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Sammanfattning 

Uppsatsen undersöker om statligt finansierat venture capital har uppfyllt de generella riktlinjer som satts 
upp av regeringen. Grunden till uppsatsen ligger i Riksrevisionens rapport från 2014 och analyserar den 
bild som läggs fram och försöker genom undersökningar och teori diskutera om kritiken är relevant. 
Detta har gjorts genom fyra olika undersökningar i syfte att se till vilka faser kapitalet skjuts till, om de 
agerar marknadskompletterande över tiden, vilka regioner kapitalet går till samt hur portföljbolagen 
presterar rent ekonomiskt över tiden. Detta görs genom en jämförelse mellan de privata och statliga 
venture capital-aktörerna. Det som resultatet indikerar är att de statliga aktörerna inte investerar i tidigare 
faser än de privata. Det går inte att statistiskt se en skillnad mellan de privata och statliga aktörerna 
gällande utvecklingen på de portföljbolag som de äger eller har ägt. De statliga aktörerna verkar gå in i 
färre storstadsregioner än de privata samt att de väljer att investera i fler regioner generellt. De statliga 
aktörerna verkar agerar marknadskompletterande över tid, det skulle dock kunna vara så att de tränger 
ut de privata aktörerna. 

Nyckelord: Riskkapital, Statligt finansierat, Start-up, Utvecklingskapital, Venture capital  
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Abstract 

This paper examines if Swedish government funded venture capital has managed to achieve the general 
goals set out by the government. The basis of the paper is a report published by The Swedish National 
Audit Office in 2014 and the paper is analysing the picture given in the report. This has been done 
through four different studies to see in what phases that capital is given, if they act in a complementary 
way through time, in what region the capital is given and by studying if there is a financial difference in 
different portfolio companies. This has been done by comparing private and governmental venture 
capital firms. The result indicates that the government funded venture capital invest less in early stages 
compared to the private firms. There is no statistical difference when talking about the financial 
development of the portfolio companies. The government funded venture capital seems to be acting in 
more region compared to the private and has less investments in the big city areas. The government 
funded venture capital might act in a complementary way or they might be crowding out the private 
venture capital-firms. 

Keywords: Venture capital, Government funded, Start-up, Development capital 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Våren 2017 fanns det ca 1,2 miljoner företag registrerade i Sverige vars befolkning är ca 10 miljoner1. 

Detta beskriver en population som gärna startar och förhoppningsvis skapar bolag istället för att arbete 

på ”enkla jobb” med förbestämda och rutinartade arbetsuppgifter. Skapandet är viktigt i välutvecklade 

länder såsom Sverige som inte längre kan förlita sig på billig arbetskraft och billiga produkter, utan som 

istället måste förlita sig på smarta och innovativa tjänster och produkter för att få lönsamhet i sina 

verksamheter. För att nya idéer ska bära frukt i form av nya företag krävs en uthållig finansiering, det 

är här s.k. ”venture capital” kommer in i bilden. Venture capital kommer in i de faser i företagets 

utveckling där banker och andra finansiella institut ställer tuffa krav på låneåterbetalningar som 

individuella entreprenörer har svårt att uppfylla. Bristen på eget kapital hindrar utvecklingen av nya 

produkter/företag, venture capital är därför en viktig del för att nya företag ska lyckas fullfölja sin 

affärsidé. Bolag som Skype, Spotify, Klarna, och King skulle ha svårigheter att existera om det inte 

funnits aktörer på kapitalmarknaden som trodde på deras affärsidé och var villiga att investera pengar i 

dem.  

Venture capital-marknaden har haft sina upp och nedgångar, från och till har marknaden varit mättad på 

venture capital-bolag. Det mest tydliga exemplet på detta var innan den s.k. ”dot-com-bubblan”, kring 

millennieskiftet, då antalet venture capital-bolag var som högst i Sverige. Det fanns då ca 200 bolag 

vars enda syfte var att investera pengar i start-ups och de företag som hade en hög teknologisk potential. 

Efter dot-com bubblan minskade antalet venture capital-bolag drastiskt (Isaksson 2006), men venture 

capital-marknaden har därefter expanderat igen till vad som kanske kan betraktas som en mer 

”normaliserad” nivå då det idag finns 39 bolag som klassas som venture capital-bolag som är 

medlemmar i Swedish Private Equity and Venture Capital Association (SVCA), av dessa totalt 39 st är 

7 st statliga, (SVCA 2017). Venture capitals historia börjar dock inte med privata aktörer utan med 

statliga aktörer (Isaksson 2006). I dagsläget finns det ett antal statliga venture capital-bolag vars uppgift 

är att med hjälp av kapital och kunskap försöka främja svenskt företagande. De statliga aktörerna finns 

p.g.a. ett antal marknadsmisslyckanden. Men lyckas de statliga aktörerna åtgärda dessa 

marknadsmisslyckanden eller finns de enbart kvar för att de har funnits sedan gammalt? 

1.2 Problemformulering 

Många av de statliga venture capital-bolagen har kritiserats för bristande transparens och överlappande 

verksamhet. Svenskt venture capital har sin grund i statligt venture capital men detta har utvecklats till 

att det periodvis har varit många privata aktörer på marknaden. Statligt venture capital har idag syftet 

                                                        
1 SCB hösten 2017 
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att agera som ett komplement till privat venture capital. Kritik har framförts att de statliga bolagen agerar 

som konkurrenter och inte som komplement till privata aktörer och tränger ut dessa. Kritiken säger även 

att de statliga bolagen går in i senare faser, men deras marknadskompletterande roll ska egentligen bestå 

i att öka utbudet på venture capital i tidiga faser där privata aktörer inte medverkar i samma utsträckning 

(Riksrevisionen 2014). I Riksrevisionens granskning av statliga venture capital-bolag anser majoriteten 

av de intervjuade att staten har en viktig roll att spela då privata aktörer inte tillgodoser efterfrågan på 

kapital över tid. Efter finanskrisen minskade utbudet av kapital från de privata aktörerna och det är här 

staten kan spela en viktig roll genom att skjuta till kapital i dåliga tider. Under goda tider kan det finnas 

ett för stort utbud av kapital och ogenomtänkta investeringar riskerar att göras, i dessa faser kanske det 

är bättre för de statliga bolagen att var mer restriktiva med sina investeringar. 

1.3 Syfte 

Finns det ett behov av statligt finansierat venture capital på den svenska marknaden och agerar de 

marknadskompletterande? Uppfyller de statliga aktörerna sina övergripande mål? 

1.4 Metod 

Uppsatsen använder sig av en kvantitativ studie av sekundärdata från databasen Amadeus. 

Datamaterialet har därefter delats in i två huvudgrupper, där den ena gruppen har koppling till affärer 

mellan statligt ägda eller finansierade venture capital-bolag och deras affärspartners och den andra 

gruppen har koppling till privatägda eller finansierade venture capital-bolag. Relevant data har samlats 

in från databasen för att ha analyserats för att försöka besvara syftet. Eftersom det finns ett begränsat 

antal unika affärer och det varierar hur mycket information det finns om varje affärer var målet att 

använda samtliga unika affärer i syfte att undersöka och kvantifiera datainsamlingen så att den på bästa 

sätt kan besvara de problem som har ställts upp i syftet. Av dessa unika affärer har bortfall uppstått i 

varierande mängd beroende på vilken undersökning som gjorts. Några affärer kommer vara med i alla 

undersökningar för att de innehåller all information som är väsentlig för vårt syfte, medan några affärer 

endast kunnat användas i några eller inga undersökningar. De huvudområden som uppsatsen behandlar 

är i vilka faser de statliga respektive de privata aktörerna investerar i, finansiella nyckeltal, vilka regioner 

som portföljbolagen investerar i och hur fördelningen av investeringarna ser ut över tid. 

Utöver den statistiska delen av uppsatsen förs det diskussioner kring tidigare forskning för att 

komplettera den statistiska delen som beskrivs ovan. Det har även använts information från 

Riksrevisionen och Tillväxtverket som använts i största möjliga utsträckning. Denna information 

används både som en måttstock för den data som uppsatsen har genererat och för diskussioner i 

analysdelen för att få en bredare bild av ämnet. 
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Som nämnts tidigare ligger grunden till uppsatsen i en utredning som gjordes av Riksrevisionen som 

heter ”Statens insatser för riskkapitalförsörjning i senaste laget” (RIR 2014:1). Eftersom denna 

granskning ligger till grund för uppsatsen försöker uppsatsen även på bästa möjliga sätt undersöka om 

de problem som Riksrevisionen tar upp kan bekräftas i denna uppsats. Eftersom det finns lite data efter 

att denna kritik framförts så kommer det framföras diskussioner om de förändringar som har skett efter 

Riksrevisionens kritik mot statligt venture capital, men det kommer inte ske några kvantitativa studier 

för att undersöka detta mer. Utöver detta diskuteras den kvantitativa studien och uppsatsen innehåller 

även en mer teoretisk undersökning om hur de statliga venture capital-bolagens uppbyggnad ser ut idag. 

1.5 Avgränsningar 

Det finns mer teoretiska delar i uppsatsen som förklarar skillnaden mellan de statliga och privata 

aktörerna men detta görs endast för att hjälpa till i det övergripande syfte och för att förklara skillnaden 

mellan de statliga och privata aktörerna. Eftersom de flesta investeringar från statliga venture capital-

bolag sker i svenskregistrerade bolag så ligger fokus på att undersöka svenska portföljbolag. Uppsatsen 

har endast utfört statistiska undersökningar för finansiella nyckeltal på svenska portföljbolag, denna 

begränsning görs för att en bredare undersökning skulle bli för omfattande och övergripande. Att 

begränsa uppsatsen till Sverige görs även för att det innebär att endast ett lands lagar och regler gäller. 

Tidsperioden som används varierar beroende på vilken undersökning som har genomförts och det 

tidigaste året som används var 1997 medan det senaste var 2016, detta görs eftersom att det har funnits 

en begränsad mängd datamaterial. Med marknadskompletterande sätt görs begränsning att undersöka i 

vilka faser de statliga bolagen investerar, i vilka regioner samt om de investerar i de tidsperioder då 

privata venture capital-bolag inte investerar, då detta borde ge en bra bild över om de agerar 

kompletterande istället för utträngande.  

Statens övergripande mål är att bistå med finansiering på ett marknadskompletterande sätt över 

konjunkturcykeln, i olika investeringsfaser, i regioner samt att de ska tänka på andra aspekter som 

privata aktörer inte tänker på t.ex. genom att agerar för att främja jämställdhet och klimatförändring. 

Eftersom att datamaterialet inte tillåter en kvantifierbar undersökning av jämställdhets och miljökraven 

så kommer dessa två krav inte behandlas i denna uppsats. 

1.6 Disposition 

Kapitel 2 (Bakgrund) har som syfte att sätta in läsaren i sammanhanget och har som mål att ge en 

övergripande bild av venture capital-industrin ur ett historiskt, globalt, internationellt och nationellt 

perspektiv vilket görs både ur en privat och en statlig synvinkel. Kapitalet innehåller även tidigare 

forskning och en beskrivning av Riksrevisionens granskning från 2014 som är grunden till valet av 

uppsatsämne. Kapitel 3 (Teori) ämnar att guida läsaren och ge en grundläggande kunskap om vad 

venture capital innebär i dagens samhälle samt hjälpa läsaren att förstå både den empiriska och det 
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analytiska kapitlet. Kapitel 4 (Empiri) förklarar undersökningarna som har gjorts samt presenterar det 

resultat som undersökningarna genererat. Kapitel 5 (Analys) har som syfte att med hjälp av bakgrund, 

teori och empiri analysera och diskutera kring det övergripande syftet med uppsatsen för att på bästa 

möjliga sätt ge läsaren en klarare bild om det finns något svar på den problematik som framställts i 

tidigare avsnitt. Kapitel 6 (Slutsats) förklarar resultatet på ett koncist sätt och innehåller även egna tankar 

och reflektioner inom ämnet. 
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2. Bakgrund 

Finansiering för nya och innovativa företag är viktigt för ett land och dess tillväxt. Det är dock väldigt 

riskfyllt att gå in i tidiga stadier i ett företag, då det inte finns någon historik för hur det gått tidigare. Är 

det en helt ny idé som ska beprövas är det osäkert hur marknaden kommer ta emot produkten eller 

tjänsten. Det kan även vara så att företaget kan sitta på mer information än de potentiella investerarna, 

så kallad asymmetrisk information. 

Det har sedan en lång tid tillbaka funnits möjligheter för unga växande företag att skaffa finansiering. 

Hos bankerna har det funnits lånemöjligheter, men även förmögna privatpersoner som erbjudit att 

finansiera med eget kapital för långsiktiga och mer riskfyllda projekt. Under slutet av 1800-talet och 

början av 1900-talet etablerade förmögna familjer egna kontor för att förvalta sina investeringar. Vid 

1930-talets depression ansåg dock många att detta var otillräckligt, förutom att många av de lovande 

företagen saknade finansiering, saknade de existerande investerarna både tid och förmåga att hjälpa 

dessa företag i många fall på grund av bristande ledarskap (Lerner 2009). 

2.1 Venture capital i USA 

Dagens definition av venture capital har sin början efter andra världskrigets slut i USA. Efterspelet av 

andra världskriget gav den amerikanska staten incitament att främja teknologisk utveckling samt att 

hjälpa unga amerikanska soldater att komma ut i arbetslivet (Gompers & Lerner 1999). Den person som 

sägs ligga bakom det första venture capital-bolaget var Georges Doriot. Georges Doriot ses av många 

som ”the father of venture capital” och var professor på Harvard Business School. Tillsammans med 

Karl Compton grundade de American Research and Development (ARD) 1946. ARD var strukturerad 

som en publikt handlad closed-end fund2 och marknadsfördes mest till enskilda individer (Liles 1977). 

Under det kommande årtiondet grundades ett antal olika venture capital-bolag, de flesta var 

strukturerade som ARD vilket innebar att andelarna i företagen såldes och köptes mellan investerare 

och kunde inte återbetalas av företaget. Det dröjde ända fram till 1958 innan den första ”Limited 

Parternship” (LP)3 fonden grundades av Draper, Gaither och Anderson. Denna modell härmades av ett 

antal fonder men stod endast för en minoritet av venture capital-fonderna under 1960- och 1970-talet. 

Resterande bolag var antingen close-end fonder eller småföretagsinvesterare (Gompers & Lerner 1999). 

Enligt Lerner (2009) kom nästa stora satsning för att främja venture capital-verksamhet att kallas Small 

Business Investment Company (SBIC). Programmet bestod av statligt venture capital och fick 

utbredning under 1960-talet och stod för större delen av allt venture capital under dessa år. Motiveringen 

kring denna organisation var likt Doriots tankar att många lovande entreprenörer skulle ha tillräckligt 

med kapital för att kunna kommersialisera sina idéer. I denna organisation skulle dock inte statliga 

                                                        
2 Ett värdepapper med ett bestämd antal andelar (U.S. Securities and exchange Commision u.å.) 
3 En part i ett företag vars enda möjliga förlust är det kapital som investerats, alltså inget personligt ansvar. (Investopedia u.å.) 
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tjänstepersoner fatta beslut om vilka företag som skulle få finansiering eftersom de inte ansågs vara de 

mest lämpliga personerna för detta, besluten lades istället i den privata sektorns händer. Programmet 

antogs 1958 och fick två starka mandat, de kunde låna upp till hälften av sitt kapital från staten och de 

fick fördelaktiga skatteincitament, i utbyte var de begränsade till att investera i små företag. 

Investeringarna var dock uppbyggda på ett speciellt sätt, de fick inte ha egna kapitalandelar i företagen, 

skulder kunde dock omvandlas till aktiekapital och kontrollen över företagen var begränsad. Åtgärder 

som är vanligt förekommande bland venture capital-aktörer är bl.a. att erbjuda aktieoptioner till 

anställda, var även det kraftigt begränsade. Dessa egenskaper fick skarp kritik av kunniga observatörer 

redan innan fonderna antogs. Kritik har även riktats efteråt mot detta program då de bl.a. gjorde 

tvivelaktiga investeringar i affärsrörelser som drevs av vänner, släktingar och t.o.m. av organiserade 

brottslingar. SBIC-programmet fick därför kritik från kongressen p.g.a. låg avkastning, slöseri och 

bedrägeri. Efter en del tvekan förblev dock de ansvariga lojala mot programmet och ställde sig emot 

kraven om avveckling. Det finns trots allt, en del ljuspunkter från detta program, en del fonder 

avknoppades från programmet, bl.a. Venture Economics som startades 1961 under namnet SBIC 

Reporting Service. De utvidgade sitt verksamhetsområde och blev till slut den viktigaste källan till 

avkastningsdata för hela venture capital-branschen. Några av de största teknikföretagen i USA som 

Apple Computer, Compaq och Intel fick stöd av SBIC-programmet innan de noterades på börsen (Lerner 

2009). 

