte 
bör vara alltför allmänt formulerade14 och Finansdepartementet har uttalat att målformule-
ringarna i budgetpropositionen och regleringsbreven i största möjliga utsträckning bör följa 
de s.k. SMART-kriterierna15. SMART-kriterier innebär att målen ska vara: Specifika, Mät-
bara, Accepterade, Realistiska samt Tidssatta. 

• Specifika – de skall tydligt ange vad som skall uppnås.  

• Mätbara – de skall vara möjliga att följa upp med hjälp av resultatindikatorer, nyckel-
tal, eller liknande.  

• Accepterade – de skall vara accepterade och uppfattas som relevanta av dem som ska 
genomföra den aktuella verksamheten.  

• Realistiska – de skall vara möjliga att uppnå.  

• Tidssatta – tidpunkten då målen skall vara uppnådda skall anges. 

Tidigare utvärderingserfarenheter visar emellertid ofta på oklarheter i målformuleringar 
där SMART-kriteriernas ambition inte kan sägas ha uppfyllts.16  

Kapitalförsörjningsinsatsen 
Kapitalförsörjningsinsatsen inryms inom EU:s strukturfonder och har därför koppling till 
olika målformuleringar inom allt från europeisk sammanhållningspolitik och Lissabon-
strategin via nationella strategier, regionala strukturfondsprogram, regionala fondprojekt, 
kommersiella riskkapitalister ner till det enskilda portföljföretaget. Ytterligare en dimen-
sion är närvaron av både offentlig och privat sektor, vilkas mål inte kan förutsättas vara 
identiska. Förutsättningar för potentiella målkonflikter får därför bedömas som betydande.   

I ett svenskt perspektiv kan kort erinras om den Nationella strategin för regional kon-
kurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013. Strategin utgör den natio-
nella referensramen för de åtta regionala strukturfondsprogrammen samt de statliga myn-
digheternas medverkan i arbetet med regionala utvecklingsstrategier och regionala tillväxt-
program. Förutom strategins vägledande och samordnande funktion finns också ett över-
gripande syfte att bidra till skapandet av mer konkurrenskraftiga regioner och individer. 

                                                 
13 Carrol L, (1870), Alice's äfventyr i sagolandet 
14 Bet. 1999/2000:FiU13, Utvecklingen av den ekonomiska styrningen 
15 Ds 2000:63, Ekonomisk styrning för effektivitet och transparens. Sid. 53-54. 
16 Se t.ex. ITPS, (2007), Förhandsbedömning av de operativa regionala strukturfondsprogrammen. 
eller Tillväxtanalys (2009), Resurscentra för kvinnor: En utvärdering av projektverksamheten 2002-
2008. 
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Med utgångspunkt i den nationella strategin samt de regionala utvecklings- och tillväxt-
programmen har sedan åtta regionala strukturfondsprogram arbetats fram inför struktur-
fondsperioden 2007–-2013. Varje program har egna övergripande mål med åtföljande in-
dikatoruppsättning. 

När det gäller kapitalfinansieringsinsatsen har varje programområde genom en utlysning 
inbjudit finansieringsaktörer att ansöka om ERUF-medel som en delfinansiering till en 
sådan satsning17. Utlysningen kan ses som en översiktlig avsiktsförklaring av åtgärden till 
de presumtiva utförarna. I utlysningen framgår flera formuleringar som på olika sätt skulle 
kunna härröras till mål. Finansieringsinsatsen ska ge ”återflöden av kapital” att användas 
till nya satsningar (en formulering som i andra sammanhang f.ö. benämns som revol-
verande). Insatsen ska vidare vara ”marknadskompletterande” och ”mindre konkurrens-
snedvridande” jämfört med direkta företagsstöd (bidrag), det är ”identifierade marknads-
brister” som ska åtgärdas. Utlysningen innehåller även en explicit, om än vid, målformule-
ring: ”Målet är att fler företag ska starta och växa i det regionala programområdet genom 
en förbättrad kapitalförsörjning i tidiga skeden till små och medelstora företag. De upp-
satta målen för projektet ska svara mot programmets indikatorer i enlighet med det opera-
tiva programmet.” 18 

Den sista meningen innebär att den enskilda fonden själv kunnat formulera egna mål i sina 
projektbeskrivningar inom ramen för respektive programområdes övergripande mål och 
indikatorer. Fondernas val av indikatorer är därmed olika. Det bör observeras att även att 
strukturfondsprogrammens horisontella kriterier som miljö, jämställdhet och integration 
(samt i något fall även folkhälsa) därmed inkluderas. 

Tillväxtanalys tolkar den explicita målformuleringen som att den överlämnar avsevärt ut-
rymme för tolkningar och regionala preciseringar, vilket måhända också är avsikten. Ur ett 
utvärderingsperspektiv kan, oavsett eventuella bakomliggande motiv, konstateras att vi 
finner ett mål, en målgrupp (geografiskt avgränsad) samt medel. Målet är att fler företag 
startar och växer. Det är oklart hur många fler företag samt vilken referensnivå som avses. 
Inte heller företagstillväxten är preciserad. Tänkbara indikatorer skulle t.ex. kunna vara 
antalet sysselsatta, lönesumma, marknadsandelar, omsättning, vinst etc. Målgruppen av-
gränsas till mikro, små- och medelstora företag. De exkluderade är alltså stora företag (de-
finieras normalt som företag med över 249 anställda, en kategori som utgör några tiondels 
procent av den svenska företagsstocken). Medlet beskrivs som att öka utbudet av riskkapi-
tal i företagens tidiga utvecklingsskeden. Det kan tänkas att en precisering av vad som 
menas med ”tidig” kunde ha förhindrat eventuella framtida diskussioner om i vilken grad 
kapitalförsörjningen nått avsett företagssegment. 

                                                 
17 Se t.ex. Utlysning - Mellersta Norrland. (Ej daterad). 
http://rtp.nutek.se/content/1/c4/93/60/UtlysningsbrevMellerstaNorrlandver02.pdf [2010-02-27] 
18 Ibid. Sid. 4 
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Sammanfattningsvis kan följande betydelsefulla formuleringar identifieras i utlysningen: 

• avkastningskrav (kapitalet ska revolvera)19 

• fler företag ska startas 

• fler företag ska växa 

Ovanstående mål ska uppnås under vissa restriktioner: 

• investeringarna ska vara marknadskompletterande och ej konkurrera med privata 
aktörer 

• investeringarna ska ske i tidiga skeden 

• portföljföretagen ska vara verksamma inom resp. programområde 

• portföljföretagen ska befinna sig i storlekssegmentet små till medelstora (SME) 

 

I tillägg till detta överlämnas, som tidigare påpekats, ett handlingsutrymme för den en-
skilda fonden att formulera egna mål och tillföra indikatorer inom ramen för respektive 
strukturfondsprogram. Konsultföretaget Ramböll har, som en del av sin följeforskning, 
undersökt fondernas ansökningshandlingar och även genomfört kompletterande intervjuer. 
Resultatet visar dels att ytterligare mål tillkommer, dels (som förväntat) olikheter mellan 
fonderna.  

Utan att återge samtliga skrivningar i detalj kan lejonparten av dessa mycket grovt indelas i 
två utfalls-/resultat-/effektgrupper:  

• en förbättrad regional kapitalförsörjningsinfrastruktur  

• en kompetensutveckling av - och samarbeten mellan - olika finansieringsaktörer  

Det förra inkluderar ökad efterfrågan, utbud och investeringar av kompetent riskkapital, 
fler privata VC-aktörer och företagsänglar. Den senare inbegriper kompetensökning och 
positiv utveckling i portföljföretag20, privata VC-aktörer, företagsänglar och fonder samt 
ökad grad av samverkan mellan dessa aktörer. I tillägg till detta finns även målsättningar 
kopplad till avkastning (förmåga till exit) samt målformuleringar av mer ”kameral” karak-
tär som att följa uppgjorda planer när det gäller investeringsflöden samt aktiviteter av-
seende horisontella kriterier etc. Förenklat skulle de flesta av dessa fondmål kunna 
sammanfattas som syftande till en ”bättre fungerande regional kapitalförsörjningsstruktur”. 
Det ska dock hållas i åtanke att bakom detta ”sammanläggningsmål” finns fondspecifika 
varianter med tillhörande indikatoruppsättning. 

                                                 
19 Vilket i sig öppnar för tolkningar. Ska kapitalet revolvera i nominellt eller realt värde? Ska en 
revolverande avkastningsnivå inkludera täckning för driftskostnaden av fonderna? (management fee 
3%). 
20 Förutom ett mål om tillväxt i portföljföretag finns även formuleringar om ökad 
professionalisering, kompetens och utveckling i dem. Detta bryts ur den större gruppen ”bättre 
fungerande regional kapitalförsörjningsstruktur” och särredovisas i ”minimi-målbilden”. 
Motiveringen är att kompetensmålet för företag innehåller aspekter som inte nödvändigtvis faller in 
i bättre kapitalförsörjningsstruktur.  
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Genom att addera ovanstående diskussion fås en minimi-målbild som sammanfattar de 
flesta (men inte alla) målformuleringar:  

• avkastningskrav (kapitalet ska revolvera)21 

• fler företag ska startas 

• fler företag ska växa 

• ökad kompetens i regionens företag 

• en bättre fungerande regional kapitalförsörjningsstruktur 

Ovanstående mål ska uppnås under vissa restriktioner: 

• investeringarna ska vara marknadskompletterande och ej konkurrera med privata ak-
törer 

• investeringarna ska ske i tidiga skeden 

• portföljföretagen ska vara verksamma inom programområdet 

• portföljföretagen ska befinna sig i storlekssegmentet små till medelstora (SME) 

• horisontella krav (miljö, jämställdhet och integration) 

Så långt målformuleringar i utlysning och hos fonderna. De senare kommer i sitt arbete 
även att möta mer eller mindre explicit formulerade mål hos andra involverade aktörer.  
Bland dem kan nämnas regionala offentliga medfinansiärer (t.ex. länsstyrelser, regionför-
bund och landsting), privata finansieringsaktörer samt portföljföretag. De regionala medfi-
nansiärerna kan t.ex. förväntas ha betydande preferens för att satsningarna sker, och stan-
nar, inom deras geografiska område medan portföljföretag och privata riskkapitalister kan 
bedöma att företagets utveckling bättre gynnas av en geografisk verksamhetsflytt till andra 
ställen i Sverige (eller utomlands).  

Spänningar och avvägningsbehov kan även uppstå när andra politiska krav möter de 
kommersiella. Horisontella kriterier knutna till strukturfondsprogrammen, som en minsta 
andel kvinnor eller personer med utländsk bakgrund som startar och/eller leder nya företag, 
kan t.ex. vara svåra att hantera gentemot privata investerare som primärt intresserar sig för 
avkastningsnivå och exit-möjligheter.  

Enskilda entreprenörer och företagare kan dessutom ha egna mål med sina företag som inte 
nödvändigtvis måste överensstämma med fonder och privata riskkapitalister. 

Sammanfattning 
Ovanstående diskussion pekar dels på otydligheter i målformuleringar, dels på risker för 
målkonflikter. Ur ett utvärderingsperspektiv blir den redovisade målbilden en utmaning att 
förhålla sig till. Ur ett genomförandeperspektiv innebär det inte att problem behöver upp-
stå, men en tydligare målstruktur hade definitivt underlättat för fonderna, förtydligat vilka 
förväntningar som ställs på dem samt reducerat behovet av komplicerade avvägningar.  

Tydliga spelregler är alltid betydelsefulla. Det är därför mycket viktigt att målstrukturen 
diskuteras och klargörs så långt som möjligt. Av samtalen vid de möten som hittills hållits 
                                                 
21 Vilket i sig öppnar för tolkningar. Ska kapitalet revolvera i nominellt eller realt värde? Ska en 
revolverande avkastningsnivå inkludera täckning för driftskostnaden av fonderna? (management fee 
är satt till 3%). Här finns även i dagsläget olika uppfattningar/tolkningar hos fonderna. 
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tillsammans med fonderna, Tillväxtverket, Tillväxtanalys och Ramböll att döma finns 
också en medvetenhet om detta och sådana diskussioner har inletts, vilket Tillväxtanalys 
uppfattar som positivt och produktivt.  

2.4.3  Olika typer av utvärderingar 
Det finns många olika sätt att definiera och kategorisera utvärderingar22. Indelningar kan 
t.ex. göras utifrån en tidsdimension (när, i relation till en åtgärds genomförande, som en 
utvärdering genomförs); ambition och syfte (t.ex. beskrivning, kausala relationer, inklude-
randet av alternativa förlopp, sammanvägning och värdering av samhällsekonomiska för- 
och nackdelar, lärandeperspektiv m.m.); utvärderarens koppling till åtgärden (intern eller 
extern); metodval (vanligen kvalitativt eller kvantitativt) m.fl. 

Det är inte fruktbart att utse någon kategori av utvärdering som generellt bättre än någon 
annan eller rekommendera en ”universalmetod”. Ett lämpligare sätt är att helt enkelt välja 
verktyg efter uppgift, d.v.s. utgå från de aktuella frågeställningarna och låta dem styra val 
av utvärdering. Tillväxtanalys utvärderingsuppdrag genererar frågor som innebär att flera 
typer av utvärderingsansatser krävs. Men först en kort introduktion innan detta resonemang 
utvecklas vidare.  

En relevant utgångspunkt för en sådan introducerande diskussion kan vara tidigare ITPS-
rapporter där metoder för att utveckla den regionala tillväxtpolitiken behandlas23. En 
utvärdering kan, som Figur 3 nedan visar, ske vid olika tidpunkter betraktat från åtgärdens 
genomförande. En första indelning i två huvudgrupper utgår från tidpunkten när åtgärden 
påbörjas.   
Figur 3: Utvärderingskategorisering (generell) 

 

                                                 
22 Se t.ex. Vedung E, (1998), Utvärdering i politik och förvaltning; Storey DJ, (2000), “Six Steps to 
Heaven: evaluation the impact of public policies to support small business in developed 
economies”; Karlsson O, (1999), Utvärdering - mer än en metod.  
23 När inget annat anges baseras avsnitt 2.4.4 respektive 2.4.5 på ITPS, (2004), Den nya regionala 
utvecklingspolitiken - Hur att följa upp och effektutvärdera;  ITPS, (2009), Metoder för att 
utvärdera den regionala tillväxtpolitiken samt Delander L & Månsson J, (2009), ”Valet av 
utvärderingstyp beror på vilken fråga som ställs”. 
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Källa: ITPS, (2009). Något bearbetad
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Förhandsutvärdering utförs således innan åtgärden påbörjas medan efterhandsutvärde-
ringar utförs efter åtgärden är påbörjad. Efterhandsutvärderingar kan i sin tur indelas i två 
undergrupper: (i) de som utförs under tiden åtgärden genomförs (genomförandeutvärde-
ring/on-going/följeforskning), respektive (ii) de utvärderingar som påbörjas efter avslutad 
åtgärd (ex post).  

Förhandsutvärderingens syfte är att utgöra ett underlag inför en eventuell åtgärd och ge 
stöd åt överväganden om en åtgärd bör införas och hur den skulle kunna designas. I 
offentliga sammanhang kan den förekomma som en formell ex ante-utvärdering inom EU:s 
strukturfonder24 eller i form av andra utredningar, propositioner eller liknande. Ibland kan 
resultat från tidigare forskning och utvärderingar explicit ingå i ett sådant material. Det är 
önskvärt att utvärderingsmöjligheter redan här tas upp till diskussion och involveras i ut-
formning och planering.  

Genomförandeutvärdering utförs under tiden som en åtgärd genomförs och kan sägas lyfta 
på locket till genomförandets ”svarta låda” i och med studien av själva besluts- och ge-
nomförandeprocesserna. I en sådan utvärdering ställs frågor om syfte, organisation, aktö-
rer, resurser, arbetssätt, problem, svårigheter, intressekonflikter etc.  

I den nya programperioden för EU:s strukturfonder har begreppet ”on-going evaluation” 
fått ett stort genomslag, i Sverige används även termen ”följeforskning”. Som namnet an-
tyder avses även här utvärdering som sker under tiden som åtgärden genomförs. On-going 
evaluation är emellertid ett vidare begrepp än genomförandeutvärdering. Även utvärde-
ringar som traditionellt utförts efter en åtgärds avslut (t.ex. måluppfyllelse, effekt- eller 
effektivitetsutvärdering) kan, om de sker under åtgärdens genomförande, inkluderas i detta 
begrepp. I EU-sammanhang betonas aspekter som lärande och återkoppling av erfarenheter 
mellan utvärderare och berörda, flexibilitet, fördjupad förståelse och inte minst utveck-
lingsstödjande insatser. Utvärderingen ska löpande vara till nytta och vara förbättringsin-
riktad. Ansatsen öppnar för att utvärderaren genom interaktivitet kan påverka och bidra till 
måluppfyllelsen, men även att: ”…fungera som en ’kritisk vän’ som ställer frågor kring 
projektmål och programlogik”25. 

Ex post-utvärderingar genomförs efter en åtgärds avslutande. I denna grupp av utvärde-
ringar ser man tillbaka på åtgärden och söker bedöma utfallet, s.k. utfallsutvärderingar. 
Utfallsutvärderingar sker vanligtvis ex post, men kan som påpekades ovan även ske under 
pågående åtgärd (”on-going evaluation”). Resultat från utfallsutvärderingar under på-
gående åtgärd kan då återföras till genomförandeprocessen och användas för föränd-
ringar/förbättringar i det fortsatta genomförandet.  

Typiska frågor för utfallsutvärderingar är om, och i vilken grad, åtgärdens mål har upp-
nåtts; i vilken grad utfallet har orsakats av åtgärden respektive vilket värde åtgärdens 
effekter har relaterat till kostnaderna för densamma.  

Utfallsutvärderingar indelas vanligtvis i tre delgrupper (i stegrande problematiseringsgrad): 
(i) målutvärdering, (ii) effektutvärdering samt (iii) effektivitetsutvärdering. En målutvärde-
ring bedömer om målen för åtgärden blivit uppfyllda utan att säga något om orsakssam-
band mellan åtgärden och det iakttagbara utfallet. I en effektutvärdering adderas en sådan 
kausalitetsdiskussion genom att jämföra det faktiska genomförda förloppet (där åtgärden 
genomförs) med ett alternativt förlopp (det kontrafaktiska) där åtgärden inte genomförs. 

                                                 
24 Se t.ex. ITPS, (2007), Förhandsbedömning av de operativa regionala strukturfondsprogrammen.  
25 Nählinder J, (2009), ”Följeforskning i ett innovationsprojekt”. Sid.190. 
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Eventuell skillnad mellan förloppen definieras som åtgärdens effekt. En effektivitetsutvär-
dering innefattar en samhällsekonomisk cost benefit-kalkyl där, förenklat uttryckt, värdet 
av en åtgärds effekter jämförs med kostnaderna för densamma. Det är då de samhällseko-
nomiska intäkterna som jämförs med de samhällsekonomiska kostnaderna.  

2.4.4 Tillväxtanalys utvärdering 

Grundläggande frågor 
Tillväxtanalys utvärdering föreslås ha en bred ansats med ett uttalat lärandeperspektiv. 
Några exempel på grundläggande frågor som utvärderingen ska besvara innefattar följande 
områden: 

• Bakgrund, varför genomförs denna insats?  

• Upplägget, hur ser insatsen ut?  

• Processen, vad sker under insatstiden? 

• Utfallet, vilka resultat och effekter kan iakttas?  

• Lärandet, hur kan de sammantagna erfarenheterna bidra till ett policyrelevant 
kunskapsunderlag? Ett sådant lärande innefattar förutom erfarenheter från denna speci-
fika insats även input från forskningsöversikt samt empiriska lärdomar från andra in-
ternationella kapitalförsörjningsinsatser. 

Kategorisering 
Som tidigare berörts genererar Tillväxtanalys utvärderingsuppdrag frågor som innebär att 
flera typer av utvärderingsansatser krävs. För det första ska internationella erfarenheter 
från forskning och utvärdering inhämtas, sammanställas och sättas i relation till den 
svenska kapitalförsörjningsåtgärden. För det andra ska reflektioner och policyrekommen-
dationer baserade på dels Rambölls följeforskning, dels egna iakttagelser från den svenska 
genomförandeprocessen utföras och inkluderas i myndighetens delrapporter. För det tredje 
ska en effektutvärdering genomföras för att undersöka eventuella orsakssamband mellan 
kapitalförsörjningsinsatser och portföljföretagens prestanda. 

Den första ansatsen skulle egentligen kunna kategoriseras som en ex ante-utvärdering och 
som en sådan utgöra en del i ett underlag inför åtgärdens design. Åtgärden har nu emeller-
tid redan påbörjats och får därmed betraktas som en del av en genomförande utvärdering 
med återföring till berörda aktörer. Till samma utvärderingskategori kan också adderas den 
analys som baseras på processerfarenheter. Effektutvärderingen kommer att utföras efter 
åtgärden har avslutats, år 2015, och är därmed en typisk ex post-utvärdering.  

De utvärderingar som sker med avseende på kapitalförsörjningsåtgärden kan, schematiskt, 
beskrivas enligt Figur 4 nedan. 
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Figur 4: Utvärderingskategorisering (riskkapitalförsörjning) 

 
Till gruppen förhandsutvärderingar kan föras de studier som utfördes under 2007 och 2008 
för att undersöka eventuella förekomsten av finansieringsgap för SME i Sverige som hel-
het samt på regional nivå. Tillväxtanalys utvärderingar återfinns således både som genom-
förandeutvärdering och som en ex post-utvärdering.  

Genomförandeutvärderingen 
VC-forskarna Murray och Lingelbach hävdar att organisationer inom offentlig sektor gene-
rellt är ganska dåliga att lära från sina egna erfarenheter eller att ta del av erfarenheter från 
motsvarande organ i andra länder.26 Om detta är riktigt är det olyckligt, en kumulativ strä-
van bör inte begränsas till akademiska produkter utan även vara ett naturligt inslag när 
policyåtgärder utformas. Tillväxtanalys inhämtning av internationella forsknings- och ut-
värderingserfarenheter kan vara ett sätt att bidra till ett sådant lärande, även om sedvanlig 
försiktighet måste iakttas vid lärdomar från insatser i andra institutionella sammanhang. 

En genomförandeutvärdering försöker sprida ljus över själva besluts- och genomförande-
processerna. Exempel på frågeställningar som berörs kan knytas till områden som: åtgär-
dens bakgrund, involverade aktörer, roll- och ansvarsfördelning, problem och svårigheter 
som dyker upp över tid, eventuella korrigeringar och förändringar som initierats, måldis-
kussioner etc. En genomförandeutvärdering lyfter alltså fram de processer som påverkar 
utfallet, till skillnad från utfallsutvärderingar som fokuserar på själva resultaten. En ge-
nomförandeprocess är ofta långt ifrån linjär och enkel, snarare som Evert Vedung påpekar: 
”De processer som ger upphov till politiska resultat är komplicerade nätverk av samver-
kande faktorer.”27 Ur ett lärandeperspektiv kan mycket hämtas ur ett sådant perspektiv, 
inte minst vilka handlingar som skulle kunna förbättra förloppet. 