Under den senare hälften av 1970-talet och in på mitten av 1980-talet ökade mängden pengar till venture 

capital drastiskt. En viktig faktor till ökningen sägs vara 1979´s lagändring av pensionsfonderna 

(Employee Retirement Income Security Act). Lagen förenklade för pensionsfonder att investera i 

venture capital eller göra andra investeringar som skulle kunna ha setts som högriskinvesteringar. 1978 

var det 481 miljoner dollar som investerades i venture capital-fonder, den största investeringsgruppen 

var då enskilda individer och pensionsfonder som stod för 15 %. Åtta år senare stod pensionsfonder för 

mer än hälften av de investerade pengarna som då uppgick till 4,8 miljarder dollar. En annan bidragande 

faktor till den stora ökningen sägs vara ökningen av antalet investeringsrådgivare under 1980-talet. Då 

många pensionsfonder hade en liten del av sitt kapital investerat i venture capital, var det få resurser 

som lades ner på att övervaka dessa investeringar. Under 1979 blev möjligt även för pensionsfonderna 

att investera i venture capital, detta gav upphov till fler investeringsrådgivare som kunde gå in i 

marknaden. På 1990-talet bestod en tredjedel av alla pensionsfonders investeringar av investeringar 

gjorda av venture capital-investerare och en femtedel av alla pengar som skapades av nya fonder kom 

genom investeringsrådgivare. Under denna period blev det även mer populärt med LPs, vilket blev den 

dominanta bolagsformen. Detta innebär att investerarna kan övervaka fondens utveckling men de 

beblandar sig inte med fondens dagliga verksamhet. Venture capital-partnerskapet har en förbestämd 

begränsat livstid, det brukar då även finns förbestämt hur kompensationen ska se ut över denna tid. 
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Utvecklingen började avta under den senare delen av 1980-talet eftersom resultatet av alla investeringar 

visade en lägre vinst än vad som hade förväntats. Under 1990-talet ökade dock investeringar i venture 

capital igen p.g.a. den då heta marknaden för börsintroduktioner. Under 1990-talet sökte många nya 

företag ekonomisk backning från venture capital då den nya marknaden för teknologi och innovation 

blev allt större (Gompers & Lerner 1999). Detta skulle senare mynna ut i dot-com-bubblan och 

överinvesteringar i venture capital.  

2.2 Venture capital i Sverige 

Under den senare delen av 1970-talet såg den svenska ekonomin inte så munter ut och det fanns ett 

skattesystem som inte verkade gynna kapitalinvesteringar. Sverige behövde därför vända trenden och 

såg till USA för nya idéer om hur innovationen skulle främjas. Lösningen på detta var, en ny marknad 

där handel med aktier i nya och mindre företag som skulle förbättra miljön (SOU 1981:95). En mer 

flytande kapitalmarknad med lagar för att främja marknaden skulle i början av 1980-talet leda till att 

cirka 30 små venture capital-bolag startades i Sverige. Investerare i bolagen var för det mesta stora 

industriella bolag och finansiella institut. Det var även i samma skede som svenska staten valde att 

utveckla ett antal fonder som skulle främja små bolag genom lån och råd. När aktiemarknaden under 

den senare delen av 1980-talet vände ner och bostadsmarknaden blev attraktivare verkade det som att 

många venture capital-investerare hade missbedömt tiden det tog att bygga upp en stabil venture capital-

marknad. De flesta trodde att venture capital-marknaden skulle ge avkastning på en relativt kort tid. En 

annan anledning till varför venture capital-marknaden avstannade kan vara av samma anledning som i 

USA, att många investeringsrådgivare var för oerfarna och saknade kunskapen som krävdes för att sköta 

en lyckad venture capital-fond. Många av dessa investeringsrådgivare använde också management-team 

som passade bättre på större firmor men på mindre firmor var de inte lika effektiva. Detta slutade i att 

många svenska venture capital-firmor avslutade sin verksamhet, i samma stund kämpade den svenska 

bankmarknaden, konsekvensen av detta var att småföretagen fick det väldigt svårt att få kapital. Mot 

mitten av 1990-talet vände dock den svenska venture capital-marknaden uppåt igen, detta kan kopplas 

till aktiemarknadens uppgång under tiden då många internetbaserade företag sökte kapital. Under denna 

tid flyttades även en del pengar från pensionsfonder till venture capital-industrin både inom den privata 

och statliga sektorn. Även den statligt ägda Industrifonden skiftade fokus och la mer vikt på venture 

capital. Under denna tidperiod blev det enklare att investera pengar i små och medelstora företag och 

många nya venture capital-bolag startades. Från att det fanns ett fåtal statliga venture capital-bolag till 

att det nu fanns 200 privata och statliga aktörer som förvaltade mer än 120 miljarder sek. Detta ledde 

till att Sverige blev ledande i att investera i start-up företag på den europeiska marknaden. Detta ledde 

upp till år 2000 då dot-com-bubblan sprack och många venture capital-firmor försvann igen från 

marknaden. Kraschen ledde till en osäkerhet på den svenska venture capital-marknaden där investerare 

var försiktiga när det kom till risktagande och det fanns ett svagt intresse för att investera i start-up 
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företag. Däremot ändrades det successivt med tiden och villigheten att investera i start-up företag har 

ökat mer och mer (Isaksson 2006). 

2.3 Löntagarfonderna i Sverige 

Den 27:e augusti 1975 offentliggjorde LO-ekonomen Rudolf Meidner det arbete som var grunden till 

arbetarrörelsens förslag till löntagarfonderna och därmed fick svenska folket en ny sakpolitisk fråga att 

ta ställning till. Presentationen av löntagarfonderna eller ”Meidnerförslaget” blev inledningen till en 

lång politisk debatt. De borgerliga partierna och näringslivets organisationer var däremot inte positivt 

inställda till förslaget. Riksdagens löntagarfondsbeslut dröjde dock ända fram till 21 december 1983 

(Gilljam 1988). De föreslagna reglerna skulle träda i kraft den 1 januari 1984 (prop. 1983/84:50). 

Löntagarfonderna var upplagda så att fem stycken fonder skulle få i uppgift att förvalta en del av den 

allmänna pensionsfondens medel. Löntagarfondsstyrelserna skulle i första hand placera pensionsmedlen 

på aktiemarknaden, det fanns dock även möjlighet att tillskjuta kapital till ekonomiska föreningar. Alla 

löntagare skulle alltså få ta del av de vinster som företag gjorde som löntagarfonder hade köpt aktier i 

även om de inte arbetade i det bidragande företaget. Det bedömdes att inom 20-30 år skulle 

vinstdrivande företag vara kontrollerade av löntagarfonderna (Olsen 1992 refererad i Fuchs & Wehtje 

2007). Då de borgerliga tog över regeringsmakten 1991 beslutades det att ett första steg mot att avveckla 

löntagarfonderna skulle göras. En motivering till varför löntagarfonderna startade från första början 

framgår av proposition 1991/92:36 där det står att den egentliga meningen med löntagarfonder var att 

överföra ägandet över stora delar av det privata näringslivet till statliga fonder, där fackföreningar skulle 

ha det avgörande inflytandet. Målen med löntagarfonderna var från början att underlätta den solidariska 

lönepolitiken, dämpa löneökningstakten, bidra till en jämnare förmögenhetsfördelning, öka utbudet på 

kapital, öka sparandet i ekonomin samt att stärka pensionssystemet. Målen skrivs det om i proposition 

1991/92:36 som bara var till för att dölja kärnfrågan, nämligen att ett inrättande av löntagarfonderna 

innebar en socialisering av delar av näringslivet. Målen som sattes upp för löntagarfonderna har inte 

uppnåtts och i flera avseenden har samhällsekonomin tvärtom skadats. När löntagarfonderna skulle lösas 

upp fanns det ett kapital på 22 miljarder som skulle avvecklas. För att inte skada aktiemarknaden skulle 

inte allt avvecklas på en och samma gång. Efter avvecklandet av löntagarfonderna inrättades stiftelser i 

två omgångar åren 1993 och 1994. De stiftelser som bildades var de så kallade forskningsstiftelserna, 

en stiftelse för kulturstöd, stiftelsen för innovationsstöd och även två stiftelsehögskolor nämligen 

stiftelsen Chalmers tekniska högskola och stiftelsen Högskolan i Jönköping. En donation gjordes även 

till Riksbankens jubileumsfond. Det är även från löntagarfonderna som portföljbolagen Bure och Atle 

föddes, dessa två bolag hade i sin tur till uppgift att förse sex direktinvesterande venture capital-bolag 

med kapital. De företag som betalat högst vinstdelningsskatt skulle få 63% av aktierna i de två bolagen 

och 37% av aktierna skulle staten äga (prop. 1992/93:41). 
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2.4 Svenska statens roll i venture capital-marknaden 

Grunden till den svenska venture capital-marknaden är Företagskapital som grundades 1973 vilken ofta 

ses som den första riktiga svenska venture capital-firman vilket är ett statligt startat bolag. 1970 startades 

företaget Svetab och agerade som ett venture capital-bolag även om de inte definierade sig som ett 

sådant. Under 70 och 80-talet startade svenska staten runt 30 venture capital-bolag. Väldigt få av dessa 

bolag finns kvar idag. Riksdagens revisorer undersökte effekten av dessa venture capital-bolag och 

resultatet var inte särskilt positivt och väldigt få bolag lyckades göra bra investeringar. Efter att den 

svenska ekonomin under början av 1990-talet såg väldigt dyster ut ändrades reglerna kring venture 

capital vilket gjorde det enklare för statligt ägda venture capital-bolag att investera i mer riskfyllt kapital 

och detta är enligt Isaksson (2006) det som ska ha påverkat venture capital-marknaden mest under 1990-

talet. Staten investerade 1992 6,5 miljarder sek i två bolag Atle och Bure, då det var i nationens intresse 

att finansiera dessa bolag i ett tidigt skede för att öka den ekonomiska tillväxten. Målet med Atle och 

Bure var att de skulle bli privatägda så fort som möjligt och 1995 ägde inte staten längre någon del i 

Atle och Bure, vilket sägs bero på att staten insåg att deras intervention på venture capital-marknaden 

inte blev så positiv under 1980-talet. En mer marknadsorienterad inriktning skulle vara bättre. Kapitalet 

som Atle och Bure genererade investerades i Industrifonden som grundades 1979 med målet att hjälpa 

till med industriell tillväxt i Sverige med kapitalet från Atle och Bure började Industrifonden att 

investera mer i små och medelstora företag istället för större bolag. Den större delen av detta var 

lånefinansiering med även en del i venture capital. 1996 startades även sjätte AP-fonden som då hade 

ett kapital på 10 miljarder sek att använda som venture capital för att investera i svenska små och 

medelstora företag. 1994 startades Teknikbrostiftelserna, vars mål var att föra samman 

utbildningsinstitut och företag. Detta gjordes genom finansiellt stöd samt rådgivning för att försöka 

skapa kontakt mellan parterna. År 1993 infördes skattesänkningar för privata investerare som 

investerade kapital i mindre företag med en begränsad tidsperiod. 1996 trädde även ett venture capital-

avdrag i kraft som skulle hjälpa privata investerare att investera kapital i småföretag men detta hade 

liten genomslagskraft p.g.a. ineffektivitet (Isaksson 2006). 

2.5 EU:s roll i svenska venture capital-marknaden 

EUs interventioner i venture capital har sin grund i European Fund for Strategic Investments (EFSI) 

vars mål är att hjälpa den långsiktiga ekonomiska utvecklingen inom EU. EFSI använder sig av EU-

pengar för att investera i projekt runt om i Europa inom de flesta områden. EFSI är ett initiativ av 

Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska kommissionen som startades för att täcka upp för 

det investeringsgap som finns i EU (EFSI u.å.). Utöver EFSI finns även Europen Investment Fund (EIF) 

vars lite smalare mål är att stödja Europas små och mellanstora bolag (SME) genom att erbjuda dem 

finansiering. Mellan EIF och SMEs finns det mellanhänder, vilket kan vara banker, private equity-bolag, 

venture capital-bolag, fonder m.m. Exempel på statliga bolag som har tagit emot pengar från EU finns 
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i ”Tabell 1: Källor för finansiering i statliga venture capital-bolag”; mer information om vilka bolag som 

EU investerar i finns på EIF´s hemsida (EIF a u.å. & EIF b u.å.). 

Tabell 1: Källor för finansiering i statliga venture capital-bolag 
Företag Typ av finansiering Källa 
Norrlandsfonden  Lån/garanti Innovfin / EFSI 
Saminvest Mitt  Equity/venture capital Strukturella medel 
Sydsvenska entreprenörsfonden Equity/venture capital Strukturella medel 
Almi Invest Equity/venture capital Strukturella medel 
Mittkapital  Equity/venture capital Strukturella medel 

 Källa: EIF b (u.å.) 

Utöver dessa investeringar har EIF och Tillväxtverket under våren 2016 skrivet på ett avtal om något 

som kallas för ”Swedish Venture Initiative” vilket kommer vara en fond-i-fond4 som ska investera i 

fonder vars fokus ligger på att investera i tillväxtföretag i tidiga skeden. Detta görs möjligt då ESFI för 

första gången startar detta projekt och kommer innebära en investering från EU på 600 miljoner sek och 

ytterligare 400 miljoner sek från privata investerare. I slutändan kommer denna affär innebära 

investeringar på 1 miljard sek i svenska företag som är i ett tidigt skede vilket enligt Gunilla Nordlöf, 

generaldirektör på Tillväxtverket, kommer innebära att Sveriges internationella konkurrenskraft stärks 

(EIF c 2016). 

2.6 Beskrivning av de statliga venture capital-kapitalaktörerna 

2.6.1 Industrifonden 

Industrifonden bildades 1979 med uppgiften att finansiera projekt inom svensk industri som kan bidra 

till stärkt expansion och konkurrenskraft på sikt. Riksdagen beslutade 1984 att Industrifonden skulle 

permanentas. När Sverige gick med i EU år 1995 fick Industrifonden en förändrad inriktning, de skulle 

förse företag i tidiga skeden med venture capital genom konvertibla lån eller kapital (Riksrevisionen 

2014). Idag är Industrifonden en ”Evergreen”-fond som investerar i företag inom technology och life 

science. Som aktiva ägare ska de bidra med, kapital, omfattande expertis och ett brett nätverk av resurser 

(Industrifonden u.å.a.). Industrifonden gör endast direktinvesteringar i företag och gränsen för en enskild 

investering går vid fem procent av fondkapitalet (Riksrevisionen 2014). 

Industrifonden har tre mål: Deras avkastning på eget kapital ska överstiga den femåriga 

statsobligationsräntan över en investeringscykel. De ska fungera som marknadskomplement och 

samverka med privat kapital, minst hälften av det egna kapitalet ska vara investerat i företag. De 

gemensamma kostnaderna ska motsvara maximalt 2,5 procent av de totala tillgångarna (Riksrevisionen 

2014). 

                                                        
4 Fond som innehåller andelar i ett flertal andra fonder (Riksrevisionen 2014) 
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2.6.2 Almi Invest 

Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner och det är Almi Invest som bedriver venture 

capital-verksamhet. Almi Invest bildades 2009 och Almi Innovationsbron AB bildades 2013. Deras 

verksamhet är uppdelad i dels en nationell fond med s.k. såddkapital, vilket är före detta Innovationsbron 

och dels åtta stycken regionala fonder s.k. expansionskapital. De regionala fonderna är Övre 

Norrland/Partnerinvest Norr, Mitt, Norra Mellansverige, Östra Mellansverige, Stockholm, Västsverige, 

Småland och Öarna, Syd (Almi u.å.a). 

Almis mål för venture capital-verksamheten är att skapa tillväxt och förnyelse genom att investera i 

företag från tidig idéfas till tillväxt. Enligt ägaranvisningen ska verksamheten utgöra ett komplement till 

de privata aktörerna och bolaget skall därmed inte engagera sig där det finns lämpliga privata alternativ 

som kan lösa företagens behov av kapital. Deras mål är inte heller att maximera vinst åt sina ägare, dock 

är det enligt ägaranvisningen angeläget att Almi ska ta vara på de möjligheter som finns till del av vinst 

eller värdestegring i de bolag som de engagerar sig i. Det finns inte heller några krav för vilka branscher 

som deras portföljbolag ska vara verksamma i (Almi u.å.a). 

2.6.3 Fouriertransform AB 

Fouriertransform AB var ett venture capital-bolag som ägdes av staten och bildades i december 2008. 

Bolaget bildades genom en krisåtgärd under finanskrisen och deras uppdrag var att bidra till att stärka 

vad regeringen kallade ”det svenska fordonsklustrets” internationella konkurrenskraft. Detta bolag har 

dock slagits samman med Inlandsinnovation och bildat Saminvest AB från och med 1 januari 2017. 

Efter ett förslag i vårändringsbudgeten 2013 har Fouriertransforms investeringsmandat kommit att 

omfatta utöver fordonsindustrin, hela tillverkningsindustrin och närliggande tjänstenäringar 

(Riksrevisionen 2014). 

Fouriertransforms har haft som mål att stärka och vitalisera det svenska industriklustret. De skulle 

leverera en marknadsmässig avkastning och bidra till en hållbar utveckling, detta genom att bland annat 

investera i företag och projekt som har en hållbarhetsprofil (Riksrevisionen 2014). De har ett 

avkastningskrav på 10-15 procent. Hos Fouriertransform fanns det inget krav på att investera i ett bolag 

tillsammans med en annan privat eller offentlig aktör. Det fanns inga geografiska restriktioner förutom 

att projekten måste ha en anknytning till Sverige (Fouriertransform u.å.a). 

2.6.4 Inlandsinnovation AB 

Inlandsinnovation AB var ett venture capital-bolag ägt av staten som bildades i december 2010. Detta 

bolag har tillsammans med Fouriertransform bildat Saminvest AB. Anledningen till att 

Inlandsinnovation bildades var att regeringen ansåg att det fanns behov av att öka tillgången på 

riskvilligt kapital i norra Sveriges inland. I vårändringsbudgeten 2013 lades ett förslag på att utvidga 
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investeringsmandatet för Inlandsinnovation till att få investera i hela Norrland, Dalarnas och Värmlands 

län. Enligt Inlandsinnovations bolagsordning skulle de direkt eller indirekt investera i eller finansiera 

bolag och innovationsprojekt med syfte att främja företagande och utveckling i regionen utifrån de 

möjligheter och förutsättningar som gäller just där. Något avkastningskrav fanns inte från ägare förutom 

att det skulle vara rörligt, de har fått verka genom dels lån, ägarkapital och borgensåtagande 

(Riksrevisionen 2014). 

2.6.5 Saminvest AB 

Saminvest AB är ett nybildat bolag för venture capital-investeringar och ägs helt av svenska staten. De 

ska investera indirekt i företag genom privat förvaltade fonder, s.k.” fond-i-fond”-metod. De två 

befintliga statliga bolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation ingår som dotterbolag under 

Saminvest sedan 1 januari 2017. I Saminvests uppdrag ingår det att på ett ansvarsfullt sätt vårda de 

befintliga aktieinnehaven som följt med från Fouriertransform och Inlandsinnovation och på sikt avyttra 

dessa på ett ansvarsfullt sätt. 

Arbetssättet inom Saminvest kommer förutom att stärka utbudet av riskvilligt kapital, genom 

uppväxling med privatkapital, vara att utveckla venture capital-marknaden och det finansiella ekosystem 

i Sverige och därmed förbättra förutsättningarna för innovation och tillväxt. Inriktningen för 

investeringarna ska vara innovativa bolag med hög tillväxtpotential (Saminvest u.å.). 
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3. Tidigare forskning och rapporter 

3.1 Riksrevisionens granskning 2014 

I en granskning gjord av Riksrevisionen 2014 undersöktes hur väl de statliga insatserna för finansiering 

av företag uppfyller de mål de satt upp. Där beskriver de regeringens övergripande riktlinjer. I prop. 

2009/10:148 står det följande: 

Det näringspolitiska inslaget befästs också genom att det avkastningskrav som ställs på 

statliga aktörer sätts på en låg nivå. Denna typ av marknadskompletterande finansiering 

bör genom sin riskbegränsande karaktär medverka till och underlätta för privata aktörer 

att erbjuda finansiering från sin sida. När det gäller finansiering av investeringar i 

företags egna kapital består statens marknadskompletterande roll främst i att öka 

utbudet av riskkapital i tidiga investeringsfaser där privata aktörer inte medverkar i 

tillräcklig utsträckning. Detta bidrar till att ge förutsättningar för ett uthålligt utbud av 

sådan finansiering över konjunkturcykler. Genom riskdelning på lika villkor med privata 

aktörer kan det samlade finansieringsutbudet också orienteras mot tidiga eller känsliga 

investeringsfaser i en större utsträckning till följd av det statliga engagemanget. 

(Riksrevisionen 2014, s. 43) 

Riksrevisionen (2014) menar att det i dessa riktlinjer finns en inneboende målkonflikt, staten ska ha låga 

avkastningskrav på de statliga aktörerna, men samtidigt verka på samma villkor som de privata 

aktörerna. Detta innebär att de ska leverera marknadsmässig avkastning på enskilda investeringar. De 

statliga aktörerna ska även inrikta sig på tidiga investeringsfaser där risken är som störst och öka utbudet 

av venture capital på områden där det inte finns tillräckligt med kapital från de privata aktörerna 

samtidigt ska de samarbeta med privata aktörer. 

Riksrevisionen (2014) menar att ett underliggande mål för de statliga insatserna är att de privata 

aktörerna i större utsträckning ska kunna bistå nya och små växande företag med finansiering. Det 

introducerade investeringsavdraget5 är ett exempel på hur staten kan försöka få privata aktörer att bli 

aktivare och investera mer i företagens tidiga utvecklingsfaser via subventioner. De krav som finns på 

att statliga aktörer ska saminvestera med privata aktörer är också ett uttryck för ambitionen att få de 

privata aktörerna att söka sig mot företag i tidiga utvecklingsfaser. 

Då det finns informationsasymmetrier6 och att det därmed blir svårt att bedöma risker som är 

förknippade med investeringar i tidiga stadier, gör dem riskabla. Det blir även höga analyskostnader i 

förhållande till relativt små investeringar och brist på säkerheter för dessa investeringar. På grund av 

                                                        
5 Avdrag som får göras vid ett företags bildande eller vid nyemission (Skatteverket u.å.) 
6 Se separat avsnitt om marknadsmisslyckande p.g.a. informationsasymmetri 
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dessa faktorer kan privata aktörer förmodas kräva en hög riskpremie för att göra investeringar i tidiga 

utvecklingsfaser. Om de statliga aktörerna ska agera på samma villkor som de privata måste deras 

riskpremie vara lika hög. Frågan är om kravet på att saminvestera med privata aktörer leder till att privata 

drar sig mot investeringar i tidiga faser eller om det istället medför att de statliga bolagens investeringar 

begränsas till de delar där de privata aktörerna befinner sig. 

Riksrevisionen (2014) har under sin granskning genomfört ett antal intervjuer där det framkommit att 

de intervjuade tycker det finns för många statliga aktörer. OECD konstaterar bl.a. att det finns ”cirka 20 

stora myndigheter som stödjer forskning och innovation. Det är svårt att hitta ett så trångt 

organisatoriskt landskap i jämförbara länder, åtminstone på nationell nivå.” (Riksrevisionen 2014). 

OECD nämner även en oroande aspekt att de statliga aktörernas ansvarsområden överlappar varandra. 

OECD:s synpunkter på saken handlar dock om hela systemet för företagsfinansiering och 

innovationspolitik, medan Riksrevisionens granskning endast handlar om statligt venture capital. 

Riksrevisionen menar dock på att en liknande argumentation finns även inom detta område. 

Riksrevisionen (2014) skriver att det finns bedömare som kommit fram till att det finns brist på 

samordning mellan de statliga aktörerna och att det finns vissa tecken på överlappning. Vid 

granskningens tillfälle fanns det sex stycken statliga aktörer och två utav dessa var specialiserade på 

Norrland, en region som svara för 12% av folkmängden, i denna regionen återfinns även Almi Invest 

med några regionala fonder. Fouriertransforms inriktning stämmer överens med ett utav Industrifondens 

affärsområden. Riksrevisionen (2014) menar dock på att en viss överlappning kan gynna konkurrensen, 

men större överlappningar leder dock sannolikt till ineffektivt användande av resurserna och/eller att de 

totala kostnaderna blir högre.  

Riksrevisionen (2014) skriver att det bara finns mål för de administrativa kostnaderna för Industrifonden 

och de regionala fonder som får kapital från EU:s regionalfond. Industrifonden har som mål att deras 

gemensamma kostnader ska uppgå till maximalt 2,5 procent av deras totala tillgångar. EU:s regionalfond 

har ett krav för de regionala venture capital-fonderna att deras förvaltningskostnader ska uppgå till 

maximalt tre procent av fondernas kapitalbas. För de andra statliga aktörerna finns det däremot inga 

kostnadseffektivitetsmål. 

McKinsey fick i uppdrag av Näringsdepartementet att göra en översyn av de statliga venture capital-

aktörerna 2011, där uppskattades det att de jämförda aktörernas förvaltningskostnader totalt uppgick till 

410 miljoner 2010. Detta motsvarade då 2,7 procent av det totala förvaltade kapitalet och fem procent 

av det totala investerade kapitalet. Vid en jämförelse med en industrinorm för de privata aktörerna så är 

förvaltningskostnaden på en procent för lånekapital och två procent för ägarkapital. Två förklaringar till 

att kostnadsnivån är högre för de privata aktörerna menar McKinsey kan vara för att dels krävs det mer 



 15 

resurser relativt investerat kapital i tidigare faser och dels för att de sex jämförda statliga aktörernas flera 

uppsättningar av ledningar, stödfunktioner och kontorsnät. 

Dock skiljer sig förvaltningskostnaderna en hel del mellan de olika statliga aktörerna. Detta då aktörerna 

har olika inriktning och befinner sig i olika skeden, det är då svårt att dra några generella slutsatser om 

kostnadernas storlek. Riksrevisionen skriver att inom den här typen av verksamhet finns det inte något 

yttre konkurrenstryck som säkerställer att kostnadsnivåerna ligger på en rimlig nivå. De behövs istället 

en individuell bedömning för varje aktör för vad som är en rimlig kostnadsnivå. 

3.2 Statistik från Tillväxtanalys 

I November 2016 gav Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) ut 

en rapport vars syfte är att ge en övergripande bild av statistik från riskkapitalinvesteringar i Sverige, 

anledningen till detta beskrivs nedan. 

”Syftet är att belysa omfattningen och förändringarna inom riskkapitalinvesteringar i 

Sverige” (Tillväxtverket 2016 s.1) 

Tillväxtanalys (2016) fick sin data från SVCA7 i samarbete med EVCA8 samt från SCB och rapportens 

fokus låg på venture capital-investeringar, statistiken de använde sig av kommer från perioden 2007 – 

2015. Här beskriver de från en början vad det innebär med venture capital-investeringar i en 

övergripande bild som visas nedan ”Figur 1: Begreppsillustration”. Denna bild används för att enklare 

illustrera skillnaden mellan de olika begreppen inom detta område. 

 

 
Figur 1: Begreppsillustration 

Källa: Tillväxtanalys (2016) 

 

                                                        
7 Swedish Private Equity & Venture Capital Association 
8 European Private Equity and Venture Capital Association 
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Tillväxtanalys (2016) har valt att dela in venture capital-investeringar i fyra olika faser, Sådd, Uppstart 

(Start-up), Lansering (övriga tidiga faser) samt Expansion. De har även valt att dela in 

investeringsdatamaterialet i tre olika kategorier, Näringspolitiska, Svenska och Utländska. Där de 

näringspolitiska är Industrifonden, Almi Invest AB, Fouriertransform, Innovationsbron AB (blir Almi 

Invest AB 2013) samt Inladsinnovation AB, resterande delas in i Svenska och utländska. 

Tillväxtanalys (2016) har valt att framhäva ett antal olika punkter i sin rapport som de ansåg var viktiga. 

De beskriver att antalet svenska venture capital-förvaltare har minskat från 63 till 12 under mätperioden 

2007 till 2015 samtidigt som de utländska förvaltarna som har varit aktiva på den Svenska venture 

capital-marknaden har varit hyfsat konstant på en nivå mellan ca 10 och 20. Investeringsvolymen har 

minskat under perioden från en toppnivå under 2008 på 4,7 miljarder kronor till en lägsta nivå runt 2 

miljarder under 2012 med en svag uppgång 2013 och 2014. Under 2015 gick däremot volymen ner till 

2,3 miljarder kronor. Investeringsökningen 2014 och investeringsminskningen 2015 sägs bero på de 

utländska fonderna samt de näringspolitiska fondernas investeringsval. Det har även skett en minskning 

av investeringar i Cleantech-bolag under mätperioden samtidigt som det under hela perioden alltid har 

varit mest populärt att investera i IT och Life Science branscherna. 

Tillväxtanalys (2016) genomförde även en undersökning om i vilka faser bolagen valde att placera sina 

pengar i under mätperioden 2007 till 2015. Det som framgår är att det har skett en minskning av 

investeringar i lanseringsfasen då dessa har halverats från 2014 till 2015 med 0,8 miljarder till 0,4 

miljarder, samtidigt har investeringarna ökat något i expansions- och uppstartsfaserna och minskat i 

såddfaserna. De presenterar även statistik om vilka faser de olika grupperna valde att investera sina 

pengar. De näringspolitiska investerade 0 % i såddfasen, 41% i uppstartsfasen, 19 % i lanseringsfasen 

och 40 % i expansionsfasen. De utländska investerade 1 % såddfasen, 7 % i uppstartsfasen, 18 % i 

lanseringsfasen och 74 % i expansionsfasen. De svenska investerade 0 % i såddfasen, 27 % i 

uppstartsfasen, 15 % i lanseringsfasen och 57 % i expansionsfasen, detta kan ses i ”Figur 2: Andel 

investeringar i olika faser”. 

 
Figur 2: Andel investeringar i olika faser 

Källa: Tillväxtanalys (2016) 
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Utöver denna information har Tillväxtanalys (2016) även gett ut information angående andelen av 

investeringar som har gått till identifierade bolag (knytas till enskilda portföljbolag). Under perioden 

2007-2014 har det varit 75 % medan det under 2015 var 39 %. De identifierade bolagen är alltså bolagen 

som Tillväxtanalys själv har kunnat kolla upp, detta innebär att data som presenteras nu kan vara 

skevfördelad och orättvisande. Men det som sägs är att om ett bolag får investeringar från mer än en av 

grupperna tenderar den totala investeringsvolymen vara större. Den genomsnittliga totala 

investeringsvolymen har ökat från perioden 2007-2014 till 2015 i alla faser förutom i såddfasen men 

detta kan bero på att denna fas i undersökningen endast hade en observation. 25 % av investeringarna 

2015 var investeringar till nya bolag, av dessa nyinvesteringar är det IT-branschen som har varit mest 

populärt. IT-sektorn var även populärast sett till återinvesteringar. Sett till investeringsvolym 

investerades mindre i nya bolag föregående år. År 2014 (senaste året data fanns för denna information) 

gick 71 % av investeringsvolymen till företag med sitt säte i Stockholm. Denna data ska som sagt tas 

med viss vaksamhet då Tillväxtanalys otaliga gånger säger att information kan vara missvisande p.g.a. 

urvalsfel. 

3.3 Government Sponsored Versus Private Venture Capital: Canadian Evidence 

Brander et al. (2008) förklarar med hjälp av genomgående data av venture capital i Kanada skillnaderna 

mellan statligt finansierat och privat finansierat venture capital. Utöver denna empiriska undersökning 

försöker artikeln beskriva konceptet bakom statligt venture capital och om det är nödvändigt. 