                                                 
26 Murray G & Lingelbach D, (2009), “Twelve meditations on venture capital” 
27 Vedung E, (1998), Utvärdering i politik och förvaltning. 
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När det gäller kapitalförsörjningsåtgärden ges goda möjligheter till sådana processerfaren-
heter. Dels insamlas löpande erfarenheter genom Rambölls försorg, erfarenheter som 
kommer Tillväxtanalys till del. Dels träffas regelbundet företrädare för samtliga fonder, 
Tillväxtverket, Ramböll samt Tillväxtanalys. Detta ger direkt tillgång till de diskussioner 
som sker. Återföring av erfarenheter från internationell forskning och utvärdering planeras 
även ske vid dessa tillfällen. Lärandet kan alltså ske i båda riktningar. Upplägget skapar 
också förutsättningar för Tillväxtanalys att löpande jämföra utvecklingen i den svenska 
kontexten med de internationella erfarenheterna. 

Förutom förståelse för processen ger modellen också möjlighet att bidra med frågor och 
synpunkter till Rambölls intervjuer, tillförsäkra att dataunderlag som behövs för utvärde-
ringar samlas in m.m.  

Effektutvärderingen 
Den genomförandeutvärdering som presenterades ovan, kan ge viktig information om hur 
processen påverkar eventuella effekter. I enlighet med den måldiskussion som nyss fördes 
är ett av de önskade utfallen att de finansierade företagen (portföljföretagen) växer och 
utvecklas positivt28. Även om en sådan utveckling faktiskt kan iakttas behöver man också 
veta om det är själva kapitalförsörjningen som gett upphov till måluppfyllelsen.  

I Tillväxtanalys slutrapport (år 2015) kommer en undersökning av relationen mellan mål-
uppfyllelse och åtgärd (d.v.s. en effektutvärdering) att utföras. Grundprincipen för en 
effektutvärdering kan, som Vedung uttrycker det, relateras till frågan om insatsen som 
studeras: ”…kausalt gett upphov till konsekvenser i utfallsledet.”29  

För att kunna svara på denna fråga måste man studera två förlopp (se Figur 5). Det som 
faktiskt sker (förlopp A) samt ett alternativt, kontrafaktiskt, förlopp där ingen kapitalför-
sörjningsinsats sker (förlopp B).  
Figur 5: Schematisk analysmodell för effektutvärdering 

Övergången från förlopp B till förlopp A kallas i utvärderingssammanhang en åtgärd. Att 
genomföra en kapitalförsörjningsåtgärd blir i den terminologin att övergå från ett förlopp 
där ingen riskkapitalförsörjning sker till ett förlopp där den sker. Skillnaden mellan dessa 
båda två förlopps utfall blir då effekten av kapitalförsörjningsåtgärden. 

                                                 
28 T.ex antalet anställda, lönesumma, omsättning, förädlingsvärde 
29 Vedung E, (1998), Utvärdering i politik och förvaltning. Sid. 32. 
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I en effektutvärdering behöver man alltså förutom att studera måluppfyllelsen i de företag 
som faktiskt erhållit kapitalförsörjning finna en situation som kan likställas med att företag, 
samma eller andra jämförelseföretag, inte fått någon kapitalförsörjning – den kontrafak-
tiska situationen. 

Just att finna den kontrafaktiska situationen är ett av de stora problemen med effektutvär-
deringar. I vissa fall är den som utvärderar inne tidigt i beslutsprocessen och kan använda 
s.k. randomiserade experiment eller experimentell design. Dessa går till så att en viss 
mängd objekt, t.ex. företag, bedöms lämpliga för investering av riskkapital. Av denna 
mängd (lämpliga kandidater) väljs sen slumpmässigt ut en mindre grupp som de facto får 
ta del av insatsen. Det kontrafaktiska tillståndet utgörs då i detta fall av de företag som 
kvalificerade till den första större gruppen (lämpliga kandidater), men som genom slumpen 
inte blev finansierade. De stora fördelarna med den experimentella designen är dess höga 
interna validitet. I fallet med kapitalförsörjning har denna randomisering inte gjorts varför 
en fullständig experimentell design inte är möjlig.30 

Den kvasiexperimentella designen kan användas då utvärderaren kommer in efter det att 
projektet startat, eller till och med slutförts. Ett antal företag har då av fonder/privata risk-
kapitalister identifierats, utvärderats och bedömts lämpliga att investera i. En sådan design 
medför framför allt problem med urvalet, d.v.s. fördelningen mellan de företag som blir 
finansierade respektive de som inte blir det. Ett sådant urval är med mycket stor sannolik-
het inte slumpmässig (om så varit fallet hade den experimentella designen kunnat använ-
das) utan urvalet har skett på ett systematiskt sätt. Svårigheter uppstår då med att särskilja 
vilken effekt insatsen i sig själv medför från effekten av själva urvalet.  

Det finns vissa egenskaper såväl på efterfråge- som utbudssidan som skapar en systematisk 
selektion. Detta kan illustreras med ett hypotetiskt projekt. Anta att utfallet y av en viss 
åtgärd eftersträvas. Anta vidare att den åtgärd som ska studeras är verkningslös (behand-
lingseffekten är noll) samt att egenskapen x hos tänkbara företag(are) är av dokumenterat 
stor betydelse för att uppnå utfallet y. Följande inträffar: (i) företag(are) med bättre förut-
sättningar i avseende x än kontrollgruppen ansöker om att få ta del av åtgärden; (ii) Utföra-
ren av åtgärden ifråga har hittat en systematisk metod att välja ut företag som är bättre än 
kontrollgruppen i avseende x när de tillstyrker deras medverkan i åtgärden. I båda fall 
skulle då de företag som deltar i åtgärden prestera bättre än kontrollgruppen – trots att åt-
gärden i sig var verkningslös. 

I exemplet ovan finns dels en självselektion, d.v.s. vissa egenskaper hos företa-
get/företagaren som gör att företaget beslutat sig för att aktivt söka denna finansierings-
möjlighet. Dels finns en administrativ selektion – egenskaper i företagens ansökan eller 
hos själva företaget som gjort att dessa valts ut för finansiering.31  

Båda dessa typer av selektion gör det omöjligt att på ett enkelt sätt välja ut företag som ska 
ingå i kontrollgruppen och därmed utgöra det kontrafaktiska tillståndet. För att göra urvalet 
måste det finnas information om hur urvalen gått till, t.ex. gemensamma drag hos före-
tagen som aktivt söker riskkapital vad gäller ålder, storlek, bransch, omsättning, lokalise-
ring, etc. Om sådan information finns kan man antingen genom direkt matchning 

                                                 
30 Oss veterligen har inga utvärderingar gjorts på det tillväxtpolitiska området med en experimentell 
design. Däremot är det relativt vanligt inom arbetsmarknadsområdet. Se exempelvis Hägglund P, 
(2005), Natural and Classical Experiments in Swedish Labour Market Policy. 
31 Se t.ex. Heckman J & Robb R, (1995), “Alternative methods for evaluating impacts of 
interventions”. 
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(tvillingmetoden)32 eller genom statistiska modeller prediktera om företagen potentiellt 
kommer att ansöka33. Därmed kan man ”skapa” en kontrollgrupp – ett kontrafaktiskt till-
stånd. 

När det gäller den administrativa selektionen gäller det att studera eventuella riktlinjer för 
beslut om finansiering samt undersöka hur denna de facto går till (eventuella skillnader 
mellan formella riktlinjer och utvecklad praxis måste t.ex. uppmärksammas). Om denna 
information inte finns talar man om o-observerbar heterogenitet. Med detta avses då fakto-
rer av betydelse för selektionen som utvärderaren inte har kontroll över. Om selektionen 
sker på basis av o-observerbara egenskaper fungerar ej heller de metoder som i dag an-
vänds för utvärdering av kvasiexperimentellt designade åtgärder.34  

Ovanstående selektionsdiskussion tydliggör de metodologiska svårigheter som identifi-
erandet av ett kontrafaktiskt tillstånd medför. I riskkapitalsammanhang betonas ofta entre-
prenörens och hans/hennes personliga egenskaper som betydelsefulla inslag i det värde-
ringsunderlag som leder fram till ett finansieringsbeslut eller ej. Satsningens inriktning mot 
finansiering i tidiga skeden och betydande inslag av nya företag innebär dessutom att för-
väntningar på ”track-record” – företagshistorik – får ställas lågt. Detta påverkar förstås 
möjligheterna att hantera förekomsten av administrativ selektion.  

En tredje utväg, om kvasiexperimentell ansats baserat på matchning inte skulle vara möj-
ligt, är att använda sig av en icke-experimentell design, t.ex. före- och eftermätningar. 
Detta är bra effektestimat förutsatt att det går att kontrollera för alla utomstående faktorer, 
vilket vanligtvis inte är fallet. Problemet med denna typ av design är således att den har en 
låg intern validitet, d.v.s. det är svårt att kunna hävda att effekterna verkligen uppkommit 
som en följd av den kapitalförsörjning som vi avser att studera. 

Med utgångspunkt från uppdraget och den plats i tiden vi befinner oss bedömer Tillväxt-
analys att någon av de kvasiexperimentella designerna för en effektutvärdering först bör 
undersökas närmare. Inom ramen för en sådan undersökning bör man initialt fokusera på 
de processer som leder fram till finansiering: Vad är det som gör att vissa företag söker 
riskkapital och andra inte? Hur ser besluts och rangordningsprocessen ut hos fonderna och 
de privata riskkapitalisterna? Olikheter när det gäller hur aktiva fonderna avser att vara i 
sökprocesser efter lämpliga investeringsobjekt har indikerats. Hur stor är denna olikhet i 
praktiken? Finns tillräckligt många observationer (finansierade portföljföretag) för att 
kunna jämföra om sökstrategierna påverkar eventuella effekter? Finns tillräckligt många 
observationer för att kunna utföra regionala analyser? 

Beslut om en mer preciserad utvärderingsdesign måste dröja till dess att ovanstående frå-
gor besvarats.  Först då går det att svara på frågan om selektionen (själv- samt administra-
tiv-) styrs av egenskaper som är observerbara i tillgänglig data, eller om det i huvudsak 
handlar om icke observerbara egenskaper. Beroende på svaren kan även vissa aspekter 
behöva belysas med hjälp av en kvalitativ ansats.  

                                                 
32 Se t.ex. Norrman C & Bager-Sjögren L, (forthcoming), “Entrepreneurship policy to support new 
innovative ventures: Is there any impact?”. 
33 Se t.ex. Gadd H, Hansson G & Månsson J, (2009), “The Relation between Firm Subsidy and 
Success. Does Regional Context Matters?”. 
34 Inom den kvasi-experimentella designen finns det flera olika tillvägagångssätt med liknande 
grundprinciper. Här kan t.ex. nämnas matchning på karaktäristika (tvilling metoden), matchning på 
sannolikhet att bli utvald (propensity score), studier i tidsmässig nära anslutning (regression 
discontinuity). 
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3 Staten som venture-capitalist:  
En sammanställning av internationell  
empirisk forskning 

3.1 Bakgrund, syfte, metod och disposition 

3.1.1 Bakgrund 
Kunskapsöversikten har skrivits av Fil. dr. Anders Isaksson, lektor (Assistant Professor) 
vid Handelshögskolan, Umeå universitet. Anders Isaksson var även under perioden 
1999‐2001 anställd som ämnessakkunnig (special advisor) vid Näringsdepartementet 
inom området riskkapital och entreprenörskap och var under perioden handläggare för 
bland annat Nutek, Almi och Industrifonden. År 2006 doktorerade han vid Umeå univer-
sitet med avhandlingen Studies on the venture capital process. 

Kunskapsöversikten ingår som en del av Tillväxtanalys utvärderingsuppdrag.  

3.1.2 Syfte 
Syftet med kapitlet är att göra en genomgång av empirisk forskning som undersöker 
effekterna av den offentliga sektorns medverkan i venture capital-marknaden genom att 
bidra till utbudet av riskkapital (ägarkapital). 

3.1.3 Metod 
Metodologisk begränsas uppdraget av den budgeterade tiden för projektet, vilket inte gett 
möjligheter till några större utsvävningar. Detta innebär att det inte gjorts någon egen da-
tainsamling eller egna utvärderingar. Sammanställningen baseras enbart på insamlad litte-
ratur och författarens tidigare forskning och erfarenhet av området. Den praktiska erfa-
renheten omfattar bland annat arbete som sakkunnig på riskkapitalfrågor vid Näringsde-
partementet. Bland vetenskapliga publikationer kan bland annat nämnas min doktorsav-
handling (se t.ex. Isaksson, 2006), min studie av effekter av venture capital i Sverige 
(Isaksson, 1999) och arbetet med såddkapitalsituationen i Norden (Isaksson, 2001). 

Litteratursökningen har följt traditionell vetenskaplig praxis (se. t.ex. Hedman, 1999). Till-
gängliga resurser som använts är bland annat de olika databaser som funnits tillgängliga, 
t.ex. Business Source Premier (EBSCO), Social Science Research Network (SSRN) och 
Google Scholar. Utgångspunkten har varit studier publicerade i vetenskapligt granskade 
tidskrifter och konferenser. När det gäller empiriska utvärderingar av olika statliga VC-
program så är dock de flesta av dessa inte publicerade i vetenskapliga tidskrifter, utan van-
ligen beställda av och publicerade via olika myndigheter. Att hitta dessa utvärderingar har 
inneburit en lång kedja av referenser och sökningar. I inte minst i detta fall (men även för 
rapporten generellt) har en ytterst viktig källa för arbetet varit mitt eget närverk av fors-
kare, tjänstemän och praktiker inom området som har gett mig tips på utredningar och 
rapporter som kan stödja detta projekt. Här skulle jag särskilt vilja nämna Jörgen Lithander 
(Tillväxtanalys), Sofia Avdeitchikova (Rambölls) samt inte minst Gordon Murray (Univer-
sity of Exeter Business School). 
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3.1.4 Kapitlets övergripande disposition 
Forskningsöversikten utgår från empiriska studier avseende offentlig sektors 
stöd/medverkan i VC-marknaden genom att bidra till utbudet av riskkapital (ägarkapital). 

Kapitlet täcker ett antal olika delar: 

1. En teoretisk plattform där olika teoretiska perspektiv vad gäller offentlig sektors 
medverkan i VC-marknaden diskuteras.  

2. Nuläget för empirisk forskning avseende offentlig sektors insatser för att öka utbu-
det av kapital (ägarkapital) till företag.  

a. Bakgrund och design av insatserna/programmen. 

b. Utvärderingar och påvisbara resultat av insatserna. 

c. Policyrelevant lärande. 

3. En kritisk sammanfattande diskussion av de resultat och erfarenheter som 
framkommit från forskningsöversikten. 

Kapitlet avslutas med några förslag på fördjupningsstudier som kan vara intressanta ur ett 
svenskt policyperspektiv. 
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3.2 Venture capital och riskkapital  
– några inledande begrepp och definitioner 

 

När man talar om statliga insatser på riskkapitalområdet är det tydligt att det är ett område 
som ofta kännetecknas av begreppsförvirring. Jag ser det därför som viktigt att inleda 
rapporten med att ge en övergripande ”lektion” i begreppet riskkapital (Se även Isaksson, 
1998; 2006).  

Några av de viktigaste punkterna i detta: 

• Riskkapital är det samma som ägarkapital35. Den som tillför riskkapital (offentlig 
aktör såväl som privat) blir delägare i företaget. 

• Statligt riskkapital är inte en näringspolitisk stödform. Riskkapitalister (offentliga 
såväl som privata) får samma avkastning på sin investering som företagets övriga 
ägare. 

• Venture capital-marknaden är en delmängd av riskkapitalmarknaden. Alla VC-
investerare är riskkapitalister, men alla riskkapitalister är inte VC-investerare.  

3.2.1 Venture capital och riskkapital 
Venture capital är investeringar i företag som inte är noterade på en publik lista (d.v.s. 
börs eller annan marknadsplats). Även om huvuddelen av en VC-investering i allmänhet 
utgörs av eget kapital är det vanligt att vissa mellanformer mellan eget och främmande 
kapital (mellankapital) förekommer, t.ex. konvertibla lån eller skuldebrev med option att 
teckna aktier. En VC-investering innebär således att investeraren blir (eller har möjlighet 
till att bli) en delägare i företaget. 

Venture capital är dock inte enbart en kapitalinsats utan förutsätter även att investeraren 
(VC-företaget) tar ett aktivt ägarengagemang t ex genom representation i företagets sty-
relse. VC-investeringen är avslutningsvis dessutom oftast tidsbegränsad på så sätt att VC-
företaget har en målsättning att inom överskådlig framtid (oftast 5–7 år) avyttra sin inve-
stering. 

Definitionen av vad som är venture capital är dock inte exakt. För vissa (oftast ameri-
kanska) aktörer är venture capital enbart investeringar i högteknologiska företag som be-
finner sig i mycket tidiga skeden av sina livscykler (sådd och start-up). För andra (ofta 
europeiska) aktörer är venture capital alla former av riskkapitalinvesteringar i onoterade 
företag. Under de senaste åren har dock de olika synsätten kommit närmare varandra. 

Venture capital-företag är således företag som specialiserat sig på att gå in med aktivt 
affärsutvecklingsstöd (riskkapital och kompetens) till företag med utvecklingspotential.  
De företag i vilka VC-företaget investerar benämns vanligen portföljföretag p.g.a. att VC-
företag brukar sprida sina risker i en portfölj av investeringar. Kombinationen av portfölj-
företagets förutsättningar (produkten, entreprenören, marknaden etc.) och VC-företagets 
kapital och kompetens skall förhoppningsvis leda till att portföljföretagets fulla utveck-
lingspotential tas till vara. När önskad utveckling uppnåtts, eller när samarbetet mellan 

                                                 
35 Här kan man i en del svenska rapporter till och med se att man använder begreppet 
ägarkapitalister istället för det språkligt mer svårhanterliga venture-capitalister eller det tvetydiga 
riskkapitalister (se t.ex. Sweco Eurofutures, 2008). 
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VC-företag och portföljföretag inte längre ger ett mervärde, realiserar VC-företag sin inve-
stering (VC-företagets exit). Då investeringarna görs i små tillväxtföretag följer att avkast-
ningen från VC-investeringar i första hand kommer från den reavinst som görs vid exit. 
Några utdelningar under investeringens löptid är vanligen inte aktuella då det överskott 
som portföljföretaget genererar i allmänhet måste återinvesteras för att finansiera fortsatt 
tillväxt. 

Begreppet riskkapital används ofta som synonym till venture capital, vilket inte är helt 
korrekt. En VC-investering är en form av en riskkapitalinvestering. Alla riskkapitalinve-
steringar är dock inte venture capital. Riskkapitalet omfattar företagets egna kapital samt 
mellankapitalet. Att eget kapital även kallas för riskkapital beror på den genuina risk som 
företagets ägare tar i förhållande till övriga finansiärer (långivare) av företaget. Det är det 
egna kapitalet som tar den första stöten i händelse av obestånd. Oavsett om företaget gene-
rerar vinst eller inte måste företaget alltid betala sina räntor medan företagets ägare får 
utdelning endast om det är möjligt med tanke på företagets fortsatta utveckling. Slutsatsen 
av detta resonemang är därmed att venture capital är en delmängd av riskkapitalmarkna-
den. Då även aktieköp på t.ex. Stockholms Fondbörs är riskkapitalinvesteringar så kan man 
nog säga att merparten av investeringar i riskkapital inte är venture capital. 

Ett företag kan finansieras med antingen eget riskkapital eller lånekapital. Den främsta 
skillnaden mellan dessa finansieringsformer är att den som satsar riskkapital tar en högre 
risk men har en förväntad högre avkastning än övriga finansiärer. Ett undantag från denna 
grundläggande distinktion är de statliga krediter som erbjuds vissa företag via t.ex. Almi 
och Industrifonden. Dessa institutioner erbjuder bl.a. villkorade lån vilka vanligen avskrivs 
i händelse av att det projekt som lånet utgått för misslyckas. Dessa statliga krediter brukar 
även kallas för riskvilliga krediter. Då dessa långivare t.o.m. tar en högre risk än den risk 
företagets ägare tar brukar banker och övriga finansiärer i regel betrakta de riskvilliga kre-
diterna som eget kapital (d.v.s. att de är soliditetshöjande). Risken är därmed uppenbar att 
det i den allmänna debatten pratas om venture capital medan man egentligen menar statliga 
riskvilliga krediter. Statliga riskvilliga krediter och stöd bör dock inte blandas samman 
med riskkapital. En viktig skillnad mellan riskvilliga krediter och venture capital är att 
tillförsel av det senare innebär att företagets tillförs nya aktiva delägare. Venture capital 
innebär också ofta högre krav på tillväxt än riskvilliga krediter. Samtidigt innebär en risk-
villig kredit, på samma sätt som andra lån, att företaget måste betala ränta oavsett om fö-
retaget gör vinst eller inte. För att kompensera för den höga risken har dessutom statliga 
riskvilliga krediter oftast en högre räntekostnad än traditionella banklån. 

Ytterligare ett begrepp som börjat florera och som behöver en definition är private equity. 
Även private equity används ibland som synonym till venture capital. Private equity är, 
liksom venture capital, riskkapitalinvesteringar i företag som inte är marknadsnoterade. 
Skillnaden ligger i att private equity vanligtvis är investeringar i senare skeden (turn-
arounds, utköpsaffärer etc.) och inte nödvändigtvis innebär ett lika aktivt ägarengagemang 
i det investerade företaget. Denna distinktion ses t.ex. hos European Private Equity & 
Venture Capital Association (EVCA). Allt fler finansiella aktörer intresserar sig för inve-
steringar i företag som inte är marknadsnoterade och utbudet av private equity-fonder 
växer. 

Nedanstående Figur 6 ämnar till att reda ut skillnaden mellan riskkapital, private equity 
och venture capital. 
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Figur 6: Skillnaden mellan riskkapital, private equity och venture capital. Venture capital är således en 
delmängd av riskkapitalmarknaden. 

I litteraturen förekommer ofta en distinktion mellan formellt och informellt venture capital. 
Formellt venture capital utgörs av formella VC-företag, dvs. organiserade bolag speciali-
serade på VC-investeringar. Informellt venture capital är VC-investeringar som görs av 
privatpersoner med deras egna medel. Dessa informella VC-placerare brukar ofta även 
kallas för företagsänglar36 (business angels) eftersom det ofta målas upp en bild av dessa 
investerare som filantropiska välgörare snarare än som rationella investerare. Den forsk-
ning som gjorts om företagsänglar (se t.ex. Landström, 1993; Mason och Harrison, 2000; 
Stevenson och Coveney, 1996) visar att dessa ofta utgörs av företagsledare som trappat 
ned, eller avslutat, en karriär som företagare och som använder sin erfarenhet, sitt nätverk 
och upparbetade förmögenhet för engagemang i små företag. Även om motiven bakom 
investeringarna första hand är ekonomiska så anges ofta nöjet av att hjälpa små företag att 
lyckas som en drivande faktor för dessa företagsänglar. Vidare verkar företagsänglar van-
ligen ensamma och gör mer sporadiska och beloppsmässigt mindre investeringar i tidigare 
skeden jämfört med de formella VC-företagen. I praktiken kan emellertid skillnaden 
mellan en företagsängel och ett formellt VC-företag vara ganska diffus. Detta då även fö-
retagsänglars investeringar ofta görs genom företag som företagsängeln kontrollerar, före-
tag som då lätt kan ses som formella VC-företag. Under de senaste åren har det dessutom 
börjat dyka upp formellt organiserade nätverk av företagsänglar (business angel networks) 
som genom sin formalisering ibland kan ses som VC-företag. 

Exitstrategier 
Grundläggande för alla VC-bolag är att man inom en överskådlig framtid ämnar sälja sin 
investering, d.v.s. göra en exit. Det finns ett flertal olika sätt för ett VC-företag att genom-
föra en exit. De exitvägar som eftersträvas brukar dock oftast vara någon av de två nedan-
stående. 