Undersökningen grundades i tre prestationsmått, värdeskapande, innovation och hur bra de är 

konkurrensmässigt för marknaden. Det som sägs är att de privata bolagen presterar bättre i en bred 

synvinkel, speciellt när det gäller värdeskapande då de har bättre avkastning och innovation, då de 

investerar i mer högteknologiska sektorer. Däremot sägs det att företag som får investeringar från privata 

företag har en större chans att bli uppköpta eller sammanslås med konkurrenter samtidigt som dessa 

företag har större chans till börsintroduktion vilket kan tolkas som antingen negativt eller positivt, då 

detta kan bidra till sämre konkurrens på vissa marknader. Det som slutligen sägs är att de statligt 

finansierade bolagen ses ur en ganska negativ synvinkel av Brander et al. (2008). Men detta kan bero 

på att de statligt finansierade bolagen inte mäter sig bra med dessa mått utan de kan skapa värde på annat 

sätt, då t.ex. många anställda på de statligt ägda bolagen senare går vidare till privatägda bolag men att 

det sällan är åt andra hållet. Det sägs även att utan statligt venture capital skulle t.ex. BlackBerryn inte 

finnas vilket visar på att statligt venture capital kan ha sin plats på marknaden (Brander et al. 2008). 

3.4 The value added by government venture capital funds compared with 

independent venture capital funds 

Luukkonen et al. (2013) säger att det i Europa i stor utsträckning används statligt finansierat venture 

capital för att försöka täcka upp det investeringsgap som ofta finns i tidiga skeden och försöker i sin 
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artikel se hur dessa statliga fonder har presterat. Hypoteserna som ställs upp är att värdet som de statliga 

fonderna tillför till portföljbolagen är mindre än de privata samt att områdena av värdeadderande 

aktiviteter skiljer sig mellan statliga och privata. Datamaterialet som användes kommer från sju 

europeiska länder: Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Storbritannien, Spanien och Tyskland och är 

baserat på en enkät från 803 fristående portföljbolag. Det som Luukkonen et al. (2013) kom fram till 

var att privata venture capital-bolag presterade bättre när det kom till att förändra strukturen på ledning, 

hitta rätt styrelsemedlemmar samt när det kom till exit, vilket inte kunde bekräftas på en statistisk 

signifikant nivå. Därav bekräftas den andra hypotesen nämligen att de värdeadderande aktiviteterna 

skiljer sig mellan privata och statliga men för den första hypotesen saknas det tillräckligt med bevis för 

att säga något om. Utöver detta nämner även Luukkonen et al. (2013) att det var mindre skillnad i 

värdeadderande effekt än förväntat, men att i andra aspekter agerar privata investerare bättre än statliga. 

Artikeln nämner också andra studier som har kommit fram till att portföljbolag backade av privata 

venture capital-aktörer presterade bättre än portföljbolag som backades av statliga venture capital-

aktörer (Bertoni & Tykvová 2012) vilket är samma resultat som Grilli & Murtinu (2011) kom fram till, 

men detta kan bero på de olika inriktningarna som de statliga och privata har. 

3.5 The Effects of Government-Sponsored Venture Capital: International 

Evidence 

Brander et al. (2014) undersökte två hypoteser inom statligt finansierat venture capital. För det första 

om statligt finansierat venture capital tränger ut och ersätter privat venture capital och för det andra hur 

statligt finansierat venture capital har presterat på deras exit. Mer ingående har prestationen jämförts 

mellan företag som fått finansiering från endast en privat aktör, endast en statlig aktör eller en 

kombination av finansiering från både en privat och statlig aktör. Brander et al. (2014) hittar signifikanta 

bevis på att statliga venture capital-bolags aktiviteter ökar den totala mängden venture capital-

finansieringen. Dessa bevis framkommer både på företagsnivå och marknadsnivå. På företagsnivå finner 

Brander et al. (2014) att företag som får finansiering från både privata och statliga aktörer tenderar att 

få mer finansiering totalt än om de endast skulle få finansiering från en privat aktör. De hittar även att 

företag som får en mixad finansiering tenderar att få fler venture capital-investerare och får mer 

finansiering från privata aktörer än andra företag. Det verkar inte som att de statliga aktörerna ersätter 

finansiering från privata aktörer. Brander et al. (2014) ställer sig frågan varför vissa företag kan få 

finansiering från både statliga och privata aktörer medan andra inte kan. De menar att en möjlig 

förklaring till detta kan vara att både statliga och privata aktörer försöker investera i det bästa företaget 

som de kan och ett företag som går igenom ”screeningen” från fler venture capital-bolag är sannolikt 

ett mer lovande företag. Ett företag med fler venture capital-investerare, både statliga och privata aktörer 

tenderar att bli mer lyckade. Brander et al. (2014) hittar att ett företag som endast får statlig finansiering 

verkar vara en olik kategori mot de som får en mixad finansiering. De företag som får finansiering endast 
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från statliga aktörer får signifikant mindre finansiering än andra företag. Detta kanske betyder att ren 

statlig finansiering tenderar minska venture capital-finansiering för enskilda företag, detsamma gäller 

om statlig finansiering ersätter privat finansiering. Dock verkar det sannolikt att företag som får ren 

statlig finansiering inte annars skulle få finansiering alls. På marknadsnivå hittar Brander et al. (2014) 

att en marknad som har mer statlig finansiering tenderar att ha en högre total finansiering och även mer 

privat finansiering. De ser även att antalet finansierade företag både totalt och privatfinansierat ökar 

med statlig finansiering. Gällande prestation på exits finner Brander et al. (2014) att företag som får 

mixad finansiering har större sannolikhet att ha en lyckad exit jämfört med företag som får ren privat 

finansiering medan företag som får ren statlig finansiering är mindre sannolika att få en lyckad exit. 

3.6 Turning European new Technology-based firms into ”Gazelles”: The role of 

public (and private) venture capital 

Grilli och Murtinu (2011) undersöker i sin artikel om tekniskt innovativa företags (New Technology-

Based Firms (NTBF´s)) försäljning, antal anställda samt totala tillgångstillväxt skiljer sig beroende på 

om de har fått finansiering från venture capital-bolag eller inte. Datamaterialet kommer från en databas 

med data från Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Storbritannien, Spanien och Tyskland och innehåller 

totalt 8391 företag varav 761 var backade av venture capital. Det som undersökningarna kommer fram 

till är att privata venture capital-bolag påverkar portföljbolagens tillväxt positivt och signifikant. Grilli 

och Murtinu (2011) säger även att det finns en skillnad på medelvärdet mellan hur portföljbolag presterar 

beroende på om du har fått investeringar från privata eller statliga venture capital-bolag där de privata 

har presterat bättre. Men de säger även att detta kan bero på att statliga venture capital-bolag kan ha 

andra mål än finansiella. 

3.7 Svensk kapitalförsörjning – Mot ett effektivare innovations och företagsstöd? 

Svensson (2017) har två huvudsyften i sin rapport. Det första var om det går att motivera att offentliga 

aktörer stödjer entreprenörer och småföretag eller delar av denna grupp baserat på den teoretiska samt 

empiriska forskningslitteraturen. Det andra huvudmålet var att analysera de befintliga svenska offentliga 

stödsystemen för innovation i småföretag och försöka reda ut hur pass effektivt utformade de är. 

Svensson (2017) menar att det idag finns många olika typer av statligt stöd inte bara venture capital utan 

även lån och bidrag som alla syftar till att överbrygga marknadsmisslyckanden med finansiering för små 

och innovativa företag. Svensson (2017) menar dock på att tillväxten för dessa stöd kanske ökat som 

mest det senaste decenniet och att detta ökar oron för undanträngningseffekter av privat finansiering. 

Svensson (2017) menar att många av de statliga stöden syftar till att de innovativa företagen ska växa 

själva för att bli stora, men enligt forskningslitteraturen är det bästa alternativet att lämna över 

stafettpinnen till större företag som har bättre möjlighet att producera innovationen i stor skala och sköta 

marknadsföringen m.m. Svensson (2017) menar att det idag i princip inte finns några statliga åtgärder 
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för underlätta denna transferering av kunskap eller innovationer från mindre till större företag. Istället 

läggs idag ett överdrivet fokus på snabbväxande småföretag, detta tror Svensson (2017) har sin grund i 

att många studier visat att de flesta nya jobb skapas i små snabbväxande företag. Han menar dock på att 

dessa studier inte tagit hänsyn till att storföretagen de senaste decenniet genomgått en strukturell 

förändring med utökad specialisering och outsourcing. 

Fouriertransform och Inlandsinnovation nu har avvecklats och bildat Saminvest, vilket är efterlängtat 

enligt Svensson (2017). Både Fouriertransform och Inlandsinnovation har fått kritik för att de 

investerade i alltför sena faser, med för stora belopp per portföljbolag. De hade även branschmässiga 

och regionala restriktioner som troligen innebar att kapitalet inte allokerades effektivt. Saminvest, som 

är en fond-i-fond, lösning är enligt Svensson (2017) vällovlig, det är denna form av statliga venture 

capital-investeringar som haft bäst utveckling för portföljbolagen när det gäller lyckade exits samt 

förmågan att locka till sig privat finansiering enligt forskning. Det negativa är dock att regeringen verkar 

fortsätta som förut då de privat förvaltade fonderna ska investera relativt höga belopp per portföljbolag 

(5-50 Mkr), detta antyder att investeringarna kommer hamna i relativt sena faser. Något som oroar 

Svensson (2017) är att större delen av de investeringar som gjorts under det senaste året skjutits till i 

relativt sett sena faser. Här föreslår han att sätta ett tak på investeringsbeloppen per portföljbolag, något 

som tillämpas idag av Almi Invest med framgång. 
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4. Teori 

4.1 Venture capital- och private equity-branschen 

För att få en övergripande syn över vad riskkapital är (hela riskkapitalmarknaden) nämner Merick & 

Yasuda (2010) fyra stycken karaktärsdrag. För det första är riskkapitalbolag finansiella mellanhänder, 

vilket är olikt affärsänglar och privata investmentbolag som använder sitt egna kapital. Oftast är 

riskkapitalfonderna strukturerade som ett ”limited partnership” där t.ex. venture capital-bolagets 

partners agerar som ”general partner” och investerarna som ”limited partner”. Investerarna är typiskt 

sett institutionella investerare. Potentiella konflikter mellan venture capital-bolagets partners och 

investerarna som kan uppstå löses med kontraktsbestämmelser mellan dem. 

Det andra karaktärsdraget är att investeringar sker endast i privata bolag. Generellt när en investering 

skett kan inte företaget handlas på en börs. Då dessa bolag inte behöver rapportera lika ofta som ett 

noterat bolag är den asymmetriska informationen större i dessa bolag och portföljvärdet för ett 

riskkapitalbolags fond kan inte värderas till marknadspris utan fondens avkastning syns då fonden 

avslutas (Merick & Yasuda 2010). 

Det tredje karaktärsdraget är att riskkapitalbolag aktivt övervakar och hjälper sina portföljbolag. Hur väl 

de gör detta kan avgöra hur pass bra fonden presterar. Även om t.ex. vanliga aktiefonder och 

hedgefonder aktivt väljer sina investeringar så kan inte alla aktivt påverka ledningens beteende som de 

investerar i (Metrick & Yasuda 2010). 

Det fjärde och sista karaktärsdraget är riskkapitalbolagens huvudsakliga mål, att maximera avkastningen 

till sina investerare genom en försäljning eller börsintroduktion av sina portföljbolag. Då 

riskkapitalbolag är en finansiell mellanhand måste de ha någon mekanism som kan ge pengarna tillbaka 

till investerare (Metrick & Yasuda 2010). 

Venture capital och private equity skiljer sig alltså en del från vanliga aktiefonder och hedgefonder då 

de investerar i privata bolag som är illikvida, alltså inte handlas på en börs. De skiljer sig även från 

företag då de är en finansiell mellanhand som måste ge tillbaka pengar till sina investerare. En fond har 

vanligtvis en livstid på ungefär 10 år (Metrick & Yasuda 2010). 

4.2 Venture capital 

Mer ingående vad just venture capital är beskrivs det av Coyle (2000) som investeringar som ofta sker 

i små privata företag för att finansiera uppstart, expansion, överlevnad eller en förändrad ägarbild. Den 

huvudsakliga avkastningen på venture capital-investeringar består av kapitalvinster istället för 

utdelningar från företagen, investeringen går förlorad om företaget fallerar. Till skillnad från 
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investeringar i det egna kapitalet i stora och väletablerade företag har venture capital-investeringar en 

hög risk, dels för att sannolikheten att företaget fallerar är stor och även om företaget går bra är 

investeringen väldigt illikvida. Andelar i onoterade företag är inte lätta att göra sig av med och värdet 

på bolaget understiger oftast värdet på ett noterat bolag som är jämförbart med det onoterade bolaget 

(Coyle 2000). 

Venture capital krävs ofta då företag befinner sig i ett kritiskt läge i sin utveckling. Det kan t.ex. vara då 

ett företag vill bredda sitt produktsortiment eller starta försäljning på en ny marknad. Företagets 

befintliga ägare eller potentiella köpare kanske inte vill bära all den finansiella risken själva och banker 

kanske inte vill låna ut så mycket som företaget skulle behöva låna p.g.a. den höga kreditrisken. Venture 

capital-firmor arbetar ofta ihop med andra aktörer som tillsammans sätter ihop ett helt finansieringspaket 

för ett företag. Venture capital är en medellång till långsiktig investering och innefattar inte bara pengar 

utan även tid och ansträngning. Deras mål är att låta växande företag utvecklas till stora företag i 

framtiden (Coyle 2000). 

Termen venture capital brukar ofta förknippas med kapital som genom venture capital-företag investeras 

i företag. Venture capital kan direktinvesteras i ett företag genom en förmögen privatperson 

(affärsängel) eller genom ett venture capital-bolag. Venture capital kan sägas ha två huvudsakliga drag, 

investeringen sker genom en eller flera externa investerare och det är investeringar i eget kapital. 

Venture capital-investeringar sker alltså genom en extern investerare istället för att de befintliga ägarna 

och ledningen skjuter till mer kapital. Den externa finansieringen ger ett tillskott av de pengar som redan 

investerats i företaget av de ursprungliga ägarna eller ledningen. Summan som investeras av venture 

capital-bolaget är oftast mycket större än de pengar som har satsats ursprungligen från 

entreprenören/ledningen. Det är också vanligt att finansieringspaketet är konstruerat så att 

entreprenören/ledningen av företaget har en ansenlig andel av det egna kapitalet (Coyle 2000). 

En venture capital-firma försöker ofta skydda sina investering genom att ha en nära förbindelse till 

företaget, ofta genom att tillsätta en styrelseledamot. Då venture capital är eget kapital förväntas 

investeraren dela på de vinster som förhoppningsvis uppstår om företaget blir en succé, men får då även 

ta förlusten om företaget skulle fallera. Det typiska för en venture capital-firma är att mixa sin 

investering av stamaktier, preferensaktier och lån utan pantsättning. Stamaktier ger investeraren en andel 

av ägandet i företaget. Preferensaktier innebär att de som innehar preferensaktier får en summa pengar 

tillbaka innan andelsägare med stamaktier kan få ut några pengar från bolaget (Hall & Woodward 2007). 

Hall & Woodward (2007) menar även att huvuddelen av preferensaktierna är konvertibla, alltså om 

företaget lyckas omvandlas preferensaktierna till stamaktier. Det kan också finnas upplägg där 

preferensaktier inte är konvertibla och det går följaktligen inte att få tillbaka preferensaktierna i form av 

pengar, även då bolaget lyckas. På samma sätt kan det även vara att lånet omvandlas till en andel av det 
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egna kapitalet. Pantsatta lån är inte venture capital, då banken kan försöka få återbetalning på sina lån 

genom att sälja de pantsatta tillgångarna i företaget om företaget skulle gå i konkurs. 