1. Marknadsnotering (initial public offering, IPO). Portföljföretaget noteras på en börs 
eller annan marknadsplats. VC-företaget säljer dock inte sina aktier direkt i samband 
med noteringen utan väntar vanligen åtminstone sex till tolv månader med att avyttra 
sitt innehav i portföljföretaget. Skälet till att VC-företag inte säljer ut sitt innehav di-

                                                 
36 Sörheim och Landström (2001) betonar dock en definitionsmässig skillnad mellan affärsänglar 
informella investerare (affärsänglar utgör en mindre del av den totala mängden informella 
investerare). 

Riskkapital:
investering i företags egna kapital… 

Private equity:
i onoterade företag… 

Venture capital: 
med aktivt och tidsbegränsat ägarengagemang 

Andra riskkapital-investeringar 
t.ex. nyemission på börsen 

Andra investeringar i icke noterade företag 
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rekt vid en notering är oftast att man har ett s.k. lock up-agreement med fond-
kommissionären. 

2. Försäljning av hela företaget till en industriell köpare (trade sale). Vid denna exit säljs 
hela företaget till en tredje part, i utbyte mot kontanter, aktier i det köpande bolaget 
eller andra tillgångar. Ofta är köparen ett större etablerat företag som har behov av den 
teknik eller marknad som portföljföretaget har tillgång till. 

För entreprenörer som tar in VC är det viktigt att vara medveten om att processen kommer 
att innebära en exit som vanligen också innebär att entreprenören förlorar kontrollen (helt 
eller delvis) över sitt företag.  

Venture capital-företagets ägarstrukturer 
Grovt indelat efter ägarstruktur finns tre olika former av VC-företag: privata, statliga och 
koncernägda. 

Privata venture capital-företag ägs till huvuddelen av privatpersoner och företag som 
förvaltar kapital från externa investerare, t.ex. pensionsstiftelser. I Sverige har antalet pri-
vata VC-företag ökat markant under de senaste åren och utgör i dag den största gruppen av 
VC-företag. Ofta ägs dock delar av de privata VC-företagen av storföretag eller statliga 
institutioner. Det kapital de privata VC-företagen förvaltar kommer oftast från institutio-
nella placerare så som försäkringsbolag, pensionsfonder och storföretag. 

Koncernägda venture capital-företag (bundna, engelsk benämning captives) ingår i en 
koncern vars huvudsakliga verksamhet inte är venture capital. Detta kan vara allt från 
dotterbolag till banker, försäkringsbolag eller investmentbolag till enheter eller avdelningar 
i en industriell koncern. Under senare år har allt fler börsnoterade industriföretag börjat 
intressera sig för VC-verksamhet, dels som ett sätt att förvalta kapital, dels som ett sätt att 
kontrollera innovativa landvinningar inom strategiskt viktiga områden. Venture capital-
verksamhet inom ramen för ett traditionellt industriföretag brukar ofta benämnas corporate 
venture capital. Den främsta skillnaden mellan traditionellt venture capital och corporate 
venture capital är att corporate venture capital vanligen genomförs med koncernens över-
gripande strategi i fokus, medan det traditionella venture capital ser mer till investerings-
portföljens avkastning. 

Statliga venture capital-företag ägs till huvuddelen av statliga intressen. I Sverige har 
staten alltid varit en av de mest aktiva aktörerna på VC-marknaden allt sedan Företags-
kapital startade i mitten av 1970-talet. Två stora statliga aktörer är Industrifonden och 
sjätte AP-fonden som genomför VC-investeringar både direkt och indirekt via hel- eller 
delägda VC-företag. Under senare år har de statliga VC-insatserna allt oftare utgjorts av 
saminvesteringsprojekt där staten investerar i privata VC-fonder, se Figur 7.  
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Figur 7: En generell bild över en saminvesteringsstruktur (hybrid-fond) där staten saminvesterar i en VC-
fond som drivs av privata investerare. 

 

Venture capital-företagens organisationsform 
Historiskt sett har VC-företagen i Sverige oftast varit företag där ägarna till VC-företaget 
även varit de som tillfört det riskkapital som investerats i portföljföretagen. Under de se-
naste åren har det dock blivit allt vanligare med VC-företag med en mer klassiskt ameri-
kansk organisationsstruktur. Dessa VC-företag består av ett managementbolag som sätter 
upp en eller flera venture capital-fonder. I dessa fonder kan sedan externa investerare 
placera kapital varefter riskkapital från fonden tillförs utvalda portföljföretag. Vanligen 
utgörs de externa investerarna av institutionella placerare. Managementbolaget förvaltar 
fonderna och är ansvarigt för all kontakt med portföljföretaget, från identifiering av inve-
steringsobjekt till exit. Ersättningen till managementbolaget utgörs vanligen dels av en fast 
förvaltningsavgift (beroende på fondens storlek), dels av en andel i den avkastning som 
erhålls från fondens investeringar. Managementbolaget eller partner (delägare i manage-
mentbolaget) kan även bidra med en viss del av VC-fondens kapital. Investerarnas insatser 
och avkastning kan ske successivt beroende på investeringar och exits. Ett annat vanligt 
upplägg är att insatserna sker vid VC-fondens bildande och vinsten fördelas då fonden 
upplöses, vilket sker inom en i förväg överenskommen tid. 
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3.3 Teoretisk plattform 
Detta kapitel inleds med att diskutera olika teoretiska perspektiv när det gäller offentlig 
sektors medverkan i VC-marknaden genom att bidra till utbudet av riskkapital (ägarkapi-
tal). En huvudfråga blir här att försöka förklara på vilka teoretiska grunder en intervention 
från offentlig sektor motiveras? Vilka negativa konsekvenser kan teoretiskt predikteras?  

Det ekonomiska argumentet för intervention från offentlig sektor bygger på ett antagande 
om att ett bakomliggande marknadsmisslyckande skapat ett finansieringsgap (equity gap) 
för tillväxtföretag i tidiga utvecklingsskeden. Om marknaden för riskkapital skulle fungerat 
perfekt, skulle detta innebära en "optimal" resursfördelning och det skulle då inte finnas 
några ekonomiska skäl för ingripande. Om, å andra sidan marknader saknas eller fungerar 
dåligt så skulle en statlig intervention för att återställa marknadens funktionalitet vara mo-
tiverad. 

Det finns en mängd teorier som på olika sätt kan användas för att förklara hur och varför 
riskkapitalmarknaden fungerar som den gör och som också kan ge argument för och emot 
statliga marknadsingripande. Några centrala teoretiska ramverk i detta avseende är till-
växtteorier, teorier om klusterbildningar, agentteori och teorier om asymmetrisk informa-
tion. 

3.3.1 Tillväxtteorier och kluster 
Den svenska tillväxtskolan är en svensk nationalekonomisk skolbildning, med Erik 
Dahmén som den mest kände företrädaren. Teoribildningen har tydliga influenser av 
Schumpeter och även från den s.k. österrikiska skolan, Denna tradition betonar att ekono-
misk tillväxt är en utvecklingsprocess där entreprenörskap och innovationer spelar en cen-
tral roll. 

I marknadsinriktad entreprenörskapsforskning har man ofta lyft fram vikten av kontakter 
och nätverk för företags tillväxt och överlevnad. Sådana nätverk tenderar att bli än mer 
betydelsefulla inom mer kompakta industriella distrikt. Från tankar om industriella distrikt 
populariserade Porter (1990) begreppet kluster. Klusterteorier är ett samlingsnamn för 
olika teoretiska förklaringar till hur och varför vissa regioner tenderar att samla aktörer. 
Från klusterteorin vet vi att kapital och kompetens gärna samlas i grupperingar, block eller 
system. Dahmén tog fram begreppet utvecklingsblock (t.ex. Dahmén, 1950), Eliasson 
utvecklade begreppet kompetensblock (Eliasson, 1990) och Carlsson talade om teknolo-
giska system (Carlsson och Stankiewicz, 1991). 

Att täcka in dessa teoretiska begrepp och vetenskapliga bidrag skulle kräva sin egen 
rapport. Det är dock tydligt att många av de idéer som bland annat Dahmén, Eliasson och 
Carlsson har fört fram styrks av VC-forskningen och ger konkreta bidrag till policy-ma-
kers. Florida och Kenney betonar till exempel betydelsen av nätverk och kluster för VC-
industrin: 

“Data presented herein make it reasonably clear that venture capital firms tend to 
cluster in two distinct types of areas: those with high concentrations of financial re-
sources and those with high concentrations of technology-intensive businesses. The ac-
tive nature of venture capital investing has ensured that the industry is relatively ‘fixed’ 
spatially, when it could in theory be footloose. Venture capital investing is dependent 
upon tremendous information sharing between venture capitalists, entrepreneurs, con-
sultants and a wide range of related actors who operate as networks to locate deals, 
organize companies, establish investment syndications and so on. Because of the inten-
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sive nature of this information flow, these venture capital networks tend to be personal-
ized, informal and localized. Further, the relationship between venture capital firms lo-
cated around concentrations of technology businesses and those in financial centers is 
to some extent symbiotic.” (Florida och Kenney, 1988, sid. 34). 

Lerner (1999) uppmärksammade även detta mönster i sin utvärdering av det amerikanska 
SBIC-systemet: 

“This pattern, however, was not uniform. The superior growth of SBIR awardees was 
confined to firms based in ZIP codes with substantial venture capital activity. These 
patterns were more pronounced in high-technology industries.” (Lerner, 1999, sid. 
315). 

Även enligt utvärderingar av senare offentliga VC-program är det tydligt att VC-sektorn 
dras till tillväxtregioner. Till exempel kritiseras Scottish Co-Investment Fund för att de inte 
lyckas få en geografisk spridning på sina investeringar (Hayton, et al., 2008). En slutsats 
som framkommer med all tydlighet i de studier som behandlat ämnet är att designen av de 
offentliga VC-system måste ta hänsyn till de regionala förutsättningarna för att faktiskt 
bygga upp en VC-industri.  

Nightingale et al. (2009) tar detta problem ett steg ytterligare och kopplar det till dis-
kussionen om finansieringsgap. Är det helt enkelt så att anledningen till att de offentligt 
stöttade europeiska VC-marknaderna underpresterar (jämfört med USA och andra inve-
steringsslag) på grund av att de finansiella och entreprenöriella kluster som krävs för att 
marknaden skall fungera är frånvarande eller för små? Den slutsats som Nightingale et al. 
(2009) drar för Storbritannien är att marknaden är för liten för att kunna bygga upp en pri-
vat självförsörjande VC-marknad.  

“Together these findings suggest that rather than only a finance-gap problem that can 
be solved by simply filing the gap with public money, or only a demand side problem 
caused by poor quality firms, the UK suffers from a ‘thin market’ in the provision of 
specialized venture capital funding and managerial expertise. ‘Thin markets’ occur 
when small numbers of high potential firms and small numbers of investors with the 
skills to help them grow find it difficult to find one another without incurring unaccept-
able transaction and/or search costs. As a result, firms complain about difficulties in 
getting funding while investors bemoan the difficulties in finding attractive portfolio 
firms. In a thin market both entrepreneurs and investors are telling the truth. Because 
thin markets make it difficult for the supply and demand for finance to match they re-
duce overall levels of investmen.” (Nightingale, et al., 2009, sid. 21). 

3.3.2 Agentteori och Informationsasymmetri 
Agentteori (agency theory) och asymmetrisk information är teoretiska begrepp som både är 
tätt sammankopplade och vanliga teoretiska utgångspunkter inom VC-forskningen. Att 
täcka in dessa teorier fullständigt kräver sin egen avhandling, men jag skall kort introdu-
cera begreppen och förklara hur dessa relaterar till venture capital i allmänhet och hur de 
kan relateras till den offentliga sektorns stöd till och medverkan i VC-marknaden37.   

                                                 
37 För en utförligare genomgång av agentteorin rekommenderas till exempel Eisenhardts (1989) 
utförliga genomgång eller Jensen och Mecklings ”originalartikel” (1976). För en genomomgång av 
informationsasymmetri kan Akerlofs (1970) nobelprisbelönade analys av marknader med 
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Agentteorin används för att förklara de (agent)problem som uppstår när företagets ägare 
(principalen) separeras från ledningen av företaget (agenten). På grund av dessa agentpro-
blem uppstår kostnader (agentkostnader) eftersom principalens och agentens intressen inte 
alltid sammanfaller (båda försöker maximera sin egen nytta). 

I VC-sammanhang så antas denna relation normalt ligga mellan VC-investeraren (princi-
pal) och entreprenören (agent). Entreprenören ska då utföra uppgifter på uppdrag av inve-
steraren. Det är knappast heller ett allt för djärvt antagande att en investerares intressen och 
mål inte alltid sammanfaller med entreprenörens. Men i venture capital är det inte dessa 
relationer så enkla och tydliga. I en normal VC-relation så är till exempel VC-bolaget i de 
flesta fall en minoritetsägare och entreprenören majoritetsägaren. Separationen mellan 
ledning och ägare är därmed inte så fullständig som det oftast antas inom agentteorin. Re-
lationen mellan VC-bolag och entreprenör handlar mer om en ömsesidig relation (partner-
skap och förtroende) än att någon arbetar på uppdrag av någon annan. Den s.k. procedural 
justice teorin är ett exempel på en teori som har använts för att komma över agentteorins 
förenklingar genom att lyfta in aspekter av förtroende i relationen (Sapienza och Kors-
gaard, 1996). 

Trots agentteorins alla tillkortakommanden har den ändå utgjort den dominerande teorin 
för att förklara relationen mellan investerare och entreprenör38.  

Vad som framför allt gör agentteorin applicerbar på venture capital är teorins under-
liggande antagande om asymmetrisk information.  

”The financing constraints experienced by small firms arise from imperfections in 
capital markets which are conventionally attributed to the existence of information 
asymmetries.” (Mason, 2009, sid. 2). 

Förenklat uppstår informationsasymmetri när en part i en relation har mer information än 
en annan part om en situation (vilket blir en naturlig följd av en agent-principal-relation). 
Ju större skillnaden är, desto större är informationsasymmetrin.  

Venture capital-företag opererar i en miljö där informationsasymmetri är synnerligen 
framträdande. Tillväxtföretag i tidiga tillväxtskeden saknar per definition en stabil historik 
och värdet på företaget måste baseras på ett antagande om vad man hoppas att företaget 
skall göra någon gång i framtiden. Man skulle till och med kunna gå så långt som att säga 
att det är på grund av marknadens informationsasymmetri som VC-industrin har ett exi-
stensberättigande och det är förmågan att hantera informationsasymmetri som särskiljer 
goda investerare från dåliga (Amit, et al., 1998).  

Informationsasymmetri kan kategoriseras i två olika former, dold information och dolda 
åtgärder. Ett exempel på dold information kan vara en situation där entreprenören har mer 
kunskap och information om sin affärsidé eller produkt än den som skall investera i före-
taget. Ett exempel på dolda åtgärder kan vara att investeraren inte alltid kan observera att 
entreprenören verkligen arbetar enligt plan och fattar kloka beslut. Dessa två olika former 
av informationsasymmetri leder till två potentiella problem. Dold information skapar en 
risk för adverse selection (negativa urval) och dolda åtgärder skapar en risk för moral ha-
zard (moraliskt vågspel).  

                                                                                                                                        
asymmetrisk information vara en bra start, medan Amit et al (1998) ger exempel på dess 
tillämpning på venture capital. 
38 Några klassiska verk är t.ex. Admati och Pfleidere, 1994; Fiet, 1995; Gompers, 1995; Yuk-Shee, 
1983). 



STATEN OCH RISKKAPITALET 

43 

I VC-sammanhang kan man se risken för adverse selection främst som ett problem som 
uppstår vid investeringsbeslutet. Adverse selection innebär helt enkelt att om inte VC-fö-
retaget lyckas hantera informationsasymmetri så kommer det till slut uppstå en marknad 
där enbart de sämsta, eller mest övervärderade, projekten kommer att genomföras.  

Risken för moral hazard är följaktligen främst ett problem som uppstår efter investerings-
tillfället. Hur säkerställer man att entreprenören efter investeringstillfället inte prioriterar 
sina egna mål för de gemensamma målen? 

Att hantera informationsasymmetrier (eller risken för adverse selection och moral hazard) 
är således en kärnfråga för VC-företagen. 

De metoder som används för att hantera dessa risker är framför allt (Smith och Kiholm 
Smith, 2003): 

• Signalering (t.ex. styrelsens track-record) 

• Screening (t.ex. en grundlig due diligence) 

• Bonding (t.ex. med incitamentssystem) 

• Stegvis finansiering (kopplade till milstolpar) 

• Styrning (governance) 

Här bör noteras att metoderna för att minimera informationsasymmetrier är ett ömsesidigt 
arbete. Entreprenören måste signalera företagets kvalité (t.ex. med utförlig information i 
affärsplanen) och investeraren måste ha kompetensen att ”screena” och analysera den in-
formationen. 

Betydelsen av agentteori och informationsasymmetri vid offentlig sektors stöd till 
och medverkan i VC-marknaden 

Både agentteori och teorin om asymmetrisk information är relevanta och applicerbara när 
man diskuterar den offentliga sektorns roll för att stimulera VC-marknaden. Ett exempel 
kan till exempel finnas i Haytons (2008) utvärdering av the Scottish Co-Investment Fund. 

”There are also information asymmetries in that potential investors are not aware of 
available investment opportunities and the potential gains that can be made. On the 
demand side it may be that investees are unaware of the opportunities to obtain equity 
support. It may therefore be that there is less of an ‘equity gap’ and more of an ‘infor-
mation gap´.” (Haytons, 2008, sid. 6). 

Ett generellt problem som den offentliga sektorn försöker hantera är att stimulera VC-
marknaden att agera (investera) i tidigare faser än vad de skulle göra utan offentliga in-
satser. Ett sätt att göra detta är att på olika sätt minska de kostnader som är förknippade 
med att hantera asymmetrisk information. De insatser som t.ex. Almi gör med att hjälpa 
företag att utveckla sina affärsplaner kan ses som ett ”signaleringsstöd”. Utbildningar för 
affärsänglar kan ses som ett sätt att öka screeningkompetensen bland potentiella aktörer på 
den informella VC-marknaden. Offentligt finansierade mötesplatser är även de insatser 
som underlätta investerarnas screeningprocesser. 

Det agentteoretiska resonemanget kan även expanderas till att diskutera agent-principal-
relationer på flera nivåer. Samtidigt som VC-företaget kan ses som principal gentemot 
entreprenören som agent så kan även VC-företaget ses som en agent gentemot VC-före-
tagets investerare (fund providers). I fallet när staten är en investerare så uppstår således 
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även agentproblematiken mellan staten och VC-företaget. Följaktligen så innebär även den 
relationen asymmetrisk information med risk för såväl adverse selection som moral hazard. 

Jääskeläinen, Maulaa och Murray (2007) analys av vinstdelningssystem inom offentliga 
saminvesteringsprojekt är ett exempel på en analys av agent-principalrelationen mellan 
staten och privata investerare. Deras utgångspunkt är att då det är allt för svårt att jämföra 
effekterna av befintliga strukturer, på grund av den idiosynkratiska karaktären av enskilda 
program och deras sammanhang, konstruerar de en simuleringsmodell av en typisk inve-
steringsprocess genomförd av en typisk VC-fond som investerar i tidiga faser. 
Figur 8: En generisk modell av ett "equity enhancement program" 

Källa: Jääskeläinen et al, 2007, sid. 4 

Modellen används sedan för att studera effekterna av vinstdelning och kompensations-
strukturer i hybridfonder där staten på olika sätt saminvesterar med privata investerare. I de 
vanligaste och enklaste modellerna sker ingen asymmetrisk vinstdelning mellan den 
offentliga och privata investeraren (de investerar på lika villkor). Man kan dock tänka sig 
flera modeller som på olika sätt laborerar med vinstdelning, investeringstidpunkt, förlust-
garantier eller vem som står för fondens operativa kostnader. Jääskeläinen et al. identifierar 
först fyra vanliga modeller som använts för att hantera risker och vinstdelning i hybrid-
fonder. 

1. Differentiering av investeringstidpunkten. De offentliga investerarna investerar tidi-
gare än de privata vilket innebär att de privata investerarnas avkastning (IRR) ökar då in-
vesteringshorisonten minskar. 

2. Hävstång med en statlig lånedel. Det offentligas bidrag sker helt eller delvis i form av 
lån vilket ökar avkastningen till de privata investerarna så länge som fondens avkastning 
överstiger lånekostnaden. 

3. Differentierad avkastning. De offentliga investerarnas avkastning begränsas till för-
mån för de privata investerarna. 

4. Förlustgarantier. De offentliga investerarna ger de privata investerarna en förlustga-
ranti, s.k. ”down-side protection”, vanligen maximalt upp till 75 procent av eventuell för-
lust. Ett problem med ett sådant system är att det skyddar mot dåliga beslut och på så sätt 
ökar risken för moral hazard. Det vill säga att investerarna kan fatta allt för riskfyllda be-
slut då kostnaden för ett misslyckande kompenseras av statliga medel. 

Efter att dessa fyra olika kompensationsstrukturer identifieras så simulerar Jääskeläinen et 
al. (2007) effekterna av dessa med avseende på vad som ger den bästa avkastningen för de 
privata investerarna och på så sätt även skapar de bästa incitamenten för privata investerare 
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att delta (saminvestera) i sådana program. Resultatet visar (kortfattat) att den mest optimala 
kompensationsstrukturen är den där investeringstidpunkten differentieras.  

“In our stochastic simulation, we have used models based on existing profit distribution 
and compensation structures currently employed by governments. We find that, of the 
examined distribution structures, asymmetrically timed public and private investments 
offers the highest increase in the returns for the private LP after the direct costs of the 
compensation of the GP are subtracted. It therefore provides the most effective mecha-
nism to skew the distribution of profits and thereby to create greater incentives for pri-
vate investors to participate. Both of the structures, where public participation comes in 
the form of a loan or the returns of the public investor are capped, offer smaller in-
creases in the returns for the LP. However, as their effect is most marked at higher 
performance levels, these profit distribution structures paradoxically only work in an 
environment where the need for asymmetric distribution is less pressing. The guarantee 
structure fails to increase the incentives to participate from the standard structure.” 
(Jääskeläinen, et al., 2007, sid. 14). 

3.3.3 System för statlig inblandning 
Enligt Maula & Murray (2003) brukar statliga insatser för att främja framväxten av nya 
tillväxtföretag (New Technology-Based Firms, NTBFs) normalt inrikta sig på något av 
följande fem områden: 

• Finansiella begränsningar 

• Brister i ledarskap  

• Marknadsimperfektioner 

• Tillgång till teknologier 

• Tillgång till information 

Vidare kan politiska insatser även klassificeras utifrån vilket sätt de levereras, antingen 
direkt eller indirekt via lika former av agenter. 

Denna rapport fokuserar enbart på insatser som tar sig an problemet med finansiella be-
gränsningar eller finansieringsgapet. 