Venture capital-firmor kan variera mycket med hänseende på karaktären. De kan kategoriseras enligt 

följande: bransch eller produkt, storlek och i vilket skede företaget befinner sig i. Hög bolagsrisk kan 

kategorisera vissa branscher. Högteknologiska branscher ses som riskfyllda som t.ex. 

mjukvaruprodukter, medicinska och bioteknologiska produkter, bolag inom dessa branscher måste ha 

en stark forskning och utveckling för ta fram en lyckad produkt som slår igenom på marknaden. Risken 

finns att högteknologiska produkter inte hittar en marknad som är redo för produkten p.g.a. priset eller 

servicen för produkten eller att de snart kommer att vara omoderna. Vissa branscher får uppleva både 

höga toppar och djupa dalar i deras affärscykel. Företag i sådan cykliska branscher som t.ex. byggbolag 

får åtnjuta stora vinster vid högkonjunktur, men en rejäl nedgång av vinsterna vid lågkonjunktur. Andra 

branscher är mindre cykliska och är även mindre riskfyllda som t.ex. detaljhandeln och 

livsmedelsföretag (Coyle 2000). 

Venture capital finansiering kan också kännetecknas av storleken på investeringarna. De minsta 

investeringarna sker ofta i uppstartsfaser av företag och de största då ett stort företag ska köpas loss. 

Företag som behöver mindre kapital än 100 000 eller till och med 250 000 USD kan ha svårt att få 

finansiering från en venture capital-aktör. Storleken på investeringen är då inte värda alla resurser som 

ska läggas ner (Coyle 2000). 

Venture capital-investeringar kan också vara kategoriserade efter vilket steg i utvecklingen som 

företaget befinner sig i när kapital behöver tas in. De olika faserna kommer gås igenom nedan (Coyle 

2000). 

4.2.1 Såddinvesteringar 

Innan en produktbaserad affärsverksamhet kan sättas igång kan en långvarig period bestå av forskning 

och utveckling för att sätta ihop en affärsidé till en produkt. Såddkapital kan investeras för forskning 

och utvecklingsprojekt. Utvecklarna av projektet skulle kunna vara forskare på ett universitet, som vill 

ta fram en prototyp av produkten eller göra tidiga marknadsundersökningar. Entreprenören själv kanske 

kan stå för kostnaderna under tidiga faser av forskning och utvecklingen, men såddkapital kan täcka 

kostnaderna för en prototyp eller tidig marknadsföring innan produkten lanseras. Såddkapital är förenat 

med väldigt hög risk. Några typer av risker skulle kunna vara att produkten har kort livscykel, brister på 

medvetandet om konkurrenter, produkten lanseras för tidigt innan marknaden är redo för den eller att 

den lanseras för sent efter en konkurrent, det går inte att få produkten att fungera, en rival snor över 

många nyckelpersoner i företaget, ingen finansiell kontroll på företaget, m.m. (Coyle 2000). 
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4.2.2 Start-up 

Finansiering kan krävas till ett företag som håller på att sätta igång eller befinner sig i ett skede där deras 

produkt eller tjänst inte har börjat säljas kommersiellt. Produkten eller tjänsten existerar redan här till 

skillnad från såddfasen, så inga forskning och utvecklingskostnader behöver läggas ned innan företaget 

kan börja arbeta operativt. Generellt för varje tio ”start-up”-företag går två stycken under inom de tre 

första åren och ytterligare två stycken går under inom fem år. Av de sex återstående blir ett företag en 

stor succé, ett företag blir ”helt okej” och fyra stycken överlever, men gör endast små vinster och skapar 

därmed en försumbar avkastning för investerarna (Coyle 2000). 

4.2.3 Övriga tidiga faser  

Företag som har en produkt lanserad och börjat marknadsföra den kanske behöver mer kapital för att 

tillverka och sälja den i en mer kommersiell skala. Dessa företag går ännu inte med vinst och kan inte 

finansiera sin utveckling med kassaflöden från den operativa verksamheten. De måste därför ta in kapital 

utifrån (Coyle 2000). 

4.2.4 Expansionsfaser 

Finansiering kan krävas för företag som redan är etablerade, men som växer och expanderar. Företaget 

kanske vill utöka sin tillverkningskapacitet, utveckla sina marknadsföringskanaler eller investera mer i 

sitt rörelsekapital. Expansionsfinansiering är betydligt mindre riskfyllt än tidigare faser eller när ett 

företag ska komma på rätt spår igen (Coyle 2000). 

4.2.5 ”Turnarounds” 

Ett företag som har börjat gå dåligt, kanske planerar en strategi för att stoppa den dåliga utvecklingen 

och börja med ett omstruktureringsprogram för att återhämta sig. I ett tidigt skede av 

omstruktureringsprogrammet måste kanske de ursprungliga finansiärerna ta in extra kapital utifrån. Om 

återhämtningen lyckas kanske andra venture capital-firmor blir intresserade av att investera ytterligare 

kapital i bolaget. Denna typ av investering är ganska ovanlig (Coyle 2000). 

4.2.6 Omfinansiering av banklån 

Om ett företag har väldigt mycket banklån, som snart ska återbetalas, kan de då söka efter kapital från 

en venture capital-firma för att betala tillbaka banklånen (Coyle 2000). 

4.2.7 Andrahandsköp av aktier 

Här köps redan existerande aktier från en venture capital-aktör från en annan venture capital-aktör eller 

från en eller flera andra andelsägare av företaget. Andelar i företaget byter alltså bara ägare här och inget 

extra kapital förs in i företaget (Coyle 2000). 
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4.2.8 Initial och efterföljande finansiering 

Företag som tagit in kapital från en venture capital-firma kan ofta behöva mer finansiering under 

utvecklingens gång eller om de genomgår förändringar. Det görs skillnad mellan en helt ny investering 

när en venture capital-firma tillför kapital till ett företag för första gången och när en efterföljande 

finansiering av samma venture capital-firma gör ytterligare en investering i samma företag vid ett senare 

tillfälle (Coyle 2000). 

En uppgörelse om att göra ytterligare en efterföljande investering kan ha nåtts redan när den första 

investeringen gjordes, som ett krav för fortsatt expansion för företaget. Ett framgångsrikt företag 

behöver inte vara tvungna att ta in kapital från samma venture capital-bolag varje gång en ny 

finansieringsrunda sker. En andra runda av finansiering som söks av ett framgångsrikt företag kan vara 

ett uppköp av hela företaget av de ursprungliga ägarna eller en helt annan grupp av investerare (Coyle 

2000). 

När ett företag går dåligt redan i starten kanske ledningen söker finansiering från sina ursprungliga 

finansiärer, dessa finansiärer kan då insistera på att det måste ske förändringar i ledningen för att de ska 

fortsätta stödja företaget (Coyle 2000). 

Vid en tredje runda av finansiering sökt av ett framgångsrikt företag kanske de planerar ett stort 

expansionsprogram. Vid detta skede i utvecklingen kan företaget vara redo för en börsintroduktion och 

behöver då inte stöd från en venture capital-firma. Venture capital-bolagets aktier i företaget kan då 

utnyttja möjligheten att sälja aktierna och realisera sin investering. Alternativt söks expansionskapitalet 

från de ursprungliga finansiärerna (Coyle 2000). 

4.3 Marknadsmisslyckanden kopplade till asymmetrisk information och free-

rider problem 

Marknadsmisslyckanden kan ses som en situation då resursallokering inte sker effektivt. Det har visat 

sig att, då det finns asymmetrisk information eller inkompletta marknader är inte ekonomin 

Paretoeffektiv (Stiglitz 1998). Paretoeffektiv betyder att om en individ kan få det bättre måste en annan 

få det sämre. Asymmetrisk information innebär att en part har mer information än den andre. Mishkin 

(1997) menar att finansiella marknader och institutioner spelar en viktig roll i ekonomin då de 

kanaliserar ut pengar till de företag och individer som har produktiva investeringsmöjligheter. Om 

finansiella marknader och institutioner inte fördelar resurser på ett effektivt sätt kan tillväxten komma 

att hämmas. På en perfekt kapitalmarknad existerar inte problemen med asymmetrisk information. 

Adverse selection är en typ av problem som kan uppstå vid asymmetrisk information och förekommer 

innan en transaktion ägt rum, när individer och företag med potentiellt dålig kreditrisk är de som mest 
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aktivt söker lån (Mishkin 1997). Det klassiska exemplet sett till adverse selection är Akerlofs (1970) 

artikel ”The Market for Lemons ”. I artikeln beskriver han ett exempel med begagnade bilar där dåliga 

bilar kallas ”Lemons”. Det som artikel i grunden beskriver är att det på den begagnade bilmarknaden 

endast finns tillgång till dåliga bilar eftersom att ingen skulle sälja en bra bil. Detta beskriver marknaden 

i sin helhet och säger att det alltid kommer finnas en part i en affär som har ett övertag 

informationsmässigt över den andra. Mishkin (1997) menar att i en ekonomi kommer de företag och 

individer som vill ta hög risk för ett projekt vara de som söker lån. Då adverse selection bidrar till att de 

med potentiellt dålig kreditrisk är de som får lån, kan det vara så att långivare inte ger ut lån även om 

det finns bra kreditrisker i marknaden. För att minimera detta problem krävs det att långivare arbetar 

med att skilja bra från dåliga kreditrisker (Mishkin 1997). 

Ett annat problem relaterat till asymmetrisk information är moral hazard. Detta inträffar efter en 

transaktion ägt rum. Detta inträffar då en låntagare har incitament att investera i projekt med hög risk, 

då låntagaren kommer få det bra om projektet lyckas men långivaren får ta förlusten om projektet 

misslyckas. Även detta problem kan leda till att långivare inte ger ut lån, så lån och investeringar inte 

sker på en optimal nivå (Mishkin 1997). För att minimera problemen med moral hazard måste långivare 

införa restriktioner för låntagarna så att de inte intar ett beteende som gör att det blir mindre sannolikt 

att de kan betala tillbaka sina lån (Mishkin 1997). 

Ytterligare ett problem som hindrar en väl fungerande kapitalmarknad är free-rider problemet. Detta 

problem uppkommer till då individer inte spenderar resurser på att insamla information utan kan ändå 

dra fördel av information som andra individer redan insamlat. Free-rider problemet är extra viktigt på 

kapitalmarknaden. Om en investerare har köpt information som säger vilka värdepapper som är 

undervärderade och köper dessa kan andra investerare som inte betalat för denna information köpa det 

som den välinformerade investeraren köpt. Om tillräckligt många investerare köper den undervärderade 

tillgången kommer efterfrågan stiga så att priset till slut kommer tryckas upp till det pris som reflekterar 

nuvärdet av värdepappret givet denna information. Alla dessa free-riders resulterar i att investerare som 

köpt information inte längre kommer tjäna på hela ökning i värdet på värdepappret som uppstår av den 

extra informationen (Mishkin 1997). 

Banker har en viktig roll för det finansiella systemet då de förmedlar privata lån. Bankerna är lämpliga 

för att reducera adverse selection och moral hazard problemen i de finansiella marknaderna. De är inte 

heller utsatta för free-rider problemen då de privata lånen inte handlas på en marknad. Det är också svårt 

att ”free-ridea” på bankernas övervakningsaktiviteter när de ger ut privata lån. Bankerna som ger ut 

privata lån får då fördelarna av att övervaka och är bättre utrustade för att hindra moral hazard från 

låntagarna. 
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Banker har ett särskilt övertag över andra finansiella förmedlare med att hantera asymmetrisk 

information. Till exempel deras informationsinsamling förstärks av deras förmåga att engagera sig i 

långsiktiga kundrelationer och utfärda lån genom att använda kreditlinor. De har också möjligheten att 

granska låntagarnas inlåningskonton, vilket är en fördel för att övervaka låntagarna. De kan också 

reducera moral hazard genom att hota låntagare att skära bort utlåningen i framtiden och därmed 

förbättra låntagarens beteende (Mishkin 1997). 

Även venture capital-bolag fungerar som finansiella förmedlare mellan investerare och småföretag. 

Avvägningen mellan de två alternativen är att venture capital-bolagens utvärderingar av projektens 

kvalité är mer exakt och de kan även hota med expropriation för att ta ut hyra från entreprenörer (Metrick 

& Yasuda). För att jämföra banker mot venture capital-bolag så finansieras projekt som ofta har mindre 

panter, högre tillväxt, högre risk och högre marginaler av venture capital. Venture capital-marknaden är 

ofta mer aktiva i marknader där intellektuellt kapital är bättre skyddat (Metrick & Yasuda 2010). 

Venture capital-bolag har också en bättre förmåga att övervaka sina investeringar, men kräver också en 

högre avkastning då de är illikvida mot sina investerare. Banker däremot har en något sämre förmåga 

att övervaka sin utlåning, men kräver inte en lika hög avkastning då de får en lägre upplåningskostnad 

genom att utsätta sig själva för likviditetschocker (Metrick & Yasuda 2010). 

4.4 Statliga venture capital-aktörer och deras övergripande riktlinjer 

De statliga insatserna för att främja företagsutveckling grundar sig i att staten vill kompensera för brister 

i marknadens funktionssätt, då det kan hämma näringslivets utvecklingsmöjligheter och då även 

konkurrenskraften. Bristerna är kopplade till svårigheter att värdera risker p.g.a. förekomsten av 

bristande information. Bristande information är vanligt i tidiga skeden av ett företags utveckling, i 

samband med att företag ska expandera, utveckling av innovativa verksamheter och kommersialisering 

av forskningsresultat, nya tjänster och ny teknik. Det är här privata aktörer kan känna att osäkerheten är 

för stor för att investera i dessa skeden då företagen dessutom ofta har en begränsad betalningsförmåga. 

Det är viktigt för samhället att öka näringslivsdynamiken och tillväxten i hela landet genom att nya 

affärsmöjligheter får sättas på prov, effektivare företag startas och att verksamheter kan få möjligheten 

att utvecklas t.ex. genom att innovationer kommersialiseras. Staten kan då agera som ett 

marknadskomplement genom att jämna ut skillnader mellan företagsekonomiska och 

samhällsekonomiska överväganden. När investeringar sker i företags egna kapital är statens 

marknadskompletterande roll att främst öka utbudet på riskvilligt kapital i tidiga investeringsfaser. 

Vilket ska bidra till att ge förutsättningar för uthålligt utbud av kapital för denna typ av finansiering över 

konjunkturcykler (prop 2009/10:148). 

Staten kan väga in angelägna aspekter för samhället som möjligheter för olika regioner att utvecklas av 

egen kraft, jämställdhet och god miljö på ett annat sätt än privata aktörer tar hänsyn till i sina 
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bedömningar. Det är utifrån dessa tankar som statliga insatser för företagsfrämjande bör riktas 

framförallt mot följande faser och verksamheter: investeringar i företagsstarter, i företags 

utvecklingsfaser och vid kommersialiseringen av innovationer. I proposition 2009/10:148 ska följande 

punkter vara vägledande i arbetet för statens insatser för företagsfrämjande: affärsidéer och innovationer 

ska ha långsiktig kommersiell bärkraft och goda möjligheter att utvecklas, resurseffektiviteten i 

främjandesystemet ska öka. Det ska göras tydligare för statens prioriteringar i ett nationellt och regionalt 

perspektiv samtidigt som möjligheterna till bl.a. organisatoriskt samarbete stärks. Statens roll ska vara 

tydlig och väl motiverad, de insatser som görs ska vara marknadskompletterande. Risker för 

snedvridning av konkurrensförhållanden och för undanträngningseffekter ska minimeras. Då staten inte 

nödvändigtvis behöver vara utförare ska alternativa utförare övervägas, även om staten har ett intresse. 

De statliga insatserna ska även i största möjliga mån bedrivas tillsammans med privata aktörer. 