Finansieringsgapets existens är ett i det närmste allmänt vedertaget antagande. Här kan till 
exempel nämnas den studie som Sweco Eurofutures AB genomförde på uppdrag av Nutek 
och Almi (Sweco Eurofutures, 2008) där man undersökte befintlig utbudsstruktur samt 
behovet av kompletterande kapitalförsörjning. Den generella bilden som rapporten visade 
var att det finns ett gap mellan såddfasen och nästa steg där det kommersiella kapitalet på 
allvar träder in. I detta finansieringsgap framträdde ett behov av kompletterande offentligt 
ägarkapital (riskkapital). Detta finansieringsgap (eller då man pratar ägarkapital snarare 
bör kallas riskkapitalgap) bedömdes ligga i intervallet mellan 1–2 miljoner kronor upp till 
10–20 miljoner kronor. Vissa regionala skillnader framträdde också, t.ex. svårigheter att få 
banklån i inlandet och på mindre orter på grund av det låga andrahandsvärdet på fastighe-
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ter och anläggningar. I dessa områden finns behov av lånegarantier eller kompletterande 
lån med begränsade säkerheter.39  

”I uppstartsfasen – mellan sådd och tillväxt – finns ett stort behov av kompletterande 
ägarkapital. Det råder enighet i regionen om att det finns ett finansieringsgap från ett 
externt finansieringsbehov på 1-2 miljoner till 10 miljoner. Man menar att det behövs 
mer uthålligt kapital som tillåter företaget att utveckla sin idé/produkt och som täcker 
upp för kostnaderna fram till en möjlig bred marknadsintroduktion. Offentliga aktörer 
som Almi, Innovationsbron och Norrlandsfonden tillsammans med SamInvest, affärs-
änglar och andra lokala riskkapitalbolag räcker inte till.” (Sweco Eurofutures, 2008, 
sid. 5). 

Hur kan den offentliga sektorn då hantera problemet med det upplevda riskkapitalgapet? 

Generellt kan staten välja mellan direkta eller indirekta policys för att hantera problem med 
ett upplevt riskkapitalgap. Med en direkt strategi så engagerar sig staten direkt i marknaden 
som en aktiv aktör, t.ex. genom att sätta upp en statligt styrd och driven VC-fond. En indi-
rekt strategi innebär att fokuset ligger på politiska beslut som på olika sätt förbättrar förut-
sättningarna för en VC-modell. Exempel på indirekta riskkapitalstrategier kan vara skatte-
lättnader för riskkapitalinvesteringar eller förändringar av regelverk för institutionella in-
vesterare. 

Den svenska staten har haft en lång tradition av direkta strategier. Under 1980-talet skapa-
des till exempel en mängd regionala, statligt styrda, riskkapitalfonder. Industrifonden, 
Norrlandsfonden, Utvecklingsfonderna (som senare blev Almi), Atle och Bure är alla olika 
exempel på hur staten på olika sätt med direkta marknadsinsatser har försökt öka utbudet 
av riskvilligt kapital. Under den senare delen av 1990-talet prövades allt fler indirekta åt-
gärder, till exempel införandet av ett riskkapitalavdrag, stöd för börser och börsnoterings-
processer eller förändrade regelverk för pensionsfonderna. 

En uppsjö av olika politiska experiment har initierats i Sverige och runt omkring i världen 
för att överbrygga det upplevda kapitalgapet för tillväxtföretag i tidiga skeden. Ett sätt att 
konceptualisera olika politiska riskkapitalstrategier kan vara att å ena sidan åskådliggöra 
om strategierna fokuserar på utbuds- eller efterfrågesidan, och å andra sidan vilken del av 
VC-processen som man försöker underlätta. 

En intressant input i sammanhanget är resultatet av det arbete som OECD genomförde 
2003 (OECD, 2003) där man analyserade venture capital trender och statliga insatser i tio 
länder (Sverige, Danmark, Israel, Korea, Portugal, Norge, Spanien, Sverige, USA och 
Storbritannien). Situationen i Sverige (och i alla alla länder) var vid denna tidpunkt relativt 
anspänd efter den s.k. IT-bubblan. Dock fokuserade analysen framför allt på generella 
insatser gjorda för att främja både efterfråge- och utbudssidan av venture capital. Nedan-
stående Tabell 2 är en sammanfattning av observationer och rekommendationer för Sve-
rige. 

                                                 
39 Se även Glesbygdsverket, (2006), Småföretagandets villkor i gles- och landsbygder där särskilt 
låga andrahandsvärden på fastigheter och anläggningar pekas ut som ett tillväxthinder för företag i 
gles- och landsbygd.  
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Tabell 2: Utveckling och rekommendationer för Sveriges VC-politik enligt OECD (2003, sid. 6) 

Area  Recent/planned action  Recommendations 
Investment 
regulations 

Regulations on public pension funds and 
individual retirement savings modified to 
expand allowable investments in venture 
capital. 

Remove quantitative restrictions on venture 
investments by institutional investors in‐
cluding private pension funds. 

Tax incentives  Government is considering proposal to 
exempt companies investing venture capital 
in other companies from capital gains taxes. 

Consider lowering capital gains taxes and 
removing wealth taxes to stimulate invest‐
ments by entrepreneurs and business angels. 

Equity pro‐
grammes 

Industrifonden in co‐operation with NUTEK 
(Swedish Business Development Agency) 
runs a small seed funding programme. 

Consolidate public equity programmes and 
focus on pumppriming private financing for 
start‐ups. 

Business angel 
networks 

SwedBan, CapTec and the Nordic Venture 
Network all working to link business angels 
with investment opportunities. 

Ensure linkages between business angel net‐
works and technology incubators as well as 
spin‐offs from public research. 

Second‐tier 
stock markets 

Nordic OTC created to provide common 
Nordic platform for unlisted companies. 

Encourage creation of a single second‐tier 
stock market at Nordic and/or European level.

 

OECD (2003) delade som synes upp analysen i fem fokusområden, allmänna regelverk för 
investeringar, skatteregleringar, direkta riskkapitalprogram, affärsängelnätverk och börs-
marknader. 

När det gäller Sveriges direkta riskkapitalprogram är rekommendationen, som framgår i 
tabellen, en ökad konsolidering (samordning) av befintliga program samt att fokus skall 
vara på riktade åtgärder för att stimulera privat finansiering av tidiga skeden. OECD ser 
således riskkapitalinsatserna som ”pump priming measures”, d.v.s. tillfälliga stimulansåt-
gärder som syftar till att få igång privata aktörer. 

Strategier för utbudsorienterad påverkan 
Fokus i den här rapporten är politiska åtgärder för att påverka utbudssidan. Med den ut-
gångspunkten kan man dela in de strategier som syftar till att öka tillgången på riskkapital 
för tillväxtföretag i tidiga skeden i direkta eller indirekta strategier. Vid direkta strategier 
investerar staten direkt i företag medan indirekta strategier i huvudsak syftar till att med 
olika åtgärder attrahera privata investerare att investera.  När det gäller indirekta åtgärder 
så kan ett angreppssätt vara att utgå från investerarnas målsättning att få högsta möjliga 
avkastning för varje given nivå av risk. Med andra ord så kan en indirekt strategi innebära 
att stimulera privata investerare genom att antingen öka den potentiella avkastningen eller 
minska risken för förlust. Nedan utvecklas fyra olika direkta och indirekta strategier lite 
närmare. 

1 Direkt deltagande. Sverige har haft en tradition av direkt deltagande i VC-marknaden 
ända sedan tillkomsten av Svetab och Företagskapital på tidigt 1970-tal. I modern tid 
har främst Industrifonden varit en direkt riskkapitalinvesterare på den svenska VC-
marknaden. Exempel på direkt deltagande kan man se i många länder, t.ex. i Frankrike 
och Tyskland. 

2 Skattekrediter är ett sätt att stimulera tillgången på riskkapital genom att öka den 
potentiella avkastningen. Ett av det mest kända exemplet på ett sådant system är det 
kanadensiska Labor-sponsored venture capital funds där investerarna får göra ett rakt 
skatteavdrag motsvarande en viss storlek av investeringen. En variant på detta är att 
erbjuda skattelättnader på vinster gjorda på riskkapitalinvesteringar i unga företag. 
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3 Statliga lån eller lånegarantier till licensierade (eller på något sätt godkända) privata 
VC-fonder som därefter investerar enligt särskilda riktlinjer. De amerikanska Small 
Business Investment Company program (SBIC)40 och Overseas Private Investment 
Corporation (OPIC)41 är exempel på program som erbjuder sådana stöd. Här ges 
investerare möjlighet att låna upp till två gånger deras egen insats och då räntekostna-
den för lånen ligger avsevärt under den förväntade avkastningen så skapar dessa sy-
stem en finansiell hävstångseffekt på de privata investerarnas förväntade avkastning. 

4 Saminvesteringsfonder där staten investerar i privata VC-fonder (benämns ofta hybrid-
fonder). Den grundläggande principen är att staten bidrar med en del av kapitalet och 
privata aktörer med en del (här förekommer allt från 1:1 till 1:3). Saminvesteringsfon-
derna har ofta (men inte alltid) någon form av incitamentsstruktur vid sidan om möj-
ligheten till att växla upp investeringarnas storlek. Till exempel kan till exempel staten 
begränsa sin avkastning till en fast procent (ränta) och låta allt överskott utöver detta 
tillfalla de privata investerarna. Med andra ord skapar ofta dessa system en dubbel 
hävstång, både på insats och avkastning. Ett lycksamt exempel på en sådan saminve-
steringsstruktur är den israeliska Yozma-fonden. De privata investerarna i en Yozma-
fond hade en option att inom fem år köpa ut de den statliga investeringen mot en no-
minell räntekostnad, vilket också skedde i åtta av tio Yozma-fonder. 

                                                 
40 http://www.sba.gov/aboutsba/sbaprograms/inv/esf/inv_sbic_financing.html (2010-02-10) 
41 http://www.opic.gov/ (2010-02-10) 
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3.4 Svenska statens åtgärder för att stimulera tillgången på 
riskvilligt kapital 

Den svenska staten har spelat en aktiv roll i att försöka stimulera en vital riskkapitalmark-
nad i Sverige och att åtgärda kapitalgapet i tidiga skeden (Ds 1994:52, 1994; SOU 
1981:95, 1981; SOU 1996:69). De statliga åtgärderna kan också ses som en lång period av 
försök och misslyckande, och från de utvärderingar som gjorts av försöken så kan man nog 
säga att det varit en hel del misslyckanden. De regionala riskkapitalbolag som skapades 
under 1970- och 1980-talet var en tämligen kostsam och misslyckad satsning (Riksdagens 
revisorer, 1996). Skatteincitament för riskkapitalinvesteringar (riskkapitalavdrag) har prö-
vats och avvecklats (NUTEK, 1998). Stödåtgärder till nya aktiemarknader (exitstimulan-
ser) som prövades omgärdades med svårigheter och deras effekt kan ifrågasättas (NUTEK, 
1997; 2000). 

Även åtgärder som har setts som lyckosamma kan ifrågasättas vid en tillbakablick. Den 
s.k. IT-bubblan var till stor del orsakad av ett överutbud av kapital (Valliere och Peterson, 
2004) och i Sverige tillhörde staten (via investerare som pensionsfonderna, Industrifonden, 
teknikbrostiftelserna m.fl.) en av de största leverantörerna av kapital. Man kan med andra 
ord se hur de (positiva) åtgärder som gjordes för att öka utbudet av kapital under det tidiga 
1990-talet mot slutet av årtiondet bidrog till ett överutbud av kapital som ledde till ett spe-
kulativt kortsiktigt investeringsbeteende omkring 1998–2001.  

Den svenska statens roll i marknaden har både varit direkta åtgärder (t.ex. genom statligt 
styrda VC-bolag) med investeringar i små företag, och indirekta åtgärder som mer syftar 
till att skapa en stödjande miljö för både utbuds- och efterfrågesidan av riskkapitalmark-
naden (t.ex. med skatteincitament). 

Skapandet av olika statliga institutioner som investerar i venture capital (framför allt Indu-
strifonden, Pensionsfonderna, Teknikbroarna) är troligen de politiska åtgärder som har haft 
den största direkta effekten på den svenska VC-marknadens utveckling.  

Förändringen av regelverket för den sjätte pensionsfonden (Prop. 1995/96:171) gjorde det 
möjligt att allokera pensionsmedel till VC-marknaden. Med detta beslut så blev sjätte AP-
fonden en av de största investerarna på den svenska VC-marknaden. 

Ett initiativ som mer fokuserade på efterfrågesidan var tillkomsten av teknikbrostiftelserna 
1994. Dessa bidrog dock också aktivt som investerare på VC-marknaden (SOU 1996:69, 
1996). 

Ett system med riskkapitalavdrag som infördes i Sverige 1996 (Prop. 1995/96:109) blev 
tämligen kortlivat. Riskkapitalavdraget innebar att privata investerare kunde göra ett 
skatteavdrag för sin investering. Emellertid så följdes systemet av en mängd regler och 
begränsningar som gjorde systemet ineffektivt och det avvecklades efter bara ett år (NU-
TEK, 1998). 

Tillkomsten av den svenska OTC-marknaden 1982 tillsammans med avregleringar av den 
finansiella sektorn under 1980-talet bidrog till den initiala utvecklingen av den svenska 
VC-marknaden. Under senare delen av 1990-talet prövades också ett system med finan-
siella stöd för att utveckla handeln med aktier i mindre bolag. Inom ramen för detta gav 
man ett bidrag för att minska börsintroduktionskostnaden. Börsmarknaderna var dock rätt 
turbulenta under denna period vilken gjorde programmet mindre framgångrikt (NUTEK, 
2000). 



STATEN OCH RISKKAPITALET 

50 

Under 1970- och 1980-talet skapade staten (genom lokala, regional eller nationella aktörer) 
omkring trettio VC-företag. Figur 9 ger en överblick över dessa med namn och år när före-
taget bildades. Flera av dessa regionala bolag ingick sedan i den utvärdering som genom-
fördes av Riksdagens revisorer 1996, vilken beskrivs i nästa avsnitt. 

Företagskapital ses ofta som Sveriges första VC-bolag även om Svetab startade några år 
tidigare. Det var då mest en fråga om definitioner (Svetab definierade sig inte som VC-
bolag även om det agerade som ett sådant). Väldigt få av dessa bolag är aktiva som VC-
bolag idag, de flesta har lagts ner, fusionerats eller ändrat fokus (ofta till privat ägda indu-
striföretag). 
Figur 9: Statliga VC-företag i Sverige under 1970-1980 talet42 

 

Riksdagens revisorers utvärdering av sex regionala investmentbolag 
Under slutet av 1980-talet engagerade sig staten i nybildandet av sex regionala invest-
mentbolag, Blekingen AB, Rödkallen AB, Sorbinvest AB, Troponor Invest AB, Utveck-
lings AB Skeppsankaret och Bergslagens Teknikutvecklings AB. Bolagen etablerades i 
regioner som hade drabbats av företagsnedläggningar och relativt sett hög arbetslöshet. 
Avsikten var att tillföra nytt riskvilligt kapital till utvecklingsbara företag i dessa regioner. 
Totalt sett tillförde staten 187 miljoner kronor till dessa bolag. 

I mitten av 1990-talet gjordes en utvärdering av dessa statliga riskkapitalsatsningar av 
riksdagens revisorer (Riksdagens revisorer, 1996). Bakgrunden till att denna utvärdering 
gjordes var dels att det hade gått tillräckligt lång tid för att det skulle vara möjligt att göra 
en utvärdering, dels att staten under början av 1990-talet hade börjat sälja ut flera av bola-
gen. 

De erfarenheter som denna utvärdering gav kan ge nyttiga lärdomar för framtida sats-
ningar. 
                                                 
42 För en utförligare beskrivning av den svenska VC-marknadens historiska utveckling kan jag 
hänvisa till min doktorsavhandling (Isaksson, 2006). 
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Den bild som utvärderingen visade var inte speciellt positiv. Endast några få bolag hade 
lyckats investera i hållbara företag. Vid tidpunkten för utvärderingen (1995) uppskattades 
att ungefär 400 till 500 personer var sysselsatta i företag som dessa sex regionala invest-
mentbolag hade investerat i. (Huvuddelen av dessa personer sysselsattes dessutom i ett 
företag!). Efter utförsäljningar fick staten tillbaka en del av de pengar man investerat i 
dessa verksamheter, men riksdagens revisorer uppskattade ändå att statens kostnad per 
anställd uppgick till närmare 200 000 kronor. En jämförelse som man gör här är att det 
regionalpolitiska sysselsättningsstödet vid denna tidpunkt låg på drygt 170 000 kronor.  

Vad såg man då som anledningen till det dåliga resultatet? En bild som målas upp i rap-
porten är att det är tydligt att investmentbolagen i många fall ställdes inför en omöjlig upp-
gift, nämligen att på kort tid lösa en krissituation i en region genom att investera i bolag 
som inte fanns. Det var tydligt att det fanns en konflikt mellan förhoppningar och realite-
ter. Olofsson (1983) hade beskrivit detta problem redan 1983 i en av de första studierna av 
statligt svenskt venture capital. Olofsson noterade hur pressen på de regionala statliga bo-
lagen att å ena sidan engagera sig på kommersiella grunder samtidigt som de å andra sidan 
på olika sätt knöts till aktörer med starka intressen i direkta sysselsättningsåtaganden i 
praktiken skapade ”en kluvenhet som har varit destruktiv för verksamheten” (Olofsson, 
1983, sid. 102). 

Riksdagens revisorers utvärdering tar även upp att de ledande personerna i investmentbo-
lagen i allt för många fall saknade gedigen erfarenhet och kompetens av olika former av 
lednings och styrelsearbete i små företag. 

Några av de slutsatser som Riksdagens revisorer lyfter fram är: 

• Investmentbolagen utrustades med för liten kapitalbas, särskilt med tanke på att inga 
nya kapitaltillskott kunde förväntas. 

• Regional riskkapitalförmedling är en osäker verksamhet. Risken för olönsamma inve-
steringar är stor och även när en investering är lyckad uppkommer inte avkastningen 
förrän aktieinnehavet avyttrats. 

• Investmentbolagen hade till uppgift att lösa regionala riskkapitalproblem som hade 
vidare mål än rent företagsekonomiska. Konflikten av dessa mål förstärktes av att den 
statliga styrningen av investmentbolagen via bolagsordning och andra instrument an-
sågs otillräcklig. ”Å ena sidan har bolaget bildats för att hantera uppgifter som man 
bedömt att marknaden inte klarar av. Å andra sidan har man förutsatt att bolagen skulle 
arbeta på marknadens villkor. Det har sålunda aldrig klarlagts om dessa bolag skulle 
arbeta helt affärsmässigt eller om exempelvis sysselsättningsskäl skulle gå före.” 
(Riksdagens revisorer, 1996, sid. 22) 

• Ett återkommande problem som uppmärksammades var en inneboende konflikt mellan 
det kortsiktiga och det långsiktiga. Flera av investmentbolagen kom till för att lösa re-
lativt akuta problem (t.ex. efter en företagsnedläggning) samtidigt som det visade sig ta 
lång tid att bygga upp investmentbolagen. Även när investmentbolagen var helt opera-
tiva så återkom konflikter mellan att snabbt visa på resultat och behovet av långsiktiga 
strategier. ”Ett talande exempel är Bergslagens Teknikutveckling som placerade ut 
hela sitt kapital under de två första verksamhetsåren. På grund av förluster i flera av de 
investerade företagen kom bolagets hela kapital att förbrukas och verksamheten att 
upphöra ca fyra år efter bolagets bildande” (ibid, sid. 3). 
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Utvärderingen avslutas med följande råd: 

”Staten bör i utökad utsträckning förlita sig på befintliga organisationer för riskkapi-
talfinansiering snarare än att skapa nya när behov anses uppstå. Mycket tyder på att 
det är mer fruktbart att ge existerande institutioner bästa möjliga långsiktiga arbets-
förutsättningar och vid behov ge korrigerande impulser än att börja om från början.” 
(Riksdagens Revisorer, 1996, sid. 40). 
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3.5 Nuläget för internationell empirisk forskning 
Syftet med detta kapitel är att sammanställa och analysera nuläget för empirisk forskning 
om statliga insatser för att främja riskkapitalinvesteringar i tidiga skeden. Bakom detta 
syfte ligger naturligtvis en förhoppning att bidra till att i framtiden undvika att upprepa 
gamla misstag och att kunna föra lyckade exempel vidare.  

Det är naturligtvis näst intill omöjligt att dra direkta paralleller mellan vissa politiska insat-
ser i ett visst land vid en viss tidpunkt med politiska insatser i ett annat land vid en annan 
tidpunkt. Alla utvärderingar av olika insatser som gjorts måste ses i skenet av vad det ur-
sprungliga syftet med insatserna var och i vilken kontext de har fungerat. Samtidigt försö-
ker politiska beslutsfattare utveckla system för att stödja riskkapitalinvesteringar i företags 
tidiga skeden.  

I arbetet med detta kapitel har en uppsjö av internationell empirisk forskning granskats 
som på olika sätt behandlar olika system för den offentliga sektorns medverkan i VC-
marknaden. De system som framför allt granskats är utbudspåverkande system och mo-
deller, d.v.s. där staten är varit direkt delaktig som investerare. 

I detta avsnitt ingår tio avsnitt där jag går jag igenom 14 olika statliga VC-program i åtta 
länder som utvärderats av 13 olika utvärderare (där vissa har skrivit flera rapporter).  Den 
grundläggande dispositionen för denna redogörelse har varit att först kortfattat objektivt 
beskriva programmens bakgrund och design och därefter redogöra för en eller flera utvär-
deringar av programmen. Utvärderingarna är i många fall mycket omfattande och det är 
inte möjligt att gå igenom varje utvärdering i detalj. Jag har strävat efter att lyfta fram ge-
nerellt viktiga slutsatser från utvärderingarna (t.ex. om programmet ger additionalitet eller 
har skapat en undanträngning). Vidare har jag i vissa andra fall lyft fram metodologiska 
aspekter av utvärderingarna som jag anser kan vara bidra till ett värdefullt lärande för 
framtiden. Generellt är det lärandet som jag sett som det viktigaste att betona från utvärde-
ringarna.  

Genomgångarna är heller inte proportionerligt fördelade. Vissa program ges ytterst kort-
fattat utrymme medan andra program behandlas mycket utförligt. Kriteriet har varit att 
lyfta fram och särskilt betona program som jag tror kan vara av allmänt intresse eller av 
speciellt intresse för framtida politiska beslut och insatser. Ett av de program som har lyfts 
fram är det skotska saminvesteringsprogrammet ”Scottish Co-Investment Fund”. Pro-
grammet har varit en förebild för svenska insatser på området, samtidigt som det är relativt 
nytt. Dessutom fanns två parallella utvärderingar att studera. Ett annat program som fått 
lite mer utrymme är det israeliska Yozma- programmet, främst för att det är ett system som 
ofta betonas som en bra förebild. De program och utvärderingar som tas upp i denna rap-
port sammanfattas i Tabell 3. 
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Tabell 3: Sammanfattning av VC-program och utvärderingar 

År  Program  Land  Utvärdering av 
1999  SBIR och SBIC   USA  Lerner (1999) & Rossman et al. (2008) 

2003  Finlands Industriinvestering AB  Finland  Maula och Murray (2003) 

2004  Labor‐sponsored venture capital 
funds 

Kanada  Ayayi  (2004) & Cumming och MacIntosh 
(2003) 

2005  New Zealand Venture Investment 
Fund (NZVIF) 

Nya Zeeland  Lerner et al., (2005) 

2009  Enterprise Capital Funds; Early 
Growth Funds; Regional Venture 
Capital Funds; Scottish Enterprise‐
backed Funds; University Chal‐
lenge Funds; och Welsh Hybrid 
Funds 

Storbritannien  Nightingale et al. (2009) 

2009  The Scottish Co‐Investment Fund  Skottland  CSES (2007) och Hayton et al. (2008) 

2007  Innovation Investment Fund  Australien  Cumming (2007), Lerner & Watson (2008) 

2004  Yozma Venture Fund, Inbal  Israel  (Avnimelech, 2009; Avnimelech och 
Teubal, 2004b) 

 

3.5.1 Small Business Innovation Research (SBIR) – USA 

Bakgrund & design 
SBIR-programmet är ett federalt program som etablerades 1982 och som kanaliserar FoU 
bidrag för att främja framväxten av nya företag. Programmet omfattar en mängd olika in-
satser, bl.a. mikrolån och lånegarantier.  Tio federala myndigheter avsätter en andel av 
deras FoU-budget varje år för att finansiera forskningsförslag från forskningsnära högtek-
nologiska företag. Sedan 1994 har man även ett saminvesteringsprogram (hybridfonder). 
SBIR-programmet anses allmänt har haft en stor betydelse för framväxten av USA:s VC-
marknad (Gompers och Lerner, 2001; Noone och Rubel, 1979). 