 29 

5. Empiri 

5.1 Investeringsfaser 

Vi har gjort en undersökning av affärer mellan 1997 och 2016 där antingen Industrifonden, Almi Invest 

eller Fouriertransform har funnits representerade som statlig aktör på venture capital-marknaden. Utöver 

dessa statliga aktörer har vi även gjort ett urval av privata aktörer för att kunna jämföra de statliga 

bolagen mot de privata bolagen. De privata bolagen är Affärsstrategerna, Brainheart Capital, Capman, 

Creandum Advisor, Four seasons Venture, Healthcap, Innovationskapital, Investor Growth Capital, 

KTH Chalmers Capital, LMK Ventures, Northzone Ventures, Novestra, Pod Venture Partners, Provider, 

SEB Venture Capital, Startupfactory och Volvo Group Venture Capital. Denna undersökning har gjorts 

för att se i vilka faser de olika statliga bolagen har genomfört sina investeringar. De privata har tagits 

med för att försöka ge en blick över hur den privata marknaden agerar. Totalt fanns det 1089 privata 

affärer och 348 statliga affärer, dessa har hämtats från databasen Amadeus. Informationen om i vilken 

fas pengarna investerades i och vad pengarna skulle användas till har behövts tolkas i varje unik affär 

för att på bästa sätt göra en bedömning om vart pengarna går. I en del fall har informationen varit 

bristfällig och det har inte gått att utläsa i vilken fas bolaget befann sig i. Detta har resulterat i att 

undersökningen innehåller 262 statliga affärer och 837 privata affärer9. Nedan följer information om 

antal och procentuell andel av observationerna som tillhör de olika faserna, först följer en genomgång 

av de statliga bolagen som har undersökts som kan ses i ”Tabell 2: Investeringsfaser statliga venture 

capital-bolag” därefter följer en sammanställning av alla privata affärer samt alla statliga affärer som 

kan ses i ”Tabell 3: Investeringsfaser privata och statliga venture capital-bolag”. Efter tabellerna syns 

det diagram som beskriver mer visuellt i vilka olika faser de olika företagen har gått in i, här kommer 

det igen vara så att de statliga och privata läggs ihop för att visa en övergripande bild av skillnaden. 

Detta görs för att ge en blick över hur marknaden agerar istället för hur enstaka företag agerar, se ”Figur 

3: Investeringsfaser Industrifonden”, ”Figur 4: Investeringsfaser Almi Invest”, ”Figur 5: 

Investeringsfaser Fouriertransform” samt ”Figur 6: Investeringsfaser privata jämfört med statliga”. 

Tabell 2: Investeringsfaser statliga venture capital-bolag 
  Fouriertransform Almi Industrifonden 
Total 19  79  164  
Sådd 0 0,00% 2 2,53% 0 0,00% 
Startup 0 0,00% 4 5,06% 10 6,10% 
Övriga 6 31,58% 31 39,24% 49 29,88% 
Expansion 11 57,89% 34 43,04% 73 44,51% 
Andrahandsförsäljning 1 5,26% 8 10,13% 30 18,29% 
Andrahandsköp 1 5,26% 0 0,00% 2 1,22% 

Källa: Databasen Amadeus 

  

                                                        
9 En fullständig utläggning finns i ”Tabell 4:Fördelning av investeringar mellan bolag” i appendix med bortfall inkluderat 
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Tabell 3: Investeringsfaser privata och statliga venture capital-bolag 
  Statliga Privata 
Total 262  837  
Sådd 2 0,76% 16 1,91% 
Startup 14 5,34% 37 4,42% 
Övriga 86 32,82% 371 44,33% 
Expansion 118 45,04% 231 27,60% 
Andrahandsförsäljning 39 14,89% 153 18,28% 
Andrahandsköp 3 1,15% 29 3,46% 

Källa: Databasen Amadeus 

 

 
Figur 3: Investeringsfaser industrifonden 
Källa: Databasen Amadeus 

 

 
Figur 4: Investeringsfaser Almi Invest 
Källa: Databasen Amadeus 
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Figur 5: Investeringsfaser Fouriertransform 
Källa: Databasen Amadeus 

 

 
Figur 6: Investeringsfaser privata jämfört med statliga 
Källa: Databasen Amadeus 

 

5.2 Finansiella nyckeltal 

Vi har även undersökt diverse olika nyckeltal för innehavsbolagen i de olika venture capital-bolagen. 

För detta har databasen Retriever Business använts. I databasen finns årsredovisning fram till 2015-12-

31 eller under 2016 om ett företag skulle ha brutet räkenskapsår. I databasen finns endast svenska 
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för svenska företag. För att göra detta undersöktes först de olika affärerna för att se om det funnits en 

köptransaktion och en försäljningstransaktion. Har det funnits fler än en köptransaktion och mer än en 

försäljningstransaktion har datumet för första köptransaktionen och sista datumet för 
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Fouriertransform (u.å.b.), Industrifonden (u.å.b.) och Almi Invest (u.å.b.). Aktörerna från den privata 

sidan som undersökts Nortzone Ventures (u.å.), Creandum Advisors (u.å.), Investor Growth Capital 

(u.å.) (numera kallat Patricia Industries), Affärsstrategerna (u.å.), Healthcap (u.å.), Brainheart Capital, 

Innovationskapital (u.å.), Midroc New Technology, MVI Equity (u.å.), SEB Venture capital (u.å.), 

Volvo venture capital, Novestra (u.å.), Startupfactory, Podventures (u.å.), KTH Chalmers capital 

management (u.å.) och Provider Investment (u.å.). Diverse olika nyckeltal har använts för att ge en bra 

helhetsbild som möjligt, dessa presenteras i ”Tabell 5: Nyckeltalssammanställning privata venture 

capital-bolag” och ”Tabell 6: Nyckeltalssammanställning statliga venture capital-bolag”. Nyckeltalen 

som använts presenterades även tidigare i teoriavsnittet. Nyckeltalen omsättningstillväxt (O), 

omsättningstillväxt per anställd (O/R), soliditet år 1 (S1) och soliditet år 2 (S2) anges i procent. 

Utvecklingen av avkastning på totalt kapital (RoA) och utvecklingen av avkastning på eget kapital 

(RoE) anges i procentenheter. Utvecklingen i rörelseresultat (RR), resultat efter skatt (R), 

förädlingsvärde (F) och förädlingsvärde per anställd (F/A) anges i tkr. Investeringsperiod (I) anges i år. 

Alla nyckeltal har angetts i både medelvärde och medianvärde, medianvärdet har använts för att försöka 

få en mer rättvisande bild då vissa nyckeltalen har en väldigt skev fördelning och hög standardavvikelse. 

I denna undersökning har det endast funnits tillgång till årsredovisningar för de svenska portföljbolagen, 

det finns 88 observationer för de privata nyckeltalen utom för omsättningstillväxten per anställd samt 

förädlingsvärdet per anställd där det finns 81 observationer p.g.a. att anställda varit 0 vid vissa någon 

period. För de statliga nyckeltalen finns det 87 observationer utom för omsättningstillväxten per anställd 

och förädlingsvärdet per anställd där det finns 81 observationer. Tabellerna är uppdelade i de privata 

portföljbolagens finansiella nyckeltal respektive de statliga portföljbolagens finansiella nyckeltal. 

5.2.1 Nyckeltalsbeskrivning 

De nyckeltal som beskrivs nedan kommer att användas i ett senare skede av uppsatsen och den bokstav 

som skrivs efteråt kommer finnas med i tabellerna. 

5.2.1.1 Investeringsperiod (I) 

Beskriver den genomsnittliga tiden som venture capital-bolaget väljer att behålla sina investeringar i ett 

företag. Här har ett genomsnitt räknats ut genom att ta fram medeltalet på antal år som ett venture capital-

bolaget investerar i företaget. 

5.2.1.2 Omsättningsutveckling (O) 

Förklarar den genomsnittliga årliga procentuella förändringar i omsättning för innehavsbolagen. 

Formeln som användes var (((”Omsättning tid 2”-”Omsättning tid 1”) / ”Omsättning tid 1”) / 

”Investeringstid”). 



 33 

5.2.1.3 Rörelseresultatsutveckling (RR) 

Förändring i rörelseresultat i tusen kronor, denna siffra beskrivs inte i procent då företagen kan ha ett 

negativt resultat något av åren, vilket kommer visa missvisande resultat. Formeln som använts här är 

((”Rörelseresultat tid 2”-”Rörelseresultat tid 1”)/”Investeringstid”). 

5.2.1.4 Resultatutveckling (R) 

Förändring i resultat i tusen kronor, denna siffra är inte i procent då företag kan ha redovisat ett negativt 

resultat under året. Formeln som använts här var ((”Resultat tid 2”-”Resultat tid 1”)/”Investeringstid”). 

5.2.1.5 Omsättning per anställd (O/A) 

Beskriver effektiviteten gällande omsättning i företaget och beskrivs i procent. Formeln som används 

var följande (((”Omsättning tid 2”/”Antal anställda tid 2”) – (”Omsättning tid 1” / ”Antal anställda tid 

1) / ”Omsättningen tid 1” / ”Anställda tid 1”) / (”Investeringstid”)). 

5.2.1.6 Förädlingsvärde (F) 

Visar vilket värde som ett företaget tillför genom sin verksamhet. Förädlingsvärdet kan skrivas som 

Rörelseresultat + Löner/ersättningar + avskrivningar, formeln som används i denna uppsats är 

((”Förädlingsvärde tid 2” – ”Förädlingsvärde tid 1”) / (”Investeringstid”)). 

5.2.1.7 Förädlingsvärde per anställd (F/A) 

Visar hur förädlingsvärde är med hänsyns till antalet anställda. Formeln som har använts här har varit 

(”Förädlingsvärde” / ”Medelantal anställda). 

5.2.1.8 Soliditet (S) 

Beskriver hur stor del av totala tillgångar som är finansierat med eget kapital. Formeln som används här 

är (”Eget kapital” / ” Totala tillgångar”), denna siffra visas alltså i procent (S1 och S2 beskriver soliditet 

för period 1 respektive period 2). 

5.2.1.9 Räntabilitet på totala tillgångar (RoA) 

Beskriver hur effektivt företaget är bortsett från hur det är finansierat. Formeln som använts här är 

((”Rörelseresultat” / ”Totala tillgångar”) / ”Investeringstid”). 
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5.2.1.10 Räntabilitet på eget capital (RoE) 

Ett prestationsmått som förklarar förändringen hur företaget presterar över tid. Formeln som använts här 

är ((”Rörelseresultat” / ”Eget kapital”) / ”Investeringstid”). 

Tabell 5: Nyckeltalssammanställning privata  Tabell 6: Nyckeltalssammanställning statliga 
               venture capital-bolag                  venture capital-bolag 

Privata Medel Median  Statliga Medel Median 
I 5,53  5  I 3,59  3 
O 5611,25% 48,50%  O  331,73% 27,64% 
RR 9,19 75,25  RR -868,25 -289,00 
R -3153,18 -1,50  R -387,24 -171,00 
O/A 451,87% 10,24%  O/A 139,58% 12,84% 
F 5164,92 392,81  F  1516,45 414,67 

F/A 952,77 532,39  F/A 143,20 170,32 
S 1 62,05% 65,05%  S 1 54,34% 56,39% 
S 2 54,30% 63,05%  S 2 48,21% 47,11% 
RoA 7,98% 1,97%  RoA -27,47% 0,65% 
RoE 116,99% 4,35%  RoE 1,12% 2,20% 

Källa: Databasen Amadeus samt Retriever Business Källa: Databasen Amadeus samt Retriever 
Business 

Då det var en stor skevhet i fördelningen för observationerna i nyckeltalen O, RR, R, O/A, F, F/A, RoA, 

och RoE, har även en liknande tabell upprättats där uteliggare för dessa nyckeltal exkluderats. 

Uteliggarna har identifierats genom först ta ut första och tredje kvartilen för observationerna. Därefter 

har uteliggarna definierats som de observationer som ligger en och en halv interkvartilavstånd (kvartil 

3 – kvartil 1) under första kvartilen och de som ligger en och en halv interkvartilavstånd över tredje 

kvartilen. Det finns ingen teoretisk bakgrund varför dessa uteliggare skulle tillhöra en annan 

”population”, men det kan ändå vara intressant att illustrera. Antalet uteliggare som identifierats skiljer 

sig mellan nyckeltalen för de privata är det 13 stycken för O och RR, 16 stycken för R, 4 stycken för F, 

6 stycken för F/A, 10 stycken för O/A, 15 stycken för RoA och 20 stycken för RoE. För de statliga 

nyckeltalen har följande uteliggare identifierats åtta stycken för O och RR, 11 stycken för R, 4 stycken 

för F, 11 stycken för F/A, 13 stycken för O/A, 10 stycken för RoA och 15 stycken för RoE. 

Investeringsperiod och soliditetsmåtten ligger med även i dessa tabeller för att få en liknande tabell som 

innan. ”Tabell 7: Nyckeltal privata utan uteliggare” visar de privata portföljbolagens nyckeltal och 

”Tabell 8: Nyckeltal statliga utan uteliggare” visar de statliga portföljbolagens nyckeltal. 
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Tabell 7: Nyckeltal privata utan uteliggare  Tabell 8: Nyckeltal statliga utan uteliggare 
Utan uteliggare    Utan uteliggare   
Privata Medel Median  Statliga Medel Median 
I 5,53  5  I 3,59  3 
O 63,42% 29,35%  O  55,33% 25,11% 
RR -579,04 173,08  RR 6,11 -165,00 
R -1059,65 32,83  R -567,37 -336,00 
O/A 18,74% 7,06%  O/A 16,17% 4,99% 
F 2686,43 340,50  F  1091,11 398,00 
F/A 59,25 57,10  F/A 12,76 20,29 
S 1 62,05% 65,05%  S 1 54,34% 56,39% 
S 2 54,30% 63,05%  S 2 48,21% 47,11% 
RoA 3,87% 2,08%  RoA -0,10% 0,51% 
RoE 10,45% 6,72%  RoE 6,94% 2,20% 

Källa: Databasen Amadeus samt Retriever Business Källa: Databasen Amadeus samt Retriever 
Business 

Det har även gjorts konfidensintervall över nyckeltalen när uteliggare är identifierade. Återigen har detta 

ingen teoretisk bakgrund, men kan ändå vara intressant att illustrera. Då det endast gjorts 

konfidensintervall där uteliggare är exkluderade p.g.a. att i fallet när uteliggare är inkluderade är 

fördelningen väldigt skev och alltså inte normalfördelad, vilket är en förutsättning för att kunna göra ett 

konfidensintervall. I konfidensintervallet utan uteliggare har t-värdet två använts. Dessa 

konfidensintervall ses i ”Tabell 9: Konfidensintervall utan uteliggare privata” och ”Tabell 10: 

Konfidensintervall utan uteliggare statliga”. 

Tabell 9: Konfidensintervall utan uteliggare privata 
  Privata 
  O  RR R O/A F F/A RoA RoE 
Övre 2,5568 13669,1446 12986,3930 0,9771 22335,2973 432,5798 0,2755 0,5560 
Undre -1,2884 -14827,2155 -15105,6833 -0,6022 -16962,4448 -314,0711 -0,1980 -0,3470 
Källa: Databasen Amadeus samt Business Retriever 

 
Tabell 10: Konfidensintervall utan uteliggare statliga 
  Statliga 
  O  RR R O/A F F/A RoA RoE 
Övre 2,1675 6126,7032 4592,9191 0,8769 8158,9660 350,2229 0,2783 0,7591 
Undre -1,0609 -6114,4878 -5727,6515 -0,5536 -5976,7498 -324,6985 -0,2802 -0,6203 
Källa: Databasen Amadeus samt Business Retriever 

5.3 Regionundersökning 

Vi har även undersökt skillnaden mellan de privata och statliga venture capital-bolagen gällande i vilka 

regioner de agerar. De bolagen som har använts för denna undersökning är de statliga bolagen Almi 

Invest, Fouriertransform och Industrifonden. De privata bolagen som har använts är Brainheart capital, 

Capman, Creandum Advisor, Fourseasons Ventures, Healthcap, Innovationskapital, Investor Growth 

Capital, KTH Chalmers Capital Management, LMK Ventures, Midroc New Technologies, MVI Equity, 
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Northzone Ventures, Novestra, Pod Venture Partners, Provider, SEB Venture Capital, Startupfactory 

och Volvo Group Venture Capital. Av de 1437 stycken separata affärerna som fanns från början har en 

stor del tagits bort då samma venture capital-bolag har investerat i samma bolag i olika omgångar. En 

del av dessa har även exkluderats då det inte varit klarlagt vilket venture capital-bolag som har investerat 

i portföljbolaget. De privata bolagen har även investerat en del i utländska företag, även dessa har tagits 

bort för att målet med denna undersökning var att se i vilka regioner venture capital-bolagen agerar på 

den svenska marknaden. Detta har resulterat i att det funnits 326 företag kvar på den privata sidan och 

239 på den statliga sidan som har inkluderats i undersökningen. För att se var företagen har sitt säte har 

den primära källan varit databasen Retriever Business (u.å.) och den sekundära källan för information 

har antingen varit Allabolag (u.å.) eller Bloomberg (u.å.). Med all information insamlad har 

datamaterialet delats in i tre olika undersökningar för att försöka ge en välnyanserad bild. Den första 

klassificeringen ses i ”Tabell 11: Regioninvesteringar storstad eller ej” och har delat in de olika städerna 

i ”Storstad” och ”Ej Storstad”. ”Storstad” inkluderar endast Stockholm, Göteborg och Malmö med 

omnejd och ”Ej Storstad” är allt däröver. Den andra klassificeringen ses i ”Tabell 12: 

Regioninvesteringar storstad/landsdelar” och har uppdelningen ”Storstad” (samma som föregående) 

”Norrland”, ”Götaland” och ”Svealand”. Den tredje klassificeringen ses i ”Tabell 13: 

Regioninvesteringar stadsindelning” och har delats in i sju grupper, där det går att se vilka städer som 

har högst representation av investeringsföretag. Dessa städer har varit ”Stockholm”, ”Göteborg”, 

”Malmö”, ”Linköping”, ”Uppsala”, ”Lund” och ”Övriga städer”. Alla undersökningar står skrivna i 

både antal investeringar samt i procent, för att ge en klar bild. En fullständig utläggning av 

regioninvesteringarna kan ses i ”Tabell 14: Fullständig data privata regioninvesteringar” samt ”Tabell 

15: Fullständig data statliga regioninvesteringar” i appendix. Här framgår det att utöver nedanstående 

information har de statliga investerat i totalt 57 regioner medan de privata har investerat i 33 regioner. 