Utvärdering av Lerner (1999), Rossman et al. (2008) 
Lerners (1999) utvärdering av SBIR-programmet i USA är en av de tidigaste och mest 
refererade utvärderingarna av statliga VC-satsningar. Vid tidpunkten för Lerners utvärde-
ring hade programmet bidragit med över 7 miljarder dollar till små högteknologiska före-
tag under perioden 1983 och 1997. Lerners slutsats av utvärderingen var bland annat att de 
företag som fått stöd via SBIR hade en signifikant högre tillväxt än matchade icke-stödda 
företag. Dock så såg Lerner också stora skillnader mellan företagen. Dels kunde man se 
stora skillnader mellan branscher, där företag inom högteknologiska branscher stack ut. 
Vidare var även effekten av insatserna störst i regioner där det redan fanns en stark venture 
capital community.  

Rossman et al. (2008) utvärderade Debenture Small Business Investment Company 
(SBIC), ett program för lånegarantier till ”godkända” VC-bolag (SBIC:s). I stället för att 
arbeta direkt mot små företag så används ett lånesystem där privata VC-bolag kan få häv-
stång på sitt kapital. 

Analysen av Rossman et al. (2008) visar i stort samma resultat som Lerners, nämligen att 
företag som får finansiering via detta system generellt sett växer snabbare och mer än 
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andra jämförbara företag. Även Rossman identifierar en viss regional snedfördelning, men 
tar analysen ett steg ytterligare än Lerner (1999) genom att jämföra investeringar i olika 
regioner och branscher med jämförbara privata VC:s. Resultatet av den jämförelsen visar 
att det privata riskkapitalet är betydligt mer snedfördelat än det kapital som förmedlas via 
SBIC:s (se Tabell 4). Inom den jämförda privata VC-sektorn genomfördes 42 procent av 
alla investeringar (46 procent av kapitalet) i Kalifornien, följt av Massachusetts där 13 
procent av alla privata investeringar hamnade. Den största koncentrationen av SBIC-inve-
steringar genomfördes i New York som fick 19 procent av alla SBIC-investeringar (31 
procent av värdet). Kalifornien var det område som fick näst mest investeringar från SBIC 
(11 procent av totalt och 9 procent av värdet).  

“This finding suggests that firms that receive SBICs investments are less geographically 
concentrated than those that receive investments from private venture capital firms.” 
(Rossman et al, 2008, sid. 44). 
Tabell 4: Jämförelse av den geografiska spridningen (% av investerat kapital) mellan SBIC VCs och privata 
VCs 

SBIC VCs  Jämförbara privata VCs 

Stat  % av $ volym  Stat  % av $ volym 

New York  18,66  Kalifornien  45,8 

Kalifornien  11,06  Massachusetts  12,91 

Texas  8,81  Texas  5,91 

Illinois  5,95  New York  4,01 

Massachusetts  3,62  Washington  3,14 

Övriga  51,9  Övriga  28,23 

 

Källa: Rossman et al, 2008, sid. 47 

En lärdom från Lerner (1999) och Rossman et al. (2008) är att statliga VC-program måste 
anpassas till de regionala förutsättningar som finns. Det är dock möjligt att med olika re-
gleringar och incitamentsstrukturer skapa en jämnare regional fördelning av de offentliga 
insatserna än vad den privata klarar av. 

3.5.2 Finlands Industriinvestering AB 

Bakgrund & design 
Finlands Industriinvestering AB (FII) är ett statligt helägt (100 procent) investmentbolag 
som startade sin verksamhet 1995. Det huvudsakliga målet med FII är att förbättra villko-
ren för små och medelstora företag i Finland genom att göra riskkapitalinvesteringar i VC-
företag (i fonder). I de statliga riktlinjerna uttrycktes speciellt att man såg ett marknads-
misslyckande i tillgången till riskkapital i tidiga skeden (sådd och uppstart) som man hop-
pades att FII skulle kunna lindra. 

Utvärdering av Maula och Murray (2003) 
Maula och Murray (2003) har utvärderat FII. Analysen täckte in FIIs verksamhet från 1995 
till 2001. Vid slutet av 2001 hade den finska staten investerat närmare 230 miljoner euro i 
FII. Under samtliga år utom det sista (2001) lyckades FII ha ett positivt resultat. År 2000 
hade FII sitt bästa resultat på 26,9 miljoner euro och 2001 var det enda förluståret med en 
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förlust på 0,9 miljoner euro. FII hade, enligt Maula och Murray, under perioden ett bety-
dande inflytande på utvecklingen av den finska venture capital marknaden, vilket till 
exempel kan illustreras med att FII i slutet av 2001 hade investerat i närmare hälften av 
alla aktiva venture capital fonder i Finland. Vid sidan av de indirekta investeringarna (i 
fonder) hade FII också gjort ett mindre antal direktinvesteringar i företag. De statliga rikt-
linjer som FII arbetade efter betonade att investeringarna i första hand skulle göras indirekt 
via fonder och endast i undantagsfall (t.ex. när ett mycket långsiktigt risktagande krävdes) 
investera direkt i företag. 

Maula och Murrays utvärdering av FII visade således på ett FII som varit relativt lycko-
samt under åren 1996 till 2000. FII bidrog tydligt till utvecklingen av den finska VC-mark-
naden och bidrog också till att utveckla regionala VC-fonder. År 2000 ändrades dock de 
statliga riktlinjerna för FII, bland annat med en starkare betoning på lönsamhet och mark-
nadsmässiga villkor. Den generella globala ekonomiska situationen kunde säkert varit ett 
motiv bakom dessa förändrade riktlinjer. När sedan marknaden strax efter denna tidpunkt 
kraftigt svängde neråt (efter den s.k. IT-bubblan) så utgjorde, enligt Maula och Murray, 
lönsamhetskraven en allvarlig barriär för FII att uppfylla instruktionerna att investera i 
tidiga skeden. Lönsamhetskravet ”tvingade” FII att leta investeringar i senare skeden än 
vad som ursprungligen var tänkt. Framför allt såg Maula och Murray hur kombinationen 
av lönsamhetskrav och målsättningen för FII att driva sina investeringar på lika villkor som 
privata investerare minskade FII:s möjlighet att hantera det marknadsmisslyckande man 
var skapade för att hantera. Maula och Murray lyfte med all tydlighet fram svårigheten att 
hantera ett marknadsmisslyckande på marknadsmässiga villkor.  

En annan detalj som Maula och Murray pekade på var också hur lönsamhetskravet skapade 
en negativ kortsiktighet hos FII. Lönsamhetskravet på FII var i och för sig enbart att man 
skulle generera ett överskott högre än inflationen. Ett problem med detta krav som Maula 
och Murray lyfte fram var dock att ett sådant statiskt lönsamhetsmål varken är anpassat till 
normala marknadsmässiga svängningar eller till den J-formade utveckling som VC-fonder 
normalt uppvisar. Vad Maula och Murray efterfrågar är mer långsiktiga lönsamhetsmål 
som skulle ge ”the managerial freedom to take risks and to invest counter-cyclically.” 
(Maula och Murray, 2003, sid. 125). 

3.5.3 Labour Sponsored Venture Capital Funds (Kanada) 

Bakgrund & design 
För att stimulera investeringar i små och medelstora företag har man i Kanada inrättat ett 
system med skattelättnader för investeringar i fackföreningsstödda s.k. Labour Sponsored 
Venture Capital Funds (LSVCF)43. Storleken på skattekrediterna har varierat över tid och 
mellan stater men har normalt legat i intervallet 15 till 35 procent. Skattelättnaderna är 
normalt bara förbehållna privatpersoner och för relativt må belopp (max 5 000 dollar per 
år). Vidare är det ett krav att kapitalet ligger bundet i åtta år för att få dessa skattelättnader. 
Dessa fonder är som namnet antyder fackföreningsstödda, vilket innebär att de admini-
streras och delägs av en fackförening. Normalt ”outsourcas” dock själva förvaltningen 
(investeringsbesluten etc.) till privata aktörer.  Skattesubventionerna har gjort LSVCF till 
de mest betydande aktörerna på den kanadensiska VC-marknaden.  

                                                 
43 Andra beteckningarna son förekommer är även Labour Sponsored Investment Fund (LSIF) eller 
det mer politiskt neutrala Retail Venture Capital. 
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LSVCF är föremål för ett antal föreskrivna begränsningar:  

• LSVCF måste investera inom ett geografiskt begränsat område 

• Investerare i LSVCF har en åttaårig inlåsningsperiod av sitt kapital 

• Begränsningar om antal fonder i vissa regioner 

• Bestraffning om man inte återinvesterar en fast andel av tillskjutet kapital inom en viss 
tidsperiod. 

• Krav på storlek och typ av investering i varje givet företag. 

Utvärdering av Ayayi (2004) och Cumming and MacIntosh (2003)  
Ayayi (2004) analyserade hur den statliga subventioneringen har påverkat den kanaden-
siska VC-marknaden och den kanadensiska ekonomin. En av hans främsta slutsatser är att 
skattelättnaderna gjorde LSVCF så oemotståndliga för investerare att de fick mer kapital 
än de klarade av att investera (bl.a. på grund av ett begränsande regelverk).  

Ayayi jämförde i sin analys avkastningen på LSVCF med avkastningen på ett antal jäm-
förbara obligations- och aktiemarknadsindex (till exempel Canadian Small Cap Index). 
Han visar att LSVCF, med några få tidsmässiga undantag, systematiskt hade underpresterat 
gentemot dessa jämförelseindex, detta trots att LSVCF både tar en högre risk och dessutom 
tar ut en betydligt högre förvaltningsavgift än de jämförda fonderna. Att LSVCF lyckas 
attrahera investerare, trots det dåliga resultatet, ser Ayayi som en effekt av skattesubven-
tionerna. ”Financial returns are not the ultimate goals of the LSVCF investors, because if 
this were the case, no investor would continue to funnel money into a fund that systemati-
cally underperformed the major indexes. As a result, this study infers that the tax incen-
tives are the foremost reason that draws LSVCFs’ investors.” (Ayayi, 2004, sid. 341). 

Ett annat problem med LSVCF som Ayayi lyfter fram är att ledningarna (management) 
bakom LSVCF generellt sett saknade relevant investerarerfarenhet: ”the Canadian 
LSVCFs are populated by a large number of inexperienced, and perhaps many unproven, 
managers who probably have made questionable investment decisions that partially are 
responsible for the languishing performance of their LSVCFs.” (Ayayi, 2004, sid. 342). 
Stöd för dessa, rätt provokativa, slutsatser har Ayayi fått från att ha analyserat ett stort 
antal investerar prospekt från LSVCF. Ayayi drar även kopplingar till en del amerikanska 
studier (bl.a. Gompers 1994; Bygrave and Timmons 1992) som visat på hur ett överdrivet 
inflöde av kapital (från investerare) sänker både kompetensen och avkastningen på VC-
marknaden.  

Trots all negativ kritik av LSVCF så betonar även Ayayi att LSVCFs har haft en positiv 
effekt på kapitalförsörjningsmöjligheterna för Kanadas alla små och medelstora företag 
samtidigt som skattesubventionerna skapar negativa sidoeffekter. ”the tax incentives are 
like little bribes that make LSVCFs irresistible to investors and flood the LSVCFs with 
more money than they may be able to invest wisely” (Ayayi, 2004, sid. 344). 

Cumming och MacIntosh (2003; 2006) analyserar också effekterna av LSVCF och lyfter 
framför allt fram risken för undanträngningseffekter. Man gör även en analys av LSVCF 
lönsamhet och kommer till samma slutsats som Ayayi, d.v.s. att de löntagarstödda venture 
capital-fonderna konsekvent har underpresterat i jämförelse med andra investeringsformer.  

Cumming and MacIntosh inleder med att visa på hur den kanadensiska venture capital-
marknaden har vuxit, till synes som en effekt av införandet av de löntagarstödda venture 
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capitalfonderna. Därefter går man vidare och konstruerar en ekvation som uppskattar utbu-
det och efterfrågan på venture capital i Kanada för perioden 1977 till 2001. Variabler som 
används i denna ekvation är bland annat BNP-tillväxt, aktiemarknadens avkastning, real-
räntor, nyföretagande etc. samt även introduktionen av LSVCF.  

Tvärt emot vad man tidigare har antagit så finner Cumming och MacIntosh ett mycket 
starkt stöd för att LSVCF har haft en betydande undanträngningseffekt på andra former av 
venture capital-fonder. Man uppskattar att införandet av LSVCF har inneburit att det gjorts 
400 färre investeringar per år (till ett värde av 1 miljard dollar) än vad det skulle ha gjorts 
om programmet inte funnits. Cumming and MacIntosh finner således stöd för att pro-
grammet för LSVCF har haft en effekt som är direkt motsatt den önskade, och det till en 
betydande kostnad för staten. Cumming och MacIntosh uppskattar att den kanadensiska 
statens kostnader för programmet under denna tid har varit någonstans mellan 3 och 4 
miljarder dollar. Cumming och MacIntosh analys leder således till slutsatsen att den kana-
densiska staten har betalat en mycket stor summa pengar för att åstadkomma en minskning 
av VC-investeringarna i Kanada.  

3.5.4 Enterprise Capital Funds (ECFs) med flera 

Bakgrund & design 
Nightingale et al. (2009) analyserar effekten av sex olika statliga venture capital-program. 
Programmen har under perioden 1995 till 2008 finansierat 782 företag. De sex program-
men är Enterprise Capital Funds (ECFs); Early Growth Funds (EGFs); Regional Venture 
Capital Funds (RVCFs); Scottish Enterprise-backed Funds; University Challenge Funds 
(UCF) samt Welsh Hybrid Funds. 

Huvuddelen av dessa program är s.k. hybridfonder vilket betyder att det statliga riskkapi-
talet kanaliseras via privata aktörer. 

Utvärdering av Nightingale et al. (2009) 
Programmen har generellt sett haft en positiv inverkan på företagens tillväxt (jämfört med 
en matchad kontrollgrupp). Framför allt ser man en positiv tillväxt i antal anställda under 
åren direkt efter den första investeringen. De sex programmen hade dock en relativt margi-
nell effekt på företagens lönsamhet. Sammantaget ser Nightingale et al. en total effekt som 
man anser vara relativt marginell: 

“Such findings are not compatible with the view that the simple provision of equity 
funding will generate US style VC performance. Nor it is compatible with the view that 
there is (was) a large untapped source of high potential firms in the UK that are only 
constrained from growing by a lack of funds at the levels funded by the schemes.” 
(Nightingale et al. sid. 16) 

Nightingale et al. analyserar resultatet av utvärderingen både från ett utbuds- och ett efter-
frågeperspektiv. Från ett efterfrågeperspektiv så skulle resultaten kunna tolkas som att det i 
Storbritannien inte finns tillräckligt många företag med tillväxtpotential som begränsas av 
kapitalbrist.  

En huvudtes som författarna driver i sin analys är att det är tunna marknader (thin markets) 
och inte i första hand ett problem med utbud eller efterfrågan på riskkapital. En tunn mark-
nad är en marknad där det finns ett begränsat antal (fåtal) investerare och entreprenörer 
som har svårt att hitta och ingå avtal med varandra till en rimlig kostnad. En tjock marknad 
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(thick market) behövs för att få till en vital och fungerande riskkapitalmarknad. Tjocka 
marknader kännetecknas av höga nivåer av upprepad interaktion mellan riskkapital (VC) 
och företag med hög tillväxtpotential. På en tjock marknad finns möjligheten att bygga upp 
ett ”ecosystem of high quality advisors to develop specialising in supporting early-stage 
VC investment.” (Nightingale et al. sid. 5). 

Nightingale et al. hävdar att man i Storbritannien saknar tillräckligt stora venture capital-
investerare (som fokuserar på tidiga skeden). Nightingale et al. anser att storleken på de 
hybridfonder som skapats i programmen är allt för små för att kunna klara av de kommer-
siella risker som följer av att investera i tidiga skeden samt att effektivt kunna genomföra 
uppföljningsinvesteringar. Från tidigare studier (Murray, 1999; Murray och Marriott, 
1998) har man funnit stöd för att en venture capital-fond bör ha åtminstone en kapitalbas 
på 50 miljoner pund. 

3.5.5 The Scottish Co-Investment Fund 

Bakgrund & design 
The Scottish Co-Investment Fund (SCF) etablerades 2003 av Scottish Enterprise med ett 
kapital på 48 miljoner pund med delfinansiering från den Europeiska regionala utveck-
lingsfonden (ERUF). 

Syftet med fonden är att arbeta tillsammans med privata sektorn för att på så sätt öka risk-
kapitalmarknadens kapacitet och förmåga och på så sätt öka utbudet av riskkapital i tidiga 
skeden. 

Fonden rekryterar både formella VC och informella riskkapitalister (t.ex. affärsängelnät-
verk) som partners och saminvesterar upp till maximalt 500 000 pund.  

Vad som skiljer SCF från många andra offentliga investeringsprogram är att fonden följer 
privata (lead) investerare. Det innebär bland annat att man inte gör någon egen ”due dili-
gence” av investeringsobjekten så länge som objekten (företagen) ligger inom ramen för de 
generella investeringskriterier som stipulerats av Scottish Enterprise. 

Enligt CSES (2007) hade SCF genomfört 162 investeringar på totalt 22,95 miljoner pund i 
hundra företag mellan april 2003 till december 2006. Omräknat på en genomsnittlig valu-
takurs för perioden (13,4 SEK/GBP) motsvarar SCF-investeringar totalt närmare 308 mil-
joner svenska kronor och den totala investeringen per företag är drygt 3 miljoner kronor. 

Vid tidpunkten för CSES (2007) utvärdering hade ännu inga exits gjorts. Vid utvärde-
ringen av Hayton et al. (2008) hade man lyckats göra en exit. 

Utvärdering av CSES (2007) och Hayton et al. (2008) 
SCF utvärderas i två rapporter med relativt kort tidsspann mellan. En utvärdering är utförd 
av Centre for Strategy & Evaluation Services för The Scottish Government Social Re-
search (CSES, 2007). Studien baseras på data som i huvudsak samlades in under 2006. 
Sedan finns en utvärdering av Hayton et al. som är gjord för Scottish Enterprise (Hayton et 
al. 2008) och som bygger på data insamlad under 2007.   

Utvärderingen av Hayton et al. (2008) är genomförd under kortare tid och bygger främst på 
sekundärdata (t.ex. fondrapporter) och intervjuer med fondpartners, portföljföretag och 
diverse intressenter (främst policy-makers). CSES (2007) utvärdering omfattar samtliga 
offentliga venture capital- och lånefonder (benämnda VCLF-instrument) som stöttas av 
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ERUF i Skottland. Scottish Co-investment Fund (SCF) utgör således ett av flera (totalt nio 
stycken) fonder som utvärderas i CSES (2007). Metodologiskt är också CSES (2007) be-
tydligt bredare. Förutom intervjuer (som Hayton), arbetade man även med finansiella data 
från portföljföretag och fonder samt skickade en enkät till samtliga portföljföretag.   

I CSES utvärdering fanns totalt fyra riskkapitalfonder, där dock SCF var den dominerade. 
Se Tabell 5 nedan. 
Tabell 5: Skotska offentliga riskkapitalfonder utvärderade av CSES (2007) 

Fond  Inriktning och omfattning 
The Scottish Co‐
Investment Fund 

“The objective is to increase the amount of equity based risk finance available to 
growing SMEs in Scotland to enable them to realise their full potential, while improv‐
ing the business building skills of early stage companies and their support network”. 

Sigma Innovation  Inriktning mot innovativa företag med hög tillväxtpotential i tidiga skeden (dock ej 
sådd eller tidigare). 

Ett totalt förvaltat kapital på £6 miljoner. 11 investeringar gjorda på totalt £3,5 miljo‐
ner. 

Sigma Sustainable 
Energy 

Som Sigma innovation, fast med fokus på företag inom förnyelsebar energi (miljötek‐
nik). 

Förvaltat kapital på £6 miljoner, vid tidpunkten för utvärderingen hade enbart en 
investering (på £0,5M) gjorts. Målsättningen är 16 investeringar med max £0,5M per 
investering. 

Genomia  Specialisering mot spin‐offs från universitet och offentlig sektor inom djurhälsa och life 
science 

Totalt förvaltat kapital på en miljon pund. Vid utvärderingen hade bara en investering 
gjorts på £168000. 

 

 

Utvärderingarna av CSES (2007) och Hayton et al. (2008) kompletterar varandra och är 
dessutom gjorda vid nästan samma tid. Jag har därför valt att foga ihop dem med varandra 
och lyfta fram de i mitt tycke viktigaste iakttagelserna. 

Övergripande slutsatser 
Såväl CSES (2007) som Hayton et al. (2008) anser att SCF:s samfinansieringsmodell har 
hjälpt till att utveckla den lokala finansmarknaden. Framför allt så har affärsängelnät-
verken varit positiva till de möjligheter som SCF ger dem att växla upp storleken på inve-
steringarna. 

Den offentligt stödda marknaden för venture capital och lånekapital utgör en relativt liten 
del av den totala skotska marknaden för små och medelstora företag. Trots det är den bety-
delsefull, speciellt för företag i tidiga skeden och inom högteknologi. 

Motiv till intervention 
Fonden skapades utifrån ett antagande om ett utbudsproblem. Man utgick från att det i 
Skottland fanns många sunda företag med hög tillväxtpotential som på grund av brist på 
kapital inte kunde utnyttja sin tillväxtpotential. 

Mot bakgrund av intervjuerna drar Hayton et al. (2008) slutsatsen att de problem som finns 
i regionen både är ett utbuds- och ett efterfrågeproblem. Problemet på efterfrågesidan är 
framför allt att företagen saknar ”investor readiness”. Utbudsproblemet kan framför allt 
relateras till riskattityder. Slutsatsen är dock att attityder till risk snarare är ett bevis på 
marknadsrationalitet än ett marknadsmisslyckande.  
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“Indeed we argue that the market failure rationale for the Fund is poorly articulated in 
that what are cited as evidence of market failures are best seen as problems, some of 
which may be evidence of market rationality. However, in this the Fund is no different 
to many other European and British public equity interventions many of which, if not 
all, fail to provide definitive evidence of market failure.” (Hayton et al, 2008, sid. 6). 

Hayton et al. (2008) kommer i sin egen analys fram till tre möjliga argument, som man 
således saknar i sin granskning av SCF. 

• Marknadens rationalitet leder till att den privata marknaden investerar i sektorer som 
har lägre risk och högre förväntad avkastning. Detta leder till att investeringar i unga 
företag med tillväxtpotential blir missgynnande vilket på lång sikt minskar basen av 
nya företag. Offentliga sektorns intervention kan därför motiveras med ekonomins 
långsiktiga effektivitet. 

• Det finns informationsasymmetrier på marknaden i det att privata investerare inte är 
medvetna om vilka investeringsmöjligheter som finns och vilka potentiella vinster som 
kan göras. Från efterfrågesidan kan detta ses som en omedvetenhet från företagen om 
vilka möjligheter som finns till riskkapitalstöd. Problemet blir då mindre ett finansie-
ringsgap och mer ett informationsgap. 

• Ett tredje argument för marknadsingripande skulle även kunna vara utifrån ett perspek-
tiv av nationell och internationell konkurrens, för att inte hamna efter andra regioner i 
nyföretagande etc. 

Sammanfattningsvis ser man således argument för intervention av offentlig sektor. Framför 
allt genom fondernas katalytiska effekt på affärsängelsyndikaten.  

Typer av investeringar och partners 
SCF:s investeringar är regionalt snedfördelade med en överrepresentation i östra Skottland 
och underrepresentation i övriga regioner. Investeringstakten bedöms vidare ligga under 
den planerade, d.v.s. fonden har inte hittat så många investeringsobjekt som man trott. 

Branschmässigt har SCF:s investeringar en tonvikt på bioteknik, elektronik och IT (se 
Tabell 6). Branschfördelningen är avsevärt skild från den fördelning man ser hos 
lånefinansiärerna vilket indikerar att det är en annan typ av företag som söker sig till risk-
kapitalfinansiärer. 
Tabell 6: SCF:s investeringar i olika branscher  

Bransch  Belopp £000 Andel %

Biotech/Medical devices  15376  25 

Creative Industries/Media  4548  8 

E‐business  4322  7 

Electronics  11735  19 

IT Hardware/Software  10043  17 

Manufacturing  1879  3 

Oil & Gas  3053  5 

Other  9967  16 

Källa: (CSES, 2007) 

De positiva effekter som Hayton et al. (2008) såg var framför allt vid saminvesteringar 
med grupper av informella investerare som därigenom kunde skala upp sina investeringar. 



STATEN OCH RISKKAPITALET 

62 

Affärsänglar och affärsängelsyndikat står för 82 procent av det antal investeringar som 
genomförs med hjälp av fonden (se Tabell 7). 

 
Tabell 7: Partners till Scottish Co-Investment Funds (December 2007) 

Typ av partner  Antal partners  Antal investeringar  % av totalt 

Bank  1  3  1 % 

Venture capital  5  30  12 % 

Industriellt ftg  5  11  4 % 

Affärsänglar och syndikat av BA  15  201  82 % 

TOTALT  26  245  100 % 

 

Källa: Hayton et al. (2008) 

Den genomsnittliga investeringen med affärsänglar som partner var 103 873 pund vilket 
kan jämföras med 175 526 pund för investeringar med VC-företag som partner . Sett till 
totalt investerat belopp utgjorde investeringar med VC som partner 19 procent av investe-
rat belopp och affärsängelssyndikaten 74 procent.  

Trots att den genomsnittliga investeringen ligger väl under maximalt investeringsbelopp så 
kommer man ändå fram till slutsatsen att investeringsbegräsningen (500 000 pund) är för 
liten. Man föreslår att detta borde höjas till det dubbla. 

Lönsamhet och effekt 
Alla investeringar är gjorda i relativt tidiga skeden av företagens livscykel och några exits 
har ännu inte gjorts. CSES har ser därför inga direkta möjligheter att uppskatta SCF:s fi-
nansiella resultat vid detta skede. Man noterar dock att SCF har ett avkastningsmål på 20 
procent samtidigt som man i den senaste årsredovisningen ser att det bokförda värdet på 
SCF:s investeringar hade minskat med 8 procent eller 1,4 miljoner pund. CSES bedömning 
av SCF:s avkastningsmål är att det med europeiska mått mätt verkar i högsta laget. 

CSES kommenterar den inledande negativa lönsamheten med att detta inte är en oväntad 
utveckling för en VC-fond vars lönsamhet normalt brukar liknas vid en J-kurva (se t.ex. 
Grabenwarter och Weidig, 2005). För att illustrera detta så gör CSES (2007) en jämförelse 
mellan SCF:s korta historiska (negativa) lönsamhet med lönsamhetsutvecklingen för ge-
nomsnittliga VC-fonder i Europa (Dantas Machado Rosa och Raade, 2006) som visar en 
tydlig J-kurva (om än med betydligt sämre lönsamhet än motsvarande fonder i USA). (se 
Figur 10). Med denna jämförelse vill man visa att det är normalt med negativ lönsamhet i 
en fonds inledningsskede. 

”Such a diminution of investment value is not unexpected at this early stage but will 
need to be further monitored” (CSES, 2007, sid. 35). 
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Figur 10: En jämförelse mellan lönsamheten för The Scottish Co-Investment Fund (minus 8 procent över 
den genomsnittliga investeringslängden på ett år) och historisk genomsnittlig avkastning för VC-invester-
ingar i Europa. 

 
Källa: Dantas Machado Rosa och Raade, 2006 

Vid tidpunkten för utvärderingen av Hayton et al. (2008) hade däremot en exit gjorts där 
man lyckats få en avkastning på 126 procent på investerat belopp. Vidare hade fyra företag 
börsnoterats med en värdeökning på 25 procent för SCF:s investering. Med andra ord indi-
kerar Hayton et al. (2008) ett positivt brott på avkastningskurvan för SCF. 

SCF:s förvaltningskostnader 
Förvaltningskostnaderna för SCF kan delas upp dels i en avgift till SCF:s partner, dels 
Scottish Enterprise egna administrativa kostnader. Förvaltningsavgiften ligger på mellan 
2,5 och 3,5 procent av investerat kapital. Den totala förvaltningskostnaden beräknas till 
624 000 pund, vilket motsvarar ungefär 6,2 procent av totalt investerat kapital. 

En intressant iakttagelse som gjordes i detta avseende var att man uppmärksammade att 
förvaltningskostnaderna var betydligt mycket högre för att driva lånefonderna (10–15 pro-
cent av lånat belopp) än för att driva VC-fonderna. Förklaringen är att lånebeloppen är 
betydligt lägre än VC-investeringarna och att det är därför naturligt att de relativa kostna-
derna blir högre när beloppen blir lägre. 

SCF:s effekt på portföljföretagen 
CSES (2009) ställde i sin enkätstudie frågor till portföljföretagen om tillväxt vad avser 
omsättning och lönsamhet. Här framkommer att portföljföretagen överlag anser att inve-
steringen från SCF har haft en positiv effekt på företagens verksamhet. Effekten på om-
sättning och antal anställda sammanfattas i Tabell 8.  
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Tabell 8: CSES (2007) Undersökning av portföljföretagens förändring i omsättning och anställda, N=40. 

Val  Omsättning  Anställda 

Minskat  3  3 

Ingen större förändring  27  27 

Ökat med upp till 25 %  15  10 

Ökat mellan 25% till 50 %  10  17 

Ökat mellan 50% till 100%  10  10 

Ökat med mer än 100%  35  33 

Summa  100%  100% 

 

SCF:s additionalitet 
Hayton et al. (2008) uppskattade att SCF:s saminvesteringmodell inneburit att omkring 
21–31 fler företag erhållit finansiering än om SCF inte funnit. Huvudanledningen var att 
SCF varit med och delat risken. I dessa fall så skulle man antingen inte ha investerat över-
huvudtaget eller investerat i områden som upplevts som mindre riskfyllda. Hayton et al. 
(2008) såg flera exempel på företag som genom SCF undvikit att gå i konkurs och numera 
var stabila företag, vilket visar en tydlig form av additionalitet. 

CSES (2007) analyserar SCF:s additionalitet från två perspektiv, dels från portföljföreta-
gens och dels från investerarnas. Företagarperspektivet bedömdes på basis av två enkätfrå-
gor. Investerarperspektivet utgick från telefonintervjuer med SCF:s partnerinvesterare. 
SCF investerar normalt mellan 25 och 50 procent i projekt som deras partner kommer till 
SCF med.  

Telefonintervjuerna visar att investerarna i princip har haft två skäl till varför de har samfi-
nansierat projekt med SCF. Det första skälet var storleken på investeringsprojektet (man 
hade inte tillräckligt mycket eget kapital) och det andra var att man ville få riskspridning. 
De projekt som SCF investerar i var således allt för stora och eller allt för riskfyllda för 
SCF:s partnerinvesterare. Följaktligen drar CSES (2007) slutsatsen att de projekt som SCF 
samfinansierat inte skulle ha genomförts av partnerinvesterarna ensamma och med andra 
ord anser man att de flesta av projekten som finansierats har haft en additionalitet. 

Investment partners of SCF only bring to SCF the share of those deals which they can-
not finance themselves. The reason for bringing deals to SCF is often a lack of financial 
capacity to meet the whole of the deal, or a desire to spread risks. Such reasons imply 
additionality – the deals would not be entered into fully if SCF was not there. From the 
point of view of the enterprise, the structure of SCF makes it more difficult to measure 
additionality using normal techniques. This is because the enterprise will typically ap-
proach a number of private sector funders and from its point of view the effect of SCF 
is to improve the demand side, rather than to provide a “lender of last resort”. (CSES, 
2007, sid. 3). 



STATEN OCH RISKKAPITALET 

65 

CSES (2007) analyserar additionalitet sett ur portföljföretagens perspektiv med två enkät-
frågor44; ”Vad hade hänt om ni inte hade fått finansiering från SCF?” samt ”Varför sökte ni 
finansiering från SCF?”. Se Figur 11 nedan. 

 
Figur 11: CSES frågor angående Scottish Co-Investment Funds (SCF:s) additionalitet från företagens 
perspektiv. 40 av 86 portföljföretag besvarade frågan. 

 

Källa: CSES, 2007, egen översättning 

Min egen studie av effekter av venture capital i Sverige (Isaksson, 1999) kan nämnas som 
en jämförelse till CSES siffror i tabellen ovan. I studien ingick även en enkätstudie där 158 
VC-finansierade företag45 besvarade frågor om VC-finansieringens betydelse för företagets 
utveckling och tillväxt. Notera att denna studie rörde ett tvärsnitt av VC-finansierade före-
tag i Sverige oavsett VC-bolagets ägarform. På frågan om vilka alternativ företagen hade 
till VC-finansieringen svarade 31 procent att det inte fanns några alternativ. Med andra ord 
så låg svaren i den svenska studien från ett tvärsnitt av VC-finansierade företag väldigt 
nära de svar CSES (2007) fick från företag finansierade via SCF.  

Dock, en viktig lärdom från Isaksson (1999) var att synen på alternativa finansieringsmöj-
ligheter var mycket starkt kopplad till företagets storlek (och ålder). I Isaksson (1999) an-
såg t.ex. endast tio procent av företagen i storlekskategorin 20–49 anställda att de inte hade 
haft några andra finansieringsmöjligheter, medan hela 51 procent av företagen med under 
fem anställda ansåg att VC-finansieringen var det enda alternativet. Noterbart var också att 
det var de mindre företagen som också växte snabbast. Här kan man därför föra fram en 
viss kritik till CSES (2007) analys att man inte gör någon koppling mellan additionaliteten 
och företagens storlek, tillväxt och lönsamhet. En sådan analys skulle till exempel kunna 
kopplas till frågan om finansieringsgapet är ett marknadsmisslyckande eller en följd av en 
rationell handling. Om företag som inte sett något finansieringsalternativ sedan visar på 
tillväxt och lönsamhet när de ändå fått denna finansiering så ger detta styrka till hypotesen 

                                                 
44 En enkät hade skickats av CSES till 86 portföljföretag och 40 stycken (46%) hade svarat. 
45 Utskick till 249 företag och en svarsfrekvens på 63 procent. 
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om ett marknadsmisslyckande. Om resultatet skulle vara det omvända så talar det mer för 
ett rationellt agerande. Tyvärr så lämnar CSES (2007) denna fråga obesvarad. 

Hayton et al. (2008) uppmärksammar dock ett potentiellt problem med undanträngning. 
Man noterar att det verkar finnas en del missuppfattningar om SCF:s och Scottish Enterpri-
ses roll. Vissa intervjuade partner ansåg att fonden skulle dra sig ur investeringarna så fort 
som möjligt och låta privata investerare ta över helt. Den administrativa ledningen (Scot-
tish Enterprise) för SCF ansåg dock att fondens mål var att göra den exit som gav största 
möjliga avkastning. Detta innebär en direkt undanträngning av privata investerare. Undan-
trängningen ses dock som en nödvändig konsekvens om man samtidigt skall nå avkast-
ningsmålet. 

3.5.6 Innovation Investment Fund (IIF) – Australien 

Bakgrund & design 
Det australiensiska Innovation Investment Fund (IIF) programmet är ett statligt venture 
capital-program som investerar i privata VC-fonder med fokus på tillväxtföretag i tidiga 
skeden.  

Utvärdering av Cumming (2007)  
Cumming (2007) utvärderade IFF-programmet genom en kvantitativ analys av 280 venture 
capital- och private equity-fonder och deras investeringar i 845 företag under perioden 
1982 till 2005. Här jämförde man skillnader mellan fonder som finansierats respektive inte 
finansierats av IFF. 

Utfrån den data som man hade tillgänglig kunde man analysera IFF-programmet utifrån sju 
olika kriterier.  

1) Investeringar i tidiga skeden (uppstart) samt 2) investeringar i högteknologi. Målet med 
programmet var att fylla finansieringsgap som för unga företag med tillväxtambition (i 
princip högteknologiska företag i tidiga skeden). Resultaten visar att IIF i betydligt högre 
utsträckning än andra fonder finansierar högteknologiska företag i tidiga skeden. 

3) Stegvis finansiering och 4) syndikering. Cumming använder graden av stegvis finansie-
ring (staging) och syndikering som ett mått (en proxy) på graden (eller kvalitén) på rådgiv-
ning och styrning46. Med andra ord; desto fler finansieringsrundor och desto fler syndike-
ringspartners som en VC-process omfattat desto högre grad av rådgivning och styrning 
antas ha skett. Resultaten visar att IIF i genomsnitt skapar 1,2 fler finansieringsrundor och 
tillför en extra finansiär (syndikeringspartner) jämfört med fonder som inte finansierats av 
IFF.  

5) Portföljstorlek. Desto fler (portfölj)företag som en VC-fond investerat i desto mindre tid 
(kvalité) finns för värdeskapande och tillväxt.  

6) Exitbeteende. Andelen lyckade exits (börsnoteringar och försäljning) ses som ett mått på 
hur väl man lyckats bygga ett framgångsrikt företag. Detta mått ligger också nära det sista 
måttet: 7) Aktieutveckling efter börsnotering. Företag som haft stöd av högkvalitativa VC-
bolag antas ge en högre aktieavkastning än andra bolag (allt annat lika).  

                                                 
46 Stöd för detta antagande finner Cumming i bland annat Gompers (1995), Bergemann and Hege 
(1998), Gompers and Lerner (1999) och Schmidt (2003). 
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Sammantaget kommer Cumming fram till att:  

“the IIF program has facilitated investment in start-up, early stage and high tech firms 
as well as the provision of monitoring and value-added advice to investees. Overall, 
therefore, the data are strongly consistent with the view that the IIF program is foster-
ing the development of the Australian venture capital industry. However, the vast ma-
jority of investments have not yet been exited, and the exit performance of IIFs to date 
has not been statistically different than that of other private funds. Further evaluation 
of IIF performance and outcomes is warranted when subsequent years of data become 
available.” (Cumming, 2007, sid. 193). 

3.5.7 Yozma och Inbal - Israel 

Bakgrund & design 
Yozma-programmet etablerades av den israeliska staten 1993 med en investering på 100 
miljoner dollar. Av dessa användes 20 miljoner dollar för direktinvesteringar i unga hög-
teknologiska företag och 80 miljoner dollar i fondinvesteringar i tio saminvesteringsfonder. 
Det totala kapitalet i varje fond var mellan 20 till 25 miljoner dollar (totalt ett kapital på 
210 miljoner dollar), av dessa kom 40 procent från den israeliska staten och resten (60 
procent) från utländska investerare (IVA, 2010; Yozma, 2010). 

Argumentet för den offentliga sektorns intervention på riskkapitalmarknaden var ett anta-
gande om ett marknadsmisslyckande. Tillväxtföretag i tidiga skeden hade inte tillgång till 
det kapital som de behövde för att växa. Den privata marknaden hade misslyckats att se 
dessa företag och därför behövdes offentliga åtgärder. Här argumenterar (Avnimelech, et 
al., 2009; Avnimelech och Teubal, 2004a) att det snarare var fråga om ett systemfel än ett 
marknadsfel. 

Ett betydelsefullt incitament för de utländska privata investerarnas deltagande var en op-
tion för dem att köpa ut den statliga andelen till ett förutbestämt pris inom en femårsperiod. 
Priset motsvarade investeringskostnad plus en ränta på 5–7 procent (Avnimelech, et al., 
2009; Avnimelech och Teubal, 2004b). Detta kompletterades också med en möjlighet för 
Yozma att göra direktinvesteringar, antingen helt fristående eller att en fondinvestering 
kunde kompletteras med en direktinvestering från Yozma (IVA, 2010).  

Yozma anses allmänt som mycket lyckat. Avnimelech (2009) ser till exempel Yozma som 
den avgörande faktorn bakom framväxten av den numera internationellt konkurrenskraf-
tiga israeliska VC-marknaden. “VC emergence in Israel was a policy-enhanced process”, 
(Avnimelech, 2009, sid. 1). Innan Yozma introducerades 1993 fanns det bara några få VC-
bolag i Israel och i dag har man (enligt IVA, 2010) en internationellt etablerad och erkänd 
VC-industri med närmare 80 VC-fonder som förvaltar ett kapital på över 10 miljarder dol-
lar.  

Programmet gjorde totalt femton direktinvesteringar och av dessa ledde nio stycken till 
mycket lyckosamma exits, antingen genom börsnotering eller genom försäljning. Pro-
grammet lyckades attrahera en samling mycket erfarna internationella investerare från 
USA (t.ex. Advent, MVP, CMS), Europa (t.ex. Daimler-Benz, DEG, Van Leer Group) och 
Asien (t.ex. Oxton, AVX, Kyocera) (IVA, 2010). 

Ytterligare ett exempel på Yozmas framgång var att de privata investerarna utnyttjade sin 
utköpsoption i nio av de tio fonder som etablerades. 
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Yozma privatiserades 1997 och gav en avkastning till staten på mer än den initiala insat-
sen. 

Viktigt att notera är att Yozma var ett av många program som etablerades för att stärka 
näringslivets tillväxt. Här fanns även Inbal (ytterligare ett VC-program) och program som 
syftade till att stimulera efterfrågesidan, t.ex. inkubator och FoU-program (Avnimelech, 
2009). 

En faktor som man definitivt måste ta hänsyn till när man ser på det israeliska exemplet är 
den kontext som landet befinner sig i. Avnimelech och Teubal (2003) hävdar att framväx-
ten av den israeliska VC-marknaden kan ses som en: 

”path dependent process involving a broad set of economic, societal and even geopo-
litical factors – some endogenous & some exogenous – spanning 2–3 decades” (Avni-
melech och Teubal, 2003, sid. 9).  

I Avnimelech (2009) betonas framför allt följande pådrivande faktorer: 

• Framväxten av Nasdaq (kapitalmarknad för mindre företag) 

• Osloprocessen (fredsöverenskommelse som skapade stabilitet). 

• Invandring av högteknologiskt utbildad arbetskraft från Ryssland 

• Invandring av entreprenöriellt och finansiellt erfarna personer från USA 

• Regelförändringar som förbättrade möjligheter för riskkapitalinvesteringar och företa-
gande 

Utvärdering av Avnimelech m.fl. (2004) 
Vetenskapliga studier om Yozma domineras av studier utförda av Gil Avnimelech (t.ex. 
Avnimelech, 2009; Avnimelech, et al., 2009; Avnimelech och Teubal, 2003; 2004a; b; 
2006). 

I Avnimelech (2009) betonas framväxten av den israeliska VC-marknaden som helt policy-
driven – som ett resultat av Yozma-programmet. Vidare lyfter man framför allt fram att 
utköpsoptionen har utnyttjats i åtta av de tio fonderna samt att nio av femton direktinve-
steringar har lett till lyckade (lönsamma) exits.  

Avnimelech och Teubal (2004b) analyserar den israeliska statens policy åtgärder inom 
venture capital-området och försöker från det dra lärdomar för andra länder. En av deras 
huvudteser är att det huvudsakliga hindret för att utveckla en VC-marknad är systemfel och 
inte marknadsfel. Innebörden av detta är att en målinriktad politik som syftar till att skapa 
en VC industrin bör inriktas på system som till exempel lockar professionella riskkapita-
lister samt att kanalisera industrin mot investeringar i tillväxtföretag i tidiga skeden. 

En sak som är viktig att betona är att de positiva erfarenheterna av den israeliska statens 
venture capital-satsningar har ägt rum i bakgrunden av en mycket god uppsättning interna 
och externa betingelser och är (som så ofta gäller med politiska beslut) inte direkt överför-
bara till andra länder.  

”Yozma was implemented at the right time, the outcome of an evolutionary process and 
luck” (Avnimelech och Teubal, 2004b, sid. 110). 
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Inbal – ett misslyckat Israeliskt försök 
Innan Yozma gjordes ett annat försök att skapa en VC-marknad i Israel med ett program 
som benämndes Inbal. Det är lätt att tänka att Yozma främst var en effekt av ett kulturellt 
och politiskt klimat (rätt tid och plats) snarare än en effekt av programmets design. Därför 
kan det vara intressant att lyfta fram ett tidigare, mindre lyckat, israeliskt initiativ att sti-
mulera VC-maknaden; Inbal. Genom att jämföra dessa två program kan man möjligen 
reducera effekten av tid och plats47. 

Inbal initerades 1991, ungefär två år innan Yozma. Den centrala idén var att stimulera VC-
investeringar med ett förlustgarantisystem. Själva mekanismen var ett statligt ägt försäk-
ringsbolag ”Inbal” som gav 70-procentiga förlustgarantier till VC-bolag som handlades på 
den israeliska aktiemarknaden (Tase). Garantin sammanföll naturligtvis med ett antal re-
striktioner om vad ett ”skyddat” VC-bolag fick investera i. Totalt etablerades fyra skyd-
dade VC-bolag. De publikt handlade fonderna fick snabbt flera problem. Bolagen värdera-
des mycket lågt av marknaden, man hade svårt att attrahera nytt kapital samt en mängd 
byråkratiska problem. Det blev också tydligt att förlustgarantisystemet inte skapade till-
räckliga incitament för fonderna för att väga upp de kostnader som det byråkratiska regel-
verket gav upphov till. En negativ effekt med förlustgarantisystemet var att detta skapade 
en situation där mindre kompetenta aktörer fick utrymme – till skillnad från ett vinstdel-
ningssystem som belönar goda insatser. Med tiden så började de skyddade VC-bolagen 
vilja lämna Inbal-systemet, vilket alla också lyckades med. Alla tidigare Inbal-skyddade 
VC-bolag fusionerades in i olika traditionella investment- och holdingbolag (Avnimelech, 
2009). 

Jämförelse mellan Yozma och Inbal 
I Tabell 9 nedan sammanfattas Skillnader mellan Yozmas och Inbals design och effekt. 
Tabell 9: En jämförelse mellan två israeliska system för att skapa en inhemsk VC-marknad, det lyckade 
Yozma och det misslyckade Inbal. 

Yozma – Design  Inbal – Design 

• Programmet var ett näringspolitiskt initierat 
projekt  strukturerat  som  ett  saminve‐
steringsprojekt  (riskkapitalinvesteringar  i 
hybridfonder  utan  aktiv  inblandning  i  fon‐
dernas praktiska drift). 