Tabell 11: Regionsinvesteringar storstad eller ej   
 Privata Statliga 

Ej storstad 97 29,75% 105 43,93% 
Storstad 229 70,25% 134 56,07% 

Total 326  239  
Källa: Databasen Amadeus samt Business Retriever, Allabolag och Bloomberg 

 
Tabell 12: Regionsinvesteringar storstad/landsdelar   

 Privata Statliga 
Norrland 14 4,29% 16 6,69% 
Götaland 48 14,72% 63 26,36% 
Svealand 35 10,74% 26 10,88% 
Storstad 229 70,25% 134 56,07% 

Total 326  239  
Källa: Databasen Amadeus samt Business Retriever, Allabolag och Bloomberg 

  



 37 

 
Tabell 13: Regionsinvesteringar stadsindelning   

 Privata Statliga 
Stockholm 190 58,28% 83 34,73% 
Göteborg 29 8,90% 28 11,72% 

Malmö 6 1,84% 15 6,28% 
Linköping 11 3,37% 9 3,77% 
Uppsala 29 8,90% 12 5,02% 

Lund 21 6,44% 20 8,37% 
Övriga 40 12,27% 72 30,13% 
Total 326  239  

Källa: Databasen Amadeus samt Business Retriever, Allabolag och Bloomberg 

5.4 Investeringsfördelning över tid 

Vi har också gjort en undersökning för att se hur fördelningen av investeringar ser ut över tid och under 

en konjunkturcykel för de statliga jämfört med de privata venture capital-bolagen. Detta har gjorts på 

årsbasis under tidsintervallet 2001 till 2014. Information kommer som i tidigare undersökningar från 

databasen Amadeus där det från början har funnits 1437 observationer. Det har däremot funnits brister 

även i denna data och det har i många fall inte gått att utläsa vilket år som investeringar har skett. 

Eftersom att datamaterialet innehåller både inträde och exit har bortfall skett vid de tillfälle venture 

capital-bolaget gjort en exit. Detta har resulterat i att det funnits 234 statliga observationer från 

Fouriertransform, Almi Invest och Industrifonden. Inom den privata sektorn har det funnits 395 

observationer från Affärsstrategerna, Brainheart Capital, Capman, Creandum Advisor, Four Seasons 

Ventures, Helathcap, Innovationskapital, Investor Growth Capital, KTH Chalmers Capital 

Management, LMK Ventures, Midroc New Technologies, MVI Equity, Nortzone Ventures, Novestra, 

Pod Venture Partners, SEB Ventures Capital, Startupfactory och Volvo Group Venture Capital. I 

”Tabell 16: Fördelningar av investeringar över tid” visas fördelningen över tid både för de statliga och 

privata först i absoluta tal och i procent för att enklare kunna jämföra de statliga mot de privata venture 

capital-bolagen. Längst till höger i tabellen finns även en summering av de privata och statliga aktörerna 

för att få en bild över hur investeringarna som helhet sett ut över tid. ”Figur 7: Visuell representation av 

investeringar över tid” visar hur investeringarna under perioden 2001 till 2014 har varit fördelade i reala 

termer under hela mätperioden, detta görs för att ge en visuell presentation av förändringen över tid 

mellan de privata och statliga venture capital-bolagen. Här finns även en sammanställning av 

investeringar över tid för att se om fördelningen ser likartad ut. ”Tabell 17: Korrelation över tid” visar 

hur korrelation mellan statliga privata har sett ut över tidsperioden 2001-2014. 
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Tabell 16: Fördelning av investeringar över tid    
  Statliga Privata Statliga och Privata 

2001 11 4,70% 41 10,38% 52 8,27% 
2002 9 3,85% 38 9,62% 47 7,47% 
2003 9 3,85% 34 8,61% 43 6,84% 
2004 7 2,99% 30 7,59% 37 5,88% 
2005 11 4,70% 36 9,11% 47 7,47% 
2006 7 2,99% 36 9,11% 43 6,84% 
2007 16 6,84% 26 6,58% 42 6,68% 
2008 8 3,42% 28 7,09% 36 5,72% 
2009 11 4,70% 28 7,09% 39 6,20% 
2010 26 11,11% 22 5,57% 48 7,63% 
2011 25 10,68% 19 4,81% 44 7,00% 
2012 32 13,68% 21 5,32% 53 8,43% 
2013 36 15,38% 9 2,28% 45 7,15% 
2014 26 11,11% 27 6,84% 53 8,43% 

Summa 234   395  629   
 Källa: Databasen Amadeus 

 

 
 
Figur 7: Visuell presentation av investeringar över tid 
Källa: Databasen Amadeus 

 

Tabell 17: Korrelation över tid 
  Statliga Privata 

Statliga 1   
Privata -0,839354042 1 
Källa: Databasen Amadeus  

 

5.5 Möjliga brister i undersökningarna 

Den största statistiska problematiken som kan finnas med undersökningarna kan bero på urvalet av de 

företag som har använts. De statliga bolagen Industrifonden och Almi Invest är övervägande störst när 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Statliga Privata Statliga och Privata
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det gäller mängden investeringar, vilket kan ge en skevfördelad bild av hur alla de statliga bolagen 

agerar. Det kan även uppstå problematik då det inte har gjorts en totalundersökning av de statliga 

bolagen utan endast av Industrifonden, Almi Invest och Fouriertransform, vilka i och för sig utgör en 

majoritet av de statliga bolagen, men det är inte en helhetsbild. 

Problematiken för de privata bolagen är även denna gång att det inte gjorts en totalundersökning utan 

de undersökningar som har gjorts är baserad på ett urval av de privata aktörerna på marknaden. Av de 

privata venture capital-bolagen finns det även här ett antal företag som är överrepresenterade i ett antal 

observationer. Ett exempel på detta kan vara att det för SEB Venture Capital fanns totalt 12 

observationer medan det för Investor Growth Capital fanns 110 observationer. Detta kan innebära att 

vissa undersökningarna har en överrepresentation av vissa företag vilket istället för att visa vad hela 

marknaden gör kan visa vad vissa företag gör. Det kan även finnas problematik med datamaterialet då 

några bolag som t.ex. Startupfactory inte längre är aktiva på marknaden. Detta kan innebära att 

undersökningarna ger en orättvisande bild av den privata sektorn. Gällande de privata företagen kan det 

även finnas en definitionsproblematik då vissa bolag inte endast agerar som venture capital-investerar 

utan kan även liknas private equity-bolag. 

En genomgående problematik med alla undersökningar kan vara det bortfall som har skett. Alla 

undersökningar har att bortfall som beskrivs ovan, detta kan ha berott på att det inte fanns tillräckligt 

med information för att se helheten i en affär, det kan t.ex. bero på att det saknats information om vilka 

bolag som har varit aktiva i vilka affärer eller att det inte gått att hitta information om var ett företag har 

haft sitt säte. Eftersom att det inte går att säkerställa vilka observationer som har försvunnit kan det inte 

säkerställas att dessa skulle haft en betydelse för utfallet av de olika undersökningarna. De portföljbolag 

som har undersökts har i originaldata saknat organisationsnummer och har endast benämnts efter deras 

namn. Detta kan innebära att vid undersökning av de specifika bolagen kan informationen som tagits 

fram gällt ett annat bolag. I de frågor där en bedömning har fått göras kan det finnas brister i 

interbedömarreliabiliteten, alltså att resultat kan fluktuera beroende på vem som utför det. 

Som primär källa i undersökningen ”Investeringsfaser” har kommentarer (comment) och motivering 

(rationale) från databasen Amadeus använts för att ge en bild av i vilken fas portföljbolaget befann sig 

i. Som sekundär källa har Amadeus egen benämning på i vilken fas investeringen skett använts. 

Eftersom detta är en tolkningsfråga kan detta ha inneburit att den verkliga fasen som portföljbolaget 

befann sig i och den fas som undersökningen har benämnt att företag befann sig i kan vara skilt. Det kan 

även ha varit så att Amadeus benämning på de olika faserna kan vara skilt från uppsatsens benämning 

av de olika faserna, vilket innebär att resultatet till viss del kan vara missvisande. 

Undersökningen ”Finansiella nyckeltal” kan ge ett något missvisande resultat då nyckeltal från 

ingångsåret och exitåret har använts för att få fram den genomsnittliga förändringen under 
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investeringsperioden. Detta kan ha medfört att resultatet blir missvisande för hela mätperioden om ett 

företag har presterat väldigt bra eller väldigt dåligt vid exit eller ingång. Nyckeltalen kan alltså ha 

fluktuerat under mätperioden vilket inte kommer att synas i undersökningen. Ett annat problem som kan 

finnas är att undersökningen innehåller många orealiserade investeringar, då undersökningen även 

innehåller portföljbolag som venture capital-bolagen fortfarande innehar. Dessa portföljbolag kan alltså 

befinna sig i en förändringensprocess där venture capital-bolagen inte känner sig nöjda med 

investeringen och känner att de fortfarande behöver bistå med kapital och kompetens innan de vill 

realisera investeringen. Detta kan betyda att förädlingen av portföljbolagen inte ses som klar och kan 

bidra till ett något missvisande resultat. Det kan även ha varit konjunkturcykeln som har en påverkan på 

resultatet. Om ett venture capital-bolag har valt att investera i ett portföljbolag under en lågkonjunktur 

för att sedan valt en exit under en högkonjunktur kan detta innebära att portföljbolagen visar ett bra 

resultat eller ett bättre resultat endast på grund av konjunkturcykeln. Då data för de finansiella 

nyckeltalen har hämtats från årsredovisningar kan även olika redovisningsmetoder påverka resultatet, 

t.ex. olika företag kan skriva av tillgångar i olika takt. Då det saknas en del observationer kan det vara 

så att det inte blivit ett slumpmässigt urval. 

I undersökningen ”Regionundersökning” har diverse olika databaser använts för att bestämma i vilka 

regioner portföljbolagen ligger. Detta kan däremot vara problematiskt då ett företag kan ha sin 

verksamhet i en region och ha sin bolagsregistrering i en annan. Vid klassificeringen av Stockholm, 

Göteborg och Malmö med omnejd har t.ex. Upplands Väsby som ligger mellan Stockholm och Uppsala 

benämnts som en del av Stockholm med omnejd. Ett annat exempel är då Mölndal har räknas till 

Göteborg med omnejd däremot har Lund setts som separat från Malmö. Detta är såklart en 

tolkningsfråga men eftersom att denna klassificering har sett likadan ut för både den privata och statliga 

sidan borde detta inte innebära något större problem. 

I undersökningen ”Investeringsfördelning över tid” framgår det inte i vilken period av året som 

investeringen har gjort. Resultatet skulle möjligtvis se annorlunda ut om de olika investeringarna varit 

uppdelade efter kvartal istället för på årsbasis. Problemet med detta är däremot att det de statliga i många 

fall har väldigt få årliga observationer och detta skulle spädas ut ännu mer om det varit på kvartalsbasis 

istället för på årsbasis. Ett annat problem som kan uppstå är att datamaterialet innehåller många 

dubbletter i det avseendet att venture capital-bolagen går in i samma portföljbolag i olika steg. Detta kan 

antingen bero på att venture capital-bolaget ser att det går bra för portföljbolaget och vill investera mer 

pengar eller kan det bero på att det går dåligt för portföljbolaget och venture capital-bolaget väljer att 

investera mer pengar för att försöka rädda bolaget från en möjlig konkurs. 
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6. Analys 

I undersökning ”4.1 Investeringsfaser” var målet att titta på i vilka faser de statliga aktörerna gick in i, 

då ett av målen är att agera som ett marknadskomplement genom att öka utbudet på riskvilligt kapital i 

tidiga faser. Detta ämne har just Riksrevisionen kritiserat och menar att de statliga aktörerna har 

investerat i sena faser i portföljbolagen. Undersökningen som gjorts visar att de statliga aktörerna 

huvudsakligen investerat i expansionsfaser (45,04% av de totala antalet observationer). ”Tabell 3: 

Investeringsfaser privata och statliga venture capital-bolag”visar att det endast finns två av totalt 262 

investeringar från de statliga bolagen som skett i såddfaser och det var Almi Invest som gjorde dessa 

två investeringar. I start-up-fasen skedde 14 av 262 investeringar, alltså endast 5,34 % av de totala 

investeringarna. ”Tabell 2: Investeringsfaser statliga venture capital-bolag”visar även att de statliga 

aktörerna agerar väldigt likt varandra när det kommer till i vilka faser de investerar i. Fouriertransform 

kan däremot sägas avvika något men detta beror antagligen på det låga antalet observationer. ”Figur 6: 

Investeringsfaser privata jämfört med statliga”, visar illustrativt hur det skiljer sig mellan de privata och 

de statliga aktörerna. Här går det igen att se att det övervägande delen av de statliga investeringarna sker 

i expansionsfasen när de egentligen borde vara en större del av investeringarna som sker i de tidigare 

faserna. Det privata har även en större investeringsfrekvens i de tidiga faserna ”Övriga” och ”Sådd” 

medan det i ”Startup” är ganska likartat mellan de privata och statliga. Både siffror och diagram 

bekräftar Riksrevisionens bild att de statliga aktörerna gått in i senare faser när de istället borde investera 

mer i de tidigare faserna än vad de privata gör. De statliga aktörerna ska öka utbudet på riskvilligt kapital 

i de områden där de privata aktörerna inte bidrar i tillräcklig utsträckning. Både de statliga och privata 

aktörerna investerar en mindre del i ”sådd” och ”startup” där är alltså utbudet som minst, det skulle 

också kunna vara att efterfrågan på riskvilligt kapital inte är lika stort i dessa faser. Om det saknas utbud 

på kapital i dessa faser kanske det är här som venture capital behövs som mest då det ofta kan vara hög 

risk i dessa tidiga faser och banker tycker denna risk är för hög för att ge finansiering. Det som 

Luukkonen et al. (2013) kommer fram till är att det inte går att se om de statliga aktörerna investerar 

mer i tidiga skeden jämfört med de privata och detta är ett liknande resultat som vi fick då det inte 

statistiskt går att visa att de privata aktörerna skiljer sig mot de statliga aktörerna när det kommer till i 

vilka faser de investerar i. Bland de statliga aktörerna har Almi gjort fler investeringar, sett till det totala 

antalet investeringar jämfört med de andra statliga aktörerna. Detta pratar även Svensson (2017) om och 

menar att Almi har ett tak på investeringsbelopp som får investeras i varje portföljbolag, vilket ska leda 

till fler investeringar i tidiga faser. Anledningen är att inte alltför stora investeringsbelopp är värda att 

läggas i tidiga faser som inte kräver en stor summa av kapital i början. 