• Programmet var finanspolitiskt initierat och 
strukturerat  som  ett  statligt  försäkringsbo‐
lag (förlustgarantier till VC‐fonder) 

• Ett  syfte:  Att  skapa  en  konkurrenskraftig 
inhemsk VC‐marknad i Israel 

• Dubbla målsättningar:  Både  stimulera  den 
publika (börs) och den privata (VC) riskkapi‐
talmarknaden 

• En tydlig målsättning på en kritisk massa av 
kapital och  investeringar  (250 miljoner dol‐
lar med 100 miljoner dollar i statligt bidrag) 

• Inga direkta mål eller  strategier  kring  stor‐
lek eller kritisk massa 

• Ett  tydligt  syfte  att  skapa  en  VC‐marknad 
med konkurrens (tio olika fonder) 

• Inga tydliga syften kring konkurrens, endast 
fyra fonder skapades 

                                                 
47 Här bör kanske påpekas att tidseffekten kan vara kvar. Avnimelech (2009) lyfter till exempel fram 
att den fred som skapades av den s.k. Osloprocessen (som signerades i augusti 1993) var en viktig 
förutsättning för Yozma, en förutsättning som således saknades två år tidigare då INBAL 
initierades. 
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• Fonder  enligt  limited  partnership‐modell 
(förebild från USA) 

• Publikt handlade VC‐bolag, svårigheter med 
kapitalanskaffning,  kortsiktighet  och  byrå‐
krati 

• Tydlig fokus på investeringar i tidiga skeden  • Investeringar  skedde  såväl  i  senare  skeden 
som i icke‐högteknologi 

• Starka  incitament  till  lärande  (“learning by 
doing and learning from foreigners”) 

• Inga  lärande‐incitament.  Internationell 
erfarenhet frånvarande 

• Statliga  direktinvesteringar  (vid  sidan  av 
fonderna)  sporrade  fonderna  att  snabbt 
komma igång 

• Inga incitament för att agera snabbt 

• Ledningens förmåga var ett viktigt kriterium 
för att välja fondförvaltare 

• Administrativa och  finansiella kriterium var 
framträdande vid val av ”skyddat” VC‐bolag 

• Incitament  genom  både  riskdelning  och 
lönsamhet. Möjligheten  att  köpa ut  staten 
till  en  fast  (låg)  kostnad  sporrade  delta‐
gande från professionella VC‐team 

• Förlustgarantier gynnade inträde av mindre 
kompetent VC och gav  inget  incitament för 
att lyckas 

Yozma ‐ Effekt  Inbal ‐ Effekt 

• En  kritisk  massa  av  VC  investeringar  ska‐
pades 

• Ingen kritisk massa uppnåddes 

• Yozma‐initierade  fonder  tillhör  de  mest 
framgångsrika i Israel. 

• Inget Inbal‐bolag fanns bland de tjugo mest 
lönsamma  

• Många  nya  fonder  och  uppföljningsinve‐
steringar med god tillväxt 

• Få  uppföljningsinvesteringar,  bolagen  av‐
vecklades successivt 

• Yozma‐designen blev en  förebild  för  andra 
VC‐fonder i Israel 

• Få  publikt  handlade  VC‐bolag  har  startats 
efter detta 

Källa: Avnimelech, 2009a, sid. 9 

3.5.8 New Zealand Venture Investment Fund (NZVIF) 

Bakgrund & design 
New Zealand Venture Investment Fund (NZVIF) bildades 2002 med 100 miljoner dollar 
förvaltat kapital och enligt följande struktur: 

NZVIF är ett statligt ägt bolag, men med en oberoende, opolitisk ledning som valts enbart 
på basis av deras erfarenhet inom VC och företagande. 

NZVIF arbetar enlig en fond i fond princip där man investerar i utvalda privata VC-fonder 
(VIF Seed Funds). NZVIF investerar med en 1:2 utväxling i dessa fonder. Fonderna man 
investerar i måste ha ett minsta kapital på 30 miljoner dollar. Vid tidpunkten för Lerner et 
als utvärdering (2005) hade sex fonder etablerats och fem var fortfarande aktiva. 

NZVIF investerar i fonderna på samma villkor som de privata investerarna, med de bety-
dande undantagen att: 

• de privata investerarna har en option att inom fem år köpa ut NZVIF-investeringen till 
ett belopp som motsvarar investeringen plus en ränta. Investerarna har med andra ord 
möjlighet att komma åt den värdeökning som sker utöver detta belopp inom denna tid. 

• Fonden måste investera enligt de riktlinjer som satts upp av NZVIF 
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Upplägget med New Zealand Venture Investment Fund följer i stort det Israeliska Yozma-
programmet. 

Utvärdering av Lerner et al. (2005) 
Lerner et.al (2005) gör först en övergripande utvärdering av den nyzeeländska venture 
capital-marknaden. En av de viktigaste slutsatserna som Lerner och Moore lyfter fram när 
det gäller statliga insatser för venture capital är att:  

”the most important steps that policymakers can take are to create an environment that 
is conducive to venture investment. Far too often, policymakers have been tempted to 
directly intervene in the venture market in a way that has ignored the real possibilities 
and needs of the market.”  (ibid, sid. iv).  

Lerner et al. gjorde ingen kvantitativ utvärdering av programmet utan främst en teoretiskt 
grundad analys utifrån intervjuer med marknadsaktörer. Vid tidpunkten för denna utvärde-
ring (2005) hade dock NZVIF 35 miljoner dollar kvar att investera av ursprungliga 100 
miljoner dollar och man ansåg att programmet uppenbarligen hade ett berättigande. 

Programmet har tydligt utvecklats med det israeliska Yozma-programmet som förebild. Av 
Lerners et al:s analys kan man dra en hel del intressanta paralleller mellan de förklaringar 
som Avnimelech (2009, 2004) lyfter fram som framgångsfaktorer bakom det israeliska 
programmet. Avnimelech (2009, 2004) betonar speciellt vikten av lärande: “learning by 
doing and learning from foreigners”. Detta lärande skapades genom att engagera det pri-
vata, lokala, riskkapitalet tillsammans med internationella investerare. Lerner et al. (2005) 
lyfter uppenbart upp farhågor kring dessa problem: 

“However, since the inception of NZVIF, to our knowledge no new venture capital fund 
has been established without the backing of NZVIF. Thus the goal of self sustainability 
appears to be still some way off and it appears so far the sector still requires the in-
volvement of NZVIF to stimulate the market. 

To date neither local nor international institutional investors have invested in the VIF 
Seed Funds (with one exception). Their involvement will be critical to a self-sustaining 
sector.” (ibid, sid. 6) 
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3.6 Sammanfattande diskussion 
Det finns mycket att lära och diskutera från de genomförda analyserna av aktuell empirisk 
forskning om statliga insatser för att främja riskkapitalinvesteringar i tidiga skeden. Jag 
väljer att ta upp några centrala aspekter.  

Utvärderingarna har ofta olika mål och analysnivåer och därför går det inte att göra allt för 
systematiska jämförelser mellan dem. Vissa utvärderingar nöjer sig med att fokusera på det 
aktuella programmets effekter på företagen (t.ex. Lerner 1999 och Cumming, 2007). Andra 
studier är mer heltäckande och ställer mål och syfte i relation till effekter. I några (alldeles 
för få i mitt tycke) studier gör man också en systematisk analys av programmens additio-
nalitet och eventuella undanträngningseffekter (t.ex CSES, 2007). Undanträngningseffek-
ter är svåra att mäta metodologiskt, men där visar Cumming och MacIntosh (2003) på en 
innovativ ansats. Det är tydligt att utvärderingarnas djup styrs av de direktiv som ges till 
utvärderingarna från uppdragsgivarna.  

Man kan se ett antal intressanta aspekter som framkommer ur det digra materialet av ut-
värderingar och analyser:  

• Marknadsmisslyckande eller rationalitet 

• Additionalitet eller undanträngning 

• Kontextens betydelse 

• Regionala satsningar 

• Incitamentsstrukturer 

• Lönsamhetskrav 

3.6.1 Marknadsmisslyckande eller rationalitet 
Hypotesen om ett marknadsmisslyckande får ett begränsat stöd i forskningen. Det 
handlar snarare om ett rationellt agerande av aktörer på allt för små eller outveck-
lade marknader. 

Det bakomliggande motivet bakom den offentliga sektorns intervenering på VC-markna-
derna är nästan helt utan undantag ett antagande om ett finansieringsgap. 

”The UK government has identified the so-called “equity gap” as the main problem 
facing small growth businesses” (Cooke, et al., 2006, sid. 5). 

Ett finansieringsgap innebär kortfattat att företag som har ett kapitalbehov inte kan få den 
finansiering som de behöver.  I VC-policy sammanhang är fokus på de finansiella problem 
som tillväxtföretag upplever i tidiga skeden. Vidare antas finansieringsgapet i de flesta fall 
vara en effekt av ett marknadsmisslyckande. Med marknadsmisslyckande menar man att 
det finns en lönsam marknad för investeringar i dessa företag, men att marknaden inte 
hittar fram. 

Från alla de utvärderingar och analyser över marknader som studerats så framträder en 
ganska kritisk hållning till hypotesen om ett marknadsmisslyckande. Man hävdar snarare 
att orsaken till kapitalbristen är en effekt av ett rationellt handlande.  

Ett av de vanligaste argument mot hypotesen om ett marknadsmisslyckande är de ytterst 
marginella tillväxteffekter – på de finansierade företagen.  
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”companies that are recipients of funding under one or more of the government hybrid 
funding schemes examined do not yet exhibit significantly better performance. This 
suggests that the UK does not possess an untapped resource of high potential firms 
whose (greater) performance will be unleashed by simply making available more equity 
finance within the ‘equity gap’” (Nightingale, et al., 2009, sid. 20). 

Varför uppstår då finansieringsgapet om det snarast är en effekt av ett rationellt handlade? 
Nightingale et al. (2009) förklarar gapet som en effekt av tunna marknader. Man argu-
menterar att när marknaderna på både utbudssidan (VC-företagen) och efterfrågesidan 
(tillväxtföretagen) är allt för begränsade så blir kostnaderna för att hitta varandra allt för 
hög. På en tunn marknad klagar företagen på att det inte finns investerare och investerarna 
klagar på att det inte finns företag att investera i, och båda har rätt. 

Resonemanget om tunna marknader kan också kopplas till Avnimelech och Teubals (2002) 
diskussion om systemfel. De hävdar att finansieringsgapet för företag i tidiga skeden är ett 
systemfel och inte ett marknadsfel. 

“We suggest that the main obstacles in developing a significant high quality VC indus-
try are system failures (and not market failures). This implies that targeted policies aim 
to create a VC industry should focus on system measures such as attracting profes-
sional venture capitalists and channeling the industry toward investment according to 
strict VC definitions.” (Avnimelech och Teubal, 2002, sid. 1). 

3.6.2 Additionalitet eller undanträngning 
Offentliga insatser skall komplettera den privata sektorn och inte konkurrera eller 
tränga ut den. Det är tydligt att detta är lättare sagt än gjort.  Statliga VC-program 
hamnar ofta i kläm mellan å ena sidan kravet på additionalitet och å andra sidan 
kravet på att agera på lika villkor som den privata marknaden, vilket innebär en risk 
att man konkurrerar med den. 

”Additionality – Venture capital programmes should seek to stimulate private sector 
funding and create a commercially viable market, which would allow government 
schemes to be phased out as private sources of capital expand.” (OECD, 1997, sid. 4). 

Additionalitet är ett viktigt koncept när man analyserar den offentliga sektorns inblandning 
i riskkapitalmarknaden. Additionalitet ingår till exempel som en av de grundläggande prin-
ciperna inom Europeiska Unionens stödpolitik, där man säger att gemenskapsstöd ska 
komplettera medlemslandets egna bidrag och inte reducera dem (stöd ges tillsammans med 
stöd från medlemsstaterna, inte i stället för). Additionalitet behöver dock inte enbart ses 
gentemot befintliga stöd utan man bör också beakta hur en insats påverkar den privata 
marknaden. Additionalitet kan definieras som i vilken omfattning det är sannolikt att en 
viss insats, aktivitet eller resultat skulle ha skett även utan det undersökta politiska 
ingripandet. Om man t.ex. ger någon typ av fördel till riskkapitalinvesteringar så blir frå-
gan kring additionalitet; hur många av de riskkapitalinvesteringar som gjorts med statlig 
skattesubvention som skulle ha genomförts även utan skattesubventionen. Desto färre av 
de genomförda investeringarna som skulle ha gjorts om den politiska åtgärden inte införts, 
desto större är den politiska insatsens additionalitet.  

Är additionaliteten negativ (subtraktivitet?) innebär det att det skulle ha genomförts fler 
investeringar utan det politiska ingripandet än med ingripandet. Ett konkret exempel är 
Cumming och MacIntosh (2006) studie av effekten av den kanadensiska skattesubven-
tionen för riskkapitalinvesteringar till LSVCFs. Cumming och MacIntosh (2006) kommer 
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där fram till att det utan skattesubventionen skulle ha genomförts 400 fler investeringar per 
år (till ett värde motsvarande 1 miljard dollar) än vad som genomförts med skattesubven-
tionen. Det begrepp man använder när additionaliteten är negativ är vanligen undanträng-
ningseffekt (crowding out).  

”The data suggest that crowding out has been sufficiently energetic as to lead to a re-
duction in the aggregate pool of venture capital in Canada, frustrating one of the key 
governmental goals underlying the LSVCC programs; namely, the expansion of the ag-
gregate pool of capital.” (Cumming och MacIntosh, 2006, sid. 570). 

Cumming och MacIntosh (2006) studie skiljer sig i två avseenden från de flesta andra stu-
dier som analyserar eller utvärderar olika former av offentliga sektorns intervention på 
VC-marknaden. Det ena avseendet är att det är en av mycket få studier som objektivt fak-
tiskt försöker mäta additionalitet och undanträngning. Det andra avseendet (vilket kanske 
delvis förklarar det förra) är att man inte gör det som en traditionell ex-post-undersökning. 
Vad man i stället gör är att man med vetenskapligt grundade modeller som bas matema-
tiskt simulerar utvecklingen på den kanadensiska VC-marknaden och sedan jämför detta 
med verkligheten (som inkluderar LSVCFs).  

I de få utvärderingar som tar upp additionalitet så görs denna analys i de allra flesta fall 
efter att åtgärden har genomförts (ex post) vilket innebär en mängd metodologiska pro-
blem. Den vanligaste metoden är att man intervjuar aktörer på marknaden och ber dem 
uppskatta om åtgärden (investeringen) skulle genomförts utan den politiska insatsen: 
 ”Du har fått ett statligt bidrag på x kronor för att du gjort en av staten önskad insats. Anta 
att detta bidrag inte funnits: Skulle du då genomfört insatsen ändå?” Vad svarar en ratio-
nellt tänkande individ på en sådan fråga? Hur lätt är det att uppskatta vad man skulle ha 
gjort för fyra år sedan ”om inte om funnits”? Lägg till att frågan inte heller alltid kan be-
svaras med ett ja eller nej utan snarare innebär en glidande skala av sannolikheter. De me-
todologiska problemen är med andra ord många och svåra.  

Är insatsen ett komplement eller stöd till privata insatser innebär den en additionalitet till 
befintliga privata marknader. Motsatsen till additionalitet bör begreppsmässigt vara sub-
traktivitet. Subtraktivitet innebär att en insats minskar en annan insats. Ett vanligare be-
grepp i detta sammanhang torde vara undanträngning och undanträngningseffekter.  

Väldigt få utredningar verkar ta sig an additionalitetsproblemet. De som gör det gör det 
med metoder som lätt kan anklagas för att vara självuppfyllande. Om man frågar en person 
vars professionella existens utgår ett programs additionalitet så torde det vara rätt lätt att få 
de svar man frågar efter. 

Ytterligare ett dilemma när det gäller att mäta additionaliteten är att den kan skifta med 
tiden. Två exempel: Den svenska statens åtgärder under tidigt mitten av nittiotalet kan ses 
som kompletterande vid den tidpunkten, men några år senare fanns ett överutbud av kapi-
tal. Scottish Co-Investment Fund kritiseras för att hålla fast vid lönsamma investeringar 
ända fram till exit för att på så sätt nå sitt högt uppställda lönsamhetsmål. Vid den tid-
punkten finns det säkerligen privata aktörer som kan ta över. Man kan därför säga att fon-
den är kompletterande i början av investeringsprocessen men undanträngande i slutet. 

Ett sätt att indirekt mäta additionalitet som föreslås av OECD (1997) är att se till ett pro-
grams lönsamhet eller ”failure rate”. Argumentet är helt enkelt att om ett program har låg 
”failure rate” så borde privata aktörer ha incitament att hantera samma problem. 
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If a programme has a negligible default rate, this suggests the government is providing 
little additionality. At the same time, very high failure rates can become unacceptably 
expensive and undermine the programme.” (OECD, 1997, sid. 14). 

Detta ger ytterligare en dimension till paradoxer som många statliga VC-system står inför. 
Å ena sidan skall man vara marknadskompletterande och additativa, å andra sidan ställs 
det lönsamhetskrav och krav på att agera på lika villkor som marknadens aktörer. Å ena 
sidan skall man investera i företag i de mest attraktiva tillväxtsektorerna å andra sidan skall 
man göra detta i regioner där dessa företag saknas.  

Följer man OECD:s mått på additionalitet så innebär det i princip att om man lyckas im-
plementera en VC-modell i en region (d.v.s. uppnå lönsamhet) så kan det tolkas som ett 
misslyckande (undanträngning). Med andra ord är det inte bra om det går bra och det är 
dåligt om det går dåligt! 

3.6.3 Kontextens betydelse 
Miljön (kontexten) som ett VC-program sätts in i är ofta en avgörande förklarande 
faktor till varför ett program lyckas eller misslyckas. Detta är trots det en faktor som 
ofta bortses från. 

En välrefererad källa i detta sammanhang är Black och Gilsons (1998) studie av hur skill-
nader mellan bankstyrda kapitalmarknader och ägarkapitalstyrda kapitalmarknader påver-
kar utvecklingen av en VC-marknad i ett land. Att utveckla en VC-marknad går enklare i 
ett land som har en mer ägarkapitalstyrd kapitalmarknad (t.ex. USA) än länder som är mer 
bankstyrda (lånekapitalstyrda) som t.ex Tyskland eller Japan.  

Kulturella eller nationella särarter är viktiga att ta hänsyn till för att förstå varför olika sy-
stem fungerar bättre eller sämre i olika länder. Det lyckade israeliska exemplet med 
Yozma-fonden är kanske det tydligaste exemplet på betydelsen av yttre och inre faktorer 
som sammankopplades vid rätt tid. Ryska teknologiskt högutbildade invandrare möter 
affärsmässigt erfarna invandrare från USA. Ett yttre hot som förenar samtidigt som freds-
processer skapar stabilitet och öppnar upp för (mindre riskfyllda) internationella inve-
steringar. Med dessa faktorer på plats så finns unika förutsättningar för att ett stimulans-
paket som Yozma skall lyckas. Samtidigt så prövas dock även andra system i Israel som 
inte lyckas. Flyttar man ett ”lyckat system” som Yozma till ett annan regional och kulturell 
kontext, som till exempel till Nya Zeeland, så saknas många av de bitar som i grunden 
skall göra att systemet kommer att fungera. Det nyzeeländska systemet är ännu i allt för 
späd ålder för att det ska kunna dras några slutsatser om eventuell framgång eller  miss-
lyckande.  Det finns dock flera aspekter i det som Lerner (2005) observerade som kommer 
att vara utmanande. 

3.6.4 Regionala satsningar 
Många offentliga VC-program har regionalpolitiska ambitioner. Man hoppas att 
venture capital skall skapa tillväxt i en region som saknar tillväxt. Det innebär ofta 
problem. Venture capital dras till tillväxtregioner, men skapar dem inte. 

Kontexten är inte minst viktig att ta hänsyn till när man försöker skapa regional tillväxt 
med hjälp av statliga VC-satsningar. Något som bland annat Richard Florida visar i sina 
studier av regional utveckling och venture capital (Florida and Kenney, 1988a; Florida and 
Smith Jr, 1990; Florida and Kenney, 1988b). Avnimelech and Teubal (2002) utvecklar 
detta vidare och kan med sina analyser av de israeliska modellerna (Inbal och Yzma) 
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ytterligare stärka argumentet att venture capital bara fungerar i en kontext där den rätta 
infrastrukturen för tillväxt redan finns.  Om alla misslyckade VC-experiment under 1980- 
och 1990-talet säger Avnimelech and Teubal (2002) bland annat att: 

“This failure was related to the following facts: VC investments flow mainly to established 
high tech centers regardless of the geographical location of the VC industry - a fact which 
means that it has a weak impact in regions without established high tech clusters. The 
impact of VC is context sensitive since it may have a significant high tech growth impact in 
established high tech regions. It follows that for VC directed public policy to be success-
fully the VC industry support must be part of a broader & more comprehensive set of poli-
cies which supports the whole high tech cluster (R&D, innovation, startups, and exit).” 
(Avnimelech and Teubal, 2002, sid. 13-14). 

Förutom de kontextuella problemen med regionala satsningar så tillkommer dessutom ofta 
en inbyggd målkonflikt vid regionala statliga riskkapitalsatsningar. Riksdagens revisorers 
(1996) utvärdering av sex regionala investmentbolag ger ett konkret exempel på problem 
med regionala VC-fonder. 

”Å ena sidan har bolaget bildats för att hantera uppgifter som man bedömt att markna-
den inte klarar av. Å andra sidan har man förutsatt att bolagen skulle arbeta på mark-
nadens villkor. Det har sålunda aldrig klarlagts om dessa bolag skulle arbeta helt af-
färsmässigt eller om exempelvis sysselsättningsskäl skulle gå före.” (Riksdagens revi-
sorer, 1996, sid. 22). 

Svårigheter med att styra VC-investeringar från tillväxtregioner kunde man se bland annat 
i utvärderingen av Scottish Co-Investment Fund (CSES, 2007) och Small Business Inno-
vation Research (Lerner, 1999).  

De observerade problemen för regionala statliga VC-satsningar är absolut ingen nytt feno-
men. De problem som Riksdagens revisorer uppmärksammade i sin rapport från 1996 hade 
även belysts långt tidigare. Följande citat är hämtat från Christer Olofssons studie av re-
gionala utvecklingsbolagen (statliga VC-företag) från tidigt 80-tal. 

“Den målkonflikt som byggts in i många av de studerade organisationerna genom att 
de skall engagera sig i projekt på kommersiella grunder samtidigt som de på olika sätt 
knutits till aktörer med starka intressen i direkta sysselsättningsåtaganden har i prakti-
ken skapat en kluvenhet som har varit destruktiv för verksamheten.” (Olofsson, 1983, 
sid. 102). 

Målkonflikten mellan att vara en kommersiell aktör och ett regionalpolitiskt instrument 
leder till vad Olofsson (1983, sid. 102) kallar den ”schizofrena organisationen”. 

3.6.5 Incitamentsstrukturer 
Incitamentsstrukturer som stimulerar saminvesteringar från privata aktörer är be-
tydelsefulla för ett VC-programs möjligheter att lyckas.  

Med olika former av incitamentsstrukturer försöker den offentliga sektorn stimulera den 
privata VC-marknaden att investera i tidigare skeden än den annars skulle ha gjort.  Inci-
tamentsstrukturerna kan vara allt från enkel riskdelning på lika villkor i saminvesterings-
fonder till olika vinstdelnings- eller förlustgarantisystem.  

Det är tydligt att incitamentssystemen påverkar hur investerarna agerar. 
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The Scottish Co-Investment Fund (SCF) agerar enbart som saminvesterare. Incitamenten 
för de privata investerarna att delta var dels att få en finansiell hävstång på investerade 
medel och dels att sprida risken. Effekten av detta system blev att SCF i första hand är 
attraktivt för informella riskkapitalister (affärsänglar och nätverk). 

Det israeliska Inbal var ett system med förlustgarantier. Enligt utvärderingarna ledde detta 
till moral hazard-problem som lockade mindre erfarna investerare att göra mer riskfyllda 
beslut än de annars skulle ha gjort i och med att deras möjliga förluster var begränsade. 

Yozma blev det lyckade israeliska modellen. I detta program hade de privata saminveste-
rarna en femårig utköpsoption Detta skapade ett incitament att göra lyckade investeringar 
och attraherade även formellt och internationellt venture capital. 

3.6.6 Lönsamhetskrav 
Statliga lönsamhetskrav på VC-fonder måste anpassas till VC-modellens normala (J-
formade) lönsamhetsstruktur. Ett rakt och högt lönsamhetskrav riskerar att tvinga 
bort investeringar från tidiga skeden. 

Till exempel kunde man i Maula och Murrays (2003) analys av den Finlands Industriinve-
stering (FII) se att lönsamhetskraven skapade kortsiktighet och ”tvingade” bort FII från 
investeringar i tidiga skeden till senare skeden.  

3.6.7 Är VC-modellen ”Modellen”? 
Venture capital är en finansieringsform för några få snabbväxande företag. 

En fråga som kan ställas är om VC-modellen är den rätta modellen för att skapa tillväxt. 

En allmän missuppfattning är att en VC-fond i en region är lösningen för många företag. 
Även om man här bortser från det faktum som Florida och Kennedy (1988) betonar (d.v.s. 
att det krävs mer än pengar för att skapa tillväxt i en region) så är det ett faktum att venture 
capital enbart är en finansieringsform för några få utvalda företag med mycket hög till-
växtpotential. 

Några iakttagelser som stödjer detta: 

• Reynolds et al (2003) uppskattade att endast en halv procent av alla företag i USA 
finansieras av venture capital. 

• SBS (2005) uppskattade att endast två procent av alla företag i Storbritannien har sökt 
VC. 

• Bürgel (2004) analyserade de mest snabbväxande högteknologiska företagen i Tysk-
land och Storbritannien (målgruppen för de flesta VC) och fann att endast tio procent 
av dessa företag i Storbritannien var finansierade av venture capital, i tyskland var an-
delen ännu lägre, drygt sju procent. 

Det finns alltid en risk att statliga VC-insatser tar fokus från den stora populationen av 
företag och generella insatser för att främja företagande och tillväxt. 

Dantas Machado och Raade (2006) analyserade lönsamheten för VC-investeringar i Eu-
ropa och USA, se Figur 12. Resultatet visar på en väldigt låg lönsamhet för VC i Europa. 
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Den genomsnittliga avkastningen (IRR48) var i slutet av år 2003 2,3 procent för 5-årsinve-
steringar och 8,3 procent för 10-årsinvesteringar. Detta är dock genomsnitt för alla inve-
steringsstadium. Bryts investeringar i tidiga skeden ut så faller lönsamheten ytterligare, till 
-1,8 procent över fem år och 1,3 procent över tio år. Den amerikanska VC-industrin är 
avsevärt mycket lönsammare. Totalt för hela VC-sektorn var lönsamheten i USA för 
samma tidsperiod 22,8 procent över fem år och 25,5 procent över tio år. Bryts invester-
ingar i tidiga skeden ut blir USA ännu mer överlägsna europeisk VC där man kommer 
fram till 54,9 procent på fem år och 37,5 procent på tio år. 

 
Figur 12: En jämförelse av VC-investeringars lönsamhet i Europa och USA över 20 år. Pooled averaged IRR 
procent för perioderna 1 år (2003), 3 år (2001-2003), 5 år (1999-2003), 10 år (1994-2003) samt 20 år 
(1984-2003). 

 
Källa: (Dantas Machado & Raade, 2006). 

 

Larssen och Lindström (2009) är en av de få studier som försökt räkna ut avkastningen på 
den svenska riskkapitalmarknaden (data från Thomson Reuters). Med tanke på den 
svenska marknadens storlek och begränsade historik bör dock siffrorna tolkas med viss 
försiktighet. Larssen och Lindström (2009) kommer dock fram till IRR på minus 3 procent 
för fem år, 11,6 procent för 10 år och 14,5 procent över 20 år. Med andra ord är resultaten 
för Sverige (enligt Larssen och Lindström, 2009) sämre än USA men bättre än Europa i 
genomsnitt. 

I Figur 13 nedan har jag brutit ut VC early stage i USA och Europa till två s.k. ”J-kurvor”.  

                                                 
48 Inom private equity mäts riskkapitalfondernas lönsamhet vanligen med ett internräntemått, 
Internal rate of Return, IRR. IRR mäts som den årliga effektiva avkastningen med hjälp av 
kassaflöden och värderingar.  ”Pooled” betyder förenklat att man slår ihop alla investeringar i en 
fond till en total, som man sedan räknar ut avkastningen på. Se t.ex. EVCA, 2010. 
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Figur 13: J-kurvor för venture capital i Europa respektive USA. 

 
Källa: Bearbetat från Dantas Machado & Raade (2006). 

 

I en annan studie jämför Gottschalg (2009) avkastningen mellan olika former av private 
equity och mellan USA och Europa för perioden 1969 till 2007 (se Figur 14). Resultaten 
pekar på samma tydliga riktning som Dantas Machado & Raade (2006), d.v.s. att euro-
peiskt venture capital underpresterar jämfört med USA:s. 
 

Figur 14: Avkastning inom private equity i USA och Europa mellan 1969 till 2007. Punkterna visar 
avkastningens nedre kvartil, median och övre kvartil. 

 
Källa: Bearbetat från Gottschalg, 2009. 

3.6.8 Förslag på fördjupningsstudier 
Det är tydligt att det finns många områden som förtjänar ytterligare fördjupning eller insat-
ser. Här följer några kortfattade förslag. 
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Effektiva system för uppföljning (VC-data) 
“governments should invest in appropriate methodologies which can accurately meas-
ure investment trends in the early stage venture capital market… so that the need for 
public sector intervention can be demonstrated and the impact of such interventions 
can be measured.” (Mason, 2008, sid. 1). 

VC-marknaden kännetecknas av bristfälliga och svåråtkomlig data, något som i synnerhet 
gäller den svenska marknaden. Det finns behov att skapa en objektiv databas som gör det 
möjligt både att följa upp och analysera statliga VC-satsningar. 

En systematisk kvantitativ ansats 
Denna rapport har genomförts med en relativt kvalitativ insats där några få, subjektivt 
valda, VC-system har valts ut och analyserats djupgående. Det finns behov av att 
komplettera med en mer systematisk kvantitativ ansats.  

Sektorinriktad eller generella insatser 
I bland annat Nightingale (2009) framkom att begränsningar (t.ex. geografiska eller 
branschspecifika) gör VC-marknaderna ännu tunnare och svårare att få lönsamma. Samti-
digt finns det en trend att stimulera visa speciella sektorer med olika VC-modeller. En 
global trend i detta avseende är olika program som riktar sig till att främja framväxten av 
cleantech-företag (d.v.s. företag som tillverkar produkter eller tjänster som på olika sätt 
minskar människans påverkan på miljön). 

Här skulle en möjlig fördjupningsstudie vara att analysera sådana sektorsinriktade insatsers 
effektivitet. 

Fördjupande länderstudier 
Det finns många länder som skulle förtjäna en fördjupad uppföljning. Tre förslag: 

• Storbritannien. Har många olika program som kan jämföras i en relativt likvärdig kon-
text. 

• Australien. Ett land som i många avseenden är nära Sverige (om än långt borta rent 
geografiskt). Har prövat en mängd olika program med relativt sett rätt svaga resultat.   

• Tyskland. Ett stort bankorienterat (Black och Gilsson, 1998) land som har flera in-
tressanta system. 
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4 Policydiskussion 

Med utgångspunkt i insatsens upplägg och den forskningsöversikt som presenterades i 
kapitel 3 kommer vissa aspekter och frågor av policyrelevans att diskuteras nedan.  

4.1 Finansieringsgap 
De förhandsstudier (såväl land- som regionala) som refererades i avsnitt 1.3 pekar på före-
komsten av obalans mellan marknadens befintliga utbud av riskkapital och företagens 
efterfrågan av detsamma – ett s.k. finansieringsgap. Finansieringsgapet är också det 
grundläggande problem som insatsen avser att reducera. Tolkningen av obalansen pekar, 
som t.ex. i fallet med Scottish Co-investment Fund, på ett grundantagande om utbudspro-
blem: I Sverige (och Skottland) finns ett betydande antal (regionalt fördelade), inve-
steringsfärdiga, företag med stor tillväxtpotential vars finansieringsbehov inte kan tillgodo-
ses av marknaden. Utifrån ett sådant antagande kan en åtgärd som ökar utbudet riskkapital 
synas logisk. Det kan dock vara värt att erinra om att en obalans (eller balans) har två sidor 
– såväl utbud som efterfrågan. 

Schematiskt kan ett finansieringsgap illustreras med Figur 15 nedan. I punkt A är proble-
met enbart av utbudskaraktär, medan punkt B motsvarar den andra extremen – med alla 
bristerna på efterfrågesidan.  Rimligen är det få, om ens några, länder eller regioner som 
befinner sig i extrempunkterna, däremot kan det verkliga läget C på den tänkta positione-
ringslinjen diskuteras. Positionen C kan också påverka utfallet av en åtgärd. En renodlad 
utbudsinriktad finansieringsinsats kan, utifrån principer om marginalnytta, förväntas få 
bättre effekt desto närmare punkt A landet eller regionen befinner sig, respektive sämre 
effekt vid belägenhet närmare punkt B.  

En relevant policyfråga att ställa sig är var punkt C återfinns för Sveriges åtta olika pro-
gramområden? Är positionerna olika kan också effekten av en utbudsinriktad kapitalför-
sörjningsinsats förväntas variera.   
Figur 15: Schematisk positioneringslinje för utbud och efterfrågan på en kapitalförsörjningsmarknad 
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4.2 Marknadsmisslyckande och kapitalförsörjningsmarknader 
Diskussionen ovan pekar på att Sverige (och t.ex. Skottland) i utformandet av respektive 
kapitalförsörjningsinsats antagits vara positionerade närmare punkt A än B i Figur 15, 
d.v.s. ett supply-side problem. Om denna slutsats är korrekt – och det således finns ett antal 
finansieringsfärdiga tillväxtföretag som aktivt söker finansiering – varför uppfattar då inte 
marknaden detta behov? Är det ett marknadsmisslyckande och därmed en anledning till 
statlig intervention? I Isakssons forskningsöversikt framträder en kritisk hållning till mark-
nadsmisslyckande i dessa sammanhang. Argument om höga risker, förväntan om låg av-
kastning, proportionellt högre transaktionskostnader för mindre investeringar etc. talar 
snarare för marknadsrationalitet. Rationella VC-aktörer skulle då enligt denna diskussion 
korrekt bedöma att osäkerhet och risk är för stora jämfört med prognostiserad avkastning 
och välja att inte agera i detta segment. 

Ett finansieringsgap kan, oavsett om det föreligger marknadsmisslyckande eller marknads-
rationalitet, betraktas som ett problem för samhällsekonomin i den mån nystartade företag 
med tillväxtpotential missgynnas. En sådan diskussion förs i forskningsöversikten med 
hjälp av brittiska erfarenheter (Nightingale et al). I den refererade rapporten diskuteras 
kapitalförsörjningsmarknadens ”viskositet” (förekomsten av ”tunna” respektive ”tjocka” 
marknader” (”thin” respektive ”thick markets”)49. En ”tunn” marknad har förhållandevis få 
aktörer, både på utbuds- och efterfrågesidan. Detta medför problem (tid och kostnader) att 
hitta varandra och sluta avtal. I en ”tjock” marknad gäller motsatsen, här finns många aktö-
rer som interagerar frekvent. Investerare har tillräcklig storlek och managementkompetens 
för att både kunna utföra erforderliga investeringar och även i övrigt stödja portföljföre-
tagen. I en sådan marknad finns även ett tillräckligt antal högkvalitativa rådgivare samt en 
fungerande och likvid exitmarknad.  

Figur 16 söker schematiskt illustrera en sådan diskussion. Punkt A motsvarar en tänkt 
extremt ”tunn” marknad” medan punkt B representerar motsatsen, en fullt utvecklad 
”tjock” marknad. Ett rimligt antagande är att de åtta programområdena inte har identiska 
C-positioner. På samma sätt som för Figur 15 kan effekten av olika policyåtgärder förvän-
tas variera med landets eller regionens positionering C. Ju närmare punkt A som punkt C 
ligger, desto tydligare blir behovet att policyåtgärder inom detta område måste innehålla 
mer än enbart ett ökat utbud av finansiellt kapital.  

 

                                                 
49 Nightingale et al, (2009), From Funding Gaps to Thin Markets: UK Government Support for 
Early Stage Venture Capital. 
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Figur 16: Schematisk positioneringslinje för en kapitalförsörjningsmarknads ”viskositet” 

Även med detta sätt att beskriva kapitalförsörjningsmarknader blir en slutsats således att 
det är viktigt att se insatsen i sitt sammanhang. En policyinsats kan, oavsett den enskilda 
fondens kompetens och effektivitet, fungera olika bra beroende på de regionala förutsätt-
ningarna. Ett alternativ till en uniform insats skulle kunna vara att anpassa verktygen till de 
regionala förutsättningarna. Insatser på efterfrågesidan och andra kapitalförsörjningsin-
strument än venture capital skulle då kunna diskuteras. 

4.3 Förväntningar och målstruktur 
I Isakssons forskningsöversikt diskuteras risken för orealistiskt stora förväntningar på 
venture capital. Samtidigt som det, för rätt företag och i rätt sammanhang, är ett oerhört 
kraftfullt finansieringsinstrument med förmåga att skapa tillväxt (se t.ex. påverkan på den 
amerikanska ekonomin) finns även behov till nyansering. Venture capital är en finansi-
eringsform för ett fåtal företag med mycket hög tillväxtpotential. Ett litet antal lyckade 
investeringar kan ge exceptionell avkastning vid exit, men de flesta investeringarna i tidiga 
skeden misslyckas eller ger mycket blygsam avkastning. Venture capital är inte lösningen 
för majoriteten av företag med finansieringsbehov. Venture capital kan inte själv vända en 
ekonomisk utveckling i regioner med ett svagt näringsliv. Erfarenheterna från bl.a. Lerners 
studie av SBIR pekar på att venture capital snarare dras till tillväxtregioner än själv skapar 
dem. Även i USA är förekomsten av kvalificerat venture capital geografiskt skevt fördelat. 
Trots mer än femtio års utveckling påpekar Nightingale et al att: ”world class venture 
capital expertise in the USA is limited to a few clusters adjacent to the leading universities 
on the East and West coasts.”50 

När det gäller den specifika kapitalförsörjningsinsats som här studeras har Tillväxtanalys 
identifierat ett antal förväntningar på resultat och effekter. Dessa är inte alltid förenliga.  

• Skulle t.ex. förväntningar på ägarkapitalets avkastningsnivå (”revolveringsgrad”) 
prioriteras finns risk för en konflikt med inriktning på målgruppen (företag i tidiga fa-
ser/hög risk) och dess tillväxt. Fonderna har med en sådan prioritering incitament att 
söka sig till något ”säkrare” case – med mindre risker och i senare faser vilket därmed 

                                                 
50 Nightingale et al, (2009), From Funding Gaps to Thin Markets: UK Government Support for 
Early Stage Venture Capital. Sid. 12 
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också kan innebära en risk för undanträngning av privata satsningar som ändå skulle 
ha skett (s.k. ”crowding out”). I Isakssons översikt tas f.ö. ett liknande scenario upp i 
anslutning till erfarenheterna från Finlands Industriinvestering AB. 

• Omvänt, är det ett lyckat eller misslyckat utfall om avkastningen blir mycket låg (eller 
kanske t.o.m. negativ) om samtidigt kravet på ingen undanträngning har kunnat upp-
fyllas till fullo? Jämför t.ex. med OECD som diskuterar i termer av att en alltför låg 
”failure rate” i sig kan indikera låg additionalitet51.  

• Hur ska det marknadskompletterande kravet tolkas? Ska fonder avstå från följdinve-
steringar i portföljföretag om företaget utvecklas väl och ett intresse från kommersiella 
aktörer börjar uppstå? Se t.ex. erfarenheter från The Scottish Co-Investment Fund. 
Svaret kan vara ”ja” ur den marknadskompletterande synvinkeln, men måhända ”nej” 
ur ett avkastningsperspektiv.  

• Vad är mest önskvärt? Att insatsen i sig genererar tillväxt i ett antal företag eller att 
den regionala infrastrukturen för riskkapitalförsörjning tar ett steg mot en långsiktig 
förbättring? 

Ovanstående exempel pekar dels på otydligheter i målformuleringar, dels på risker för 
målkonflikter. Tillväxtanalys menar att det är av stor betydelse både för genomförandet 
och för framtida utvärderingar att målstrukturen diskuteras och klargörs så långt som möj-
ligt. Det arbete med detta som har inletts vid de möten som hittills hållits tillsammans med 
fonderna, Tillväxtverket, Tillväxtanalys och Ramböll är ett mycket positivt steg i den rikt-
ningen och måste fortsätta. 

4.4 Offentlig sektor och privata aktörer 
En av insatsens stora utmaningar är balansgången mellan politiska och kommersiella mål. 
Ett av målen med den offentliga sektorns engagemang är att, långsiktigt, locka fram det 
privata kapitalet och påvisa affärsmöjligheter som de tidigare inte uppmärksammat. In-
tressanta investeringar ska identifieras bland portföljföretag som dels befinner sig i tidiga 
faser, dels (ibland) befinner sig i geografiska områden där den privata riskkapitalmark-
naden inte tidigare i någon större utsträckning arbetat.  

Erfarenheter från Scottland Co-investment Fund, som också delfinansieras av ERUF-me-
del, indikerar att samfinansieringsmodellen har bidragit till en utveckling av lokala finan-
sieringsmarknader och främst då genom affärsängelnätverk som kunnat växla upp stor-
leken på sina investeringar. Kan vi komma att se motsvarande utveckling i Sverige? Detta 
behöver följas upp. 

Den offentliga sektorn erbjuder delad risk och fördubbling av kapital. Erbjudandet kommer 
emellertid inte utan restriktioner. Förutom krav på tidiga faser och geografisk belägenhet 
som nämndes ovan adderas även ett antal horisontella kriterier. Från politisk sida är av-
kastningsnivån bara ett bland flera mål, medan det kan antas att det är det helt primära 
bland de privata aktörerna. Hur bedöms en framgång för det ena som sker på bekostnad av 
det andra?  

Genom olika incitamentsstrukturer ges möjligheter att ytterligare stimulera medverkan från 
privata aktörer. Differentierad avkastning, hävstång med statlig lånedel, differentierad in-
vesteringstidpunkt samt förlustgarantier är det vanligaste. Rätt utformade presenteras i 

                                                 
51 OECD, (1997), Government Venture  Capital for Technology-Based Firms. 
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kunskapsöversikten exempel som tyder på att detta kan vara intressanta verktyg. I den 
svenska satsningen finns emellertid inga sådana konstruktioner.  

Bildlikt uttryckt befinner sig staten och det privata riskkapitalet i denna insats i samma båt. 
Den intressanta frågan handlar om förflyttning och färdriktning. Kan de två ro tillsammans 
på ett effektivt sätt och samtidigt färdas i en riktning som båda är nöjda med? Murray och 
Lingelbach diskuterar denna fråga och har en tydlig åsikt om målprioritering: ”The state’s 
social goals can only be reached by first achieving its partners’ commercial objectives.”52 

4.5 Tidsperspektiv 
Som alltid i utvärderingssammanhang finns en tidsdimension att ta hänsyn till. När det 
gäller riskkapitalförsörjning finns åtminstone två aspekter att kommentera. För det första 
visar Isakssons forskningsöversikt på en tidsfördröjning i lönsamhet för såväl VC-fonder 
som för portföljföretagen. En tidsfördröjning som brukar liknas vid en J-kurva, där en ne-
gativ lönsamhet är vanlig i ett inledningsskede. Effekter av investeringarna blir märkbara 
först efter en förhållandevis lång tid. Brittiska erfarenheter pekar på minst fyra till fem år 
innan det vänder för företagen och rekommenderar idealt upp till tio år innan utvärderingar 
av portföljföretagens prestanda utvärderas53. Med tanke på att den svenska satsningen 
kommer ingång på allvar först under år 2010 kan en effektutvärdering baserad på data från 
år 2014 vara alltför tidigt för att investeringarna ska ha fått genomslag i företagen. En så-
dan utvärdering riskerar att visa en alltför negativ bild av eventuella tillväxteffekter i port-
följföretagen. 

Den andra aspekten är branschspecifik. Farhågor har uttryckts bland fonderna om att inve-
steringar i vissa branscher, t.ex. Life-science, kan missgynnas av ett alltför kort 
tidsperspektiv på fondernas livslängd. Denna, (oavsedda?), branschstyrning kan behöva 
undersökas vidare.  

4.6 Tillväxt och lärande 
Trots de utmaningar och frågor som diskuterats ovan måste avslutningsvis även något om 
satsningens möjligheter kommenteras. Totalt kommer 2,5 miljarder kronor att investeras i 
företag med tillväxtambitioner runt om i Sverige.  Det kommer med största sannolikhet att 
ge effekter på tillväxt och sysselsättning. Hur stora effekter och om utfallet uppväger kost-
naderna får dock en slututvärdering besvara.  

Potential till förbättringar i den regionala infrastrukturen för riskkapitalförsörjning är en 
annan intressant möjlighet. Kanske kan offentlig sektors medverkan väcka intresset hos 
privata aktörer, bidra till ett bättre informationsläge, stimulera till kontakter och samverkan 
samt höja kompetensnivån bland marknadens parter? En sådan utveckling skulle ge en 
långsiktig nytta som vida överstiger effekterna från en enskild insats. 

Slutligen, möjligheterna till lärande får anses vara mycket goda. Kombinationen av Till-
växtverkets följeforskning (via Ramböll) och Tillväxtanalys utvärdering har förutsättningar 
att, med fortsatt tydlig rollfördelning, resultera i många intressanta erfarenheter. Ett bra 
samarbete har påbörjats dels mellan de utvärderande parterna, dels med fonderna. En dia-
log och samverkan som präglats av öppenhet, vilja till lärande och en ambition att insatsen 
ifråga ska bli så effektiv som möjligt. 

                                                 
52 Murray G & Lingelbach D, (2009), “Twelve meditations on venture capital”. Sid. 25. 
53 Nightingale et al, (2009), From Funding Gaps to Thin Markets: UK Government Support for 
Early Stage Venture Capital. 
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En kumulativ strävan är betydelsefull för upplägg och genomförande av effektiva policyåt-
gärder. En stor del av dagens kunskap baseras dock på amerikanska förhållanden. Här be-
hövs även svenska erfarenheter, inte minst med tanke på kontextens betydelse i dessa 
sammanhang. För att citera Colin Mason: …the venture capital industry is dynamic and as 
it has matured it has become more heterogeneous. Research therefore needs to avoid 
extrapolating from what happens in Silicon Valley, or even the USA and to examine ven-
ture capital investing practices in different regions.”54  

Den svenska kapitalförsörjningsinsatsen med åtföljande utvärderingar har förutsättningar 
att, på många sätt, bidra till detta. 

 

                                                 
54 Mason C, (2007), Venture capital: A geographical perspective. Sid. 107 
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