Undersökning ”4.2 Finansiella nyckeltal” försöker ge en övergripande blick över skillnaden mellan de 

privata och statliga aktörerna för att ur ett rent ekonomiskt perspektiv beskriva hur en investering har 

påverkat portföljbolagets utveckling över tid. Den största anledningen till varför detta gjordes var för att 
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se om de statliga venture capital-bolagen medför något värde till de portföljbolag som de investerar i 

och om de får likartat resultat som de privata venture capital-bolagen. ”Tabell 5: Nyckeltals 

sammanställning privata venture capital-bolag” och ”Tabell 6: Nyckeltalssammanställning statliga 

venture capital-bolag” visar skillnaden mellan hur de privata bolagens portföljbolag presterar jämfört 

med hur de statliga bolagens portföljbolag presterar. För att få en rättvisande bild är det för några 

nyckeltal mer rättvisande att kolla på median och för andra är det mer rättvisande att titta på medel. 

Detta är då variansen för vissa nyckeltal är väldigt höga och fördelningen kan vara skev, vilket grundar 

sig i att det finns uteliggare i datasetet. Några utmärkande drag från tabellerna är att den genomsnittliga 

investeringsperioden är ca två år kortare för de statliga än för de privata, detta kan antingen bero på att 

datamaterialet innehåller investeringar som ej är avyttrade eller det kan bero på att de statliga ser att 

deras investering har fått egen bärkraft och att företaget nu klara sig utan finansiellt stöd från staten. Sett 

till både medel och median går det även att utifrån dessa två tabeller säga att de privata investeringarna 

har presterat bättre när det gäller Omsättning, Rörelseresultat, Resultat, Förädlingsvärde per anställd, 

Räntabilitet på eget kapital och Räntabilitet på totalt kapital både gällande medel och median. 

Omsättning per anställd och Förädlingsvärde visar bättre sett till median för de statliga men sett till 

medel presterar de privata bättre. Soliditetens minskning för de privata är ca två procentpunkter och sett 

till medel är den ca åtta procentpunkter, för de statliga är det sett till median en minskning på ca nio 

procentpunkter och sett till medel är det ca sex procentpunkter. Det skall däremot sägas att detta 

nyckeltal kan vara svårt att jämföra eftersom att de privata har en genomsnittlig investeringstid som är 

längre än de statliga. Måttet soliditet är däremot inte ett effektivitetsmått utan det är mer ett mått på hur 

ett företag har valt att finansiera sig. Utifrån de åtta mått som går att räkna genomsnitt på kan det sägas 

att de privata har presterat bättre i sex utav dessa både i medel och median samt att de privata har 

presterat bättre i medel i de resterande två. Några statistiska tester över de finansiella nyckeltalen med 

uteliggare har ej tagits med då fördelningen var väldigt väldigt skev så det blir missvisande att använda 

ett konfidensintervall. Dessa konfidensintervall visade däremot att de privata hade en svag positiv 

skevhet och de statliga hade en svag negativ skevhet. Det har även gjorts liknande tabeller för de privata 

och statliga portföljbolagen utan uteliggare. ”Tabell 7: Nyckeltal privata utan uteliggare” avser de 

privata portföljbolagen och ”Tabell 8: Nyckeltal statliga utan uteliggare” avser de statliga 

portföljbolagen. För nyckeltalen omsättning, omsättning per anställd, förädlingsvärde, förädlingsvärde 

per anställd, räntabilitet på totalt kapital och räntabilitet på eget kapital visar de privata portföljbolagen 

på en bättre utveckling mätt i medeltal. De privata portföljbolagen visar även upp ett bättre medianvärde 

för alla nyckeltal utom förädlingsvärdet. Då uteliggarna togs bort gjordes även konfidensintervall för 

alla nyckeltal förutom investeringsperioden och soliditeten. Som påpekats tidigare har vi inte hittat 

någon ekonomisk teori varför dessa uteliggare skulle kunna uteslutas, men det kan ändå vara intressant 

att visa då fördelningen inte har någon nämnvärd skevhet utan uteliggare. ”Tabell 9: Konfidensintervall 

utan uteliggare privata” och ”Tabell 10: Konfidensintervall utan uteliggare statliga” visar att en 

jämförelse mellan de statliga och privata, vilket visar att de inte går att göra en statistisk skillnad för 
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något av nyckeltalen. Eftersom att det inte går att visa ekonomiskt varför dessa uteliggare skulle tas bort 

och att det resultatet därefter heller inte visar på någon statistisk skillnad kan det alltså med säkerhet 

sägas att det inte är något skillnad statistisk i datamaterialet, det kan däremot vara så att det i verkligheten 

finns en skillnad på dessa nyckeltal då denna undersökning inte är en totalundersökning. Det som går 

att konstatera är att de privata portföljbolagens nyckeltal generellt haft en högre varians. Då det är en 

generellt högre risk förknippad med att gå in i bolags tidiga stadier skulle det kanske kunna vara en 

förklaring till de privata portföljbolagens högre varians i nyckeltalen. Detta resultat är det samma som 

Grilli och Murtinu (2011) samt som Bertoni & Tykvová (2012) får fram nämligen att privata venture 

capital-bolag har presterat bättre utifrån diverse olika nyckeltal jämfört med de statliga venture capital-

bolagen. 

Undersökningen ”4.3. Regionundersökning” huvudsakliga syfte är att se om de statliga venture capital-

bolagen har investerat i olika regioner jämfört med de privata venture capital-bolagen. De statliga 

aktörerna ska alltså bistå med kapital i de regioner där de privata aktörerna har en ovillighet att investera. 

För att beskriv detta på bästa sätt har tre definitioner tagits för att försöka förklara i vilka regioner som 

de statliga aktörerna skiljer sig från de privata. ”Tabell 11: Regioninvesteringar storstad eller ej” har 

gjort indelningen storstad eller ej här går det att utläsa att de privata investerarna har 70,25 % av sina 

investeringar i storstadsområden medans de statliga har 56,07 % av sina investeringar i 

storstadsområden. Andelen investeringar i storstadsområden kommer genomgående var högre då det är 

många fler företag som startas i storstadsregionerna jämfört med resten av landet. Däremot visar dessa 

siffror att de statliga aktörerna i en större utsträckning väljer att investera i regioner som inte är 

storstadsregioner. I ”Tabell 12: Regioninvesteringar storstad/landsdelar” har ”Ej Storstad” från ”Tabell 

11: Regioninvesteringar storstad eller ej” delats upp för att försöka ge en klarare bild av i vilka landsdelar 

utöver storstadsområdet som de privata och statliga har valt att investerar i. ”Tabell 13: 

Regioninvesteringar stadsindelning” har istället delat upp datamaterialet i vilka olika städer som de 

statliga respektive privata venture capital-bolagen har valt att investera i. Den största skillnaden här som 

går att utläsa är att 58,28 % av de privata investeringarna sker i Stockholms regionen medan 34,73 % 

av de statliga investeringarna sker i Stockholm, vilket tyder på att de statliga aktörerna i en större 

utsträckning väljer att investera utanför Stockholmsområdet vid en jämförelse med de privata. Raden 

”Övriga” samt ”Tabell 14: Fullständig data privata regioninvesteringar” och ”Tabell 15: Fullständig data 

statliga investeringar” visar även att de privata väljer att investera i 33 regioner medan de statliga väljer 

att investera i 57 regioner även fast det finns 325 privata observationer och 237 statliga observationer. 

Detta tyder igen på att de statliga aktörerna i en större utsträckning väljer att investera i regioner där de 

privata aktörer ser en ovilja att investera i. Däremot ska det sägas att Almi Invest, under mätperioden, 

hade filialer i ett flertal olika regioner utöver storstadsregionerna medan de flesta privata venture capital-

bolag har sitt säte i storstadsregionerna. Utifrån denna undersökning ser det generellt ut som om att de 

statliga aktörerna i viss grad uppfyller de krav som har ställts upp när det kommer till att de ska bistå 
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med venture capital i regioner där de privata aktörerna väljer att inte investera, trots att det utifrån denna 

undersökning är svårt att bevisa statistiskt. 

Ett annat krav som var uppställt från statens sida när det kommer till var att de statliga aktörerna ska 

bistå med kapital i tider då privata aktörer har en ovilja att investera p.g.a. konjunkturen eller andra 

faktorer, i ”4.4. Investeringsfördelning över tid” undersöktes detta. ”Tabell 16: Fördelning av 

investeringar över tid” ger en bild av att det möjligtvis skulle kunna finnas en negativ korrelationer om 

hur investeringsfördelningen ser ut över tid mellan de privata och statliga. Kolumnen ”Statliga och 

Privata” visar också att fördelningen över tid under mätperioden varierar mellan 5,72 % och  8,43 %, 

detta är en relativt jämn nivå, även om de statliga och privata aktörerna varierar var för sig hålls det 

totala utbudet av venture capital på en relativt jämn nivå. De statliga aktörerna ska bidra till ett uthålligt 

utbud av kapital över konjunkturcykeln, detta resultat bekräftas med hjälp av ”Figur 7: Visuell 

representation av investeringar över tid” och ”Tabell 17: Korrelation över tid” som först rent visuellt 

visar att det verkar finnas ett samband sedan går det att utläsa att det finns en negativ korrelation på ca 

-0,84 vilket tyder på att statliga aktörerna investerar mer då de privata aktörerna drar ner på sina 

investeringar. Både den höga negativa korrelationen mellan statliga och privata samt att det ser ut som 

om att fördelningen av investeringarna är ganska konstanta över mätperioden skulle kunna vara tecken 

på att de statliga agerar som ett marknadskomplement. Riksrevisionen pekar dock på att de statliga 

aktörerna skulle kunna tränga undan de privata aktörerna, vilket skulle kunna vara en annan förklaring 

till korrelationen mellan de statliga och privata aktörerna. Detta är ett annorlunda resultat mot vad 

Brander et al. (2014) fått fram i sin undersökning då de finner att antalet företag som får finansiering 

ökar totalt och att privata ökar när statliga ökar. Undersökningarna skiljer sig dock lite åt Brander et al. 

(2014) definierade en viss marknad som en specifik industri, ett visst år och ett specifikt land medan 

marknaden i denna studien är företag i Sverige under ett visst år, men ingen specifik industri. 
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7. Slutsats 

För att återknyta till syftet med denna uppsats som var det att undersöka om det finns ett behov av statligt 

finansierat venture capital, om de agerar på ett markandskompletterande sätt och om de uppfyller de 

mål som är uppställda. För att göra detta har det tittats närmare på hur de statliga aktörerna skiljer sig 

från de privata aktörerna genom att undersöka ett antal olika mål. De fyra huvudsakliga aspekterna som 

har undersökts är i vilka olika faser i portföljbolag som venture capital-aktörerna investerar i, hur de har 

presterat ur ett rent finansiellt perspektiv, om de statliga aktörerna investerar mer i glesbygden än de 

privata och hur investeringsfördelningen ser ut över tid. Dessa och andra mål har tagits upp i 

propositioner och diverse olika statliga rapporter exempel på dessa är Riksrevisionens rapport från 2014 

och prop. 2009/10:148.  

De övergripande målen med statliga venture capital är att de ska gå in i faser då privata aktörer har en 

motvilja att investera, de ska erbjuda kapital då det finns en brist på privat kapital inom venture capital-

marknaden. De ska erbjuda kapital i regioner där privata inte investerar för att främja utvecklingen i 

hela Sverige, de ska ta tillvara på aspekter som privata inte tänker på t.ex. jämställdhet och miljö, de ska 

agera markandskompletterande och bistå med kapital som ska ha kommersiell bärkraft i 

utvecklingsbranscher. Dessa mål ligger som riktlinjer bakom de statliga venture capital-bolagen och det 

är p.g.a. dessa som de statliga aktörerna idag finns på marknaden. Att de statliga aktörerna ens finns på 

marknaden är p.g.a. att marknaden inte är perfekt och de privata aktörerna inte har en möjlighet att bistå 

med de investeringar som behövs för att uppfylla marknadens behov. Om de statliga aktörerna beter sig 

likadant som de privata fyller de inte sin funktion som marknadskomplement. Utifrån vår undersökning 

ser vi inte att de statliga aktörerna är mer benägna att investera i tidiga faser än de privata eller att de 

presterar bättre finansiellt. I prop. 2009/10:148 står det att genom att samarbete med privata aktörer kan 

det samlade finansieringsutbudet orienteras mot tidiga eller känsliga investeringsfaser, något som inte 

verkar ha hänt fullt ut. Det kan vara så att de statliga aktörerna samarbetar med privata aktörer som inte 

varit beredda att gå in i lika många tidiga faser. Däremot har de statliga aktörerna skilt sig något från de 

privata aktörerna med att gå in fler glesbygdsområden. Det går även utläsa att de kan agerar som ett 

komplement över tiden då de verkar investera mer då privata aktörer minskar sina investeringar och 

mindre vid de tillfällen som de privata investerar mer. Det skulle även kunna vara att det är tecken på 

att de statliga aktörerna tränger ut de privata. Ur ett rent finansiellt perspektiv för portföljbolagen 

hittades inga signifikanta skillnader, men vid en första anblick presterar de privata portföljbolagen något 

bättre i alla nyckeltal. De statliga aktörerna ska dock väga in andra aspekter än finansiella nyckeltal, 

dessa aspekter som jämställdhet och miljö har inte undersökts i denna uppsats. Detta resultat är liknande 

det Brander et al. (2008) kommer fram till angående den kanadensiska marknaden. 

Utifrån dessa undersökningar går det alltså inte att säga att de statliga aktörerna agerar på ett 

marknadskompletterande sätt när det kommer till att bistå med kapital i tidigare faser än de privata 
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aktörerna. Däremot går det att säga att de agerar marknadskompletterande då det kommer till att bistå 

med kapital över konjunkturcyklerna samt när det kommer till att investera i regioner där de privata inte 

investera. 

Den frågan som egentligen bör ställas är om målen som satts upp är rimliga och om det verkligen borde 

finnas ett stöd till de företag där privata investerare saknar en vilja att investera i. Om privata venture 

capital-bolag har en låg vilja att investera i en viss region eller i tidiga skeden kan det vara ett tecken på 

att dessa investeringar inte bör existera på marknaden. Istället för att ha målet att investera i glesbygden 

borde kanske målet istället vara att investera i sektorer som gynnar Sveriges välfärd och utveckling 

istället för att fokusera på investeringar i vissa geografiska områden. Att vissa statliga aktörer även måste 

investera med privata aktörer kan vara ett lite motsägelsefullt mål då den grundläggande tanken med 

statligt finansierat venture capital är att de ska agera som ett marknadskomplement i de sektorer och i 

den tid då privata aktörer inte vill agera. 

Det kan däremot finnas bättre alternativ för att uppfylla de generella mål som har satts upp för att bistå 

marknaden med riskvilligt kapital och för att främja utvecklingen av svenska bolag. En fond-i-fond 

lösning skulle möjligtvis vara ett bättre alternativ och det verkar som om att staten med hjälp av Swedish 

Venture Initiative och Saminvest (som grundades efter Riksrevisionen kritik 2014) börjar röra sig mer 

åt det hållet. Detta kommer möjligtvis att innebära att marknaden i större utsträckning kommer att få 

bestämma vilka bolag som förtjänar att få kapital. Både Tillväxtverket och denna undersökning tyder 

på att privata aktörer ur ett rent finansiellt perspektiv agerar på ett bättre sätt än de statliga. Det kan dock 

innebära att privata fonder blir väldigt stora och drar sig mer mot senare faser då en investering i en tidig 

fas ofta är en relativt liten investering i relation till det totala kapitalet och då inte är värd att läggas ner 

det förarbete som alltid krävs innan en investering görs. Ett annat alternativ kan vara att bistå företagen 

direkt i form av bidrag för att genom detta försöka bidra till ett bättre företagsklimat inom vissa sektorer 

och regioner. Dessa bidrag skulle kunna ha krav bundet till sig så att om ett företag vill ha ett lån måste 

de uppfylla ett antal kriterier under sin livstid. 

Intressant för senare forskning vore att undersöka i vilken utsträckning de statliga aktörerna behandlar 

icke finansiella aspekter som jämställdhet och god miljö som då kan vara något som bekräftar deras 

existensberättigande. Det vore även intressant att undersöka om och hur de mål som satts upp verkligen 

bidrar till ett bättre samhälle samt sätta detta i relation till uppstådda kostnader. 
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8.2 Appendix 

Tabell 4: Fördelning av investeringar mellan bolag 
Privata Total Sådd Startup Övriga Expansion A. För A. Köp Info saknas 
Affärsstrategerna 42 0 0 12 5 22 2 1 
Brainheart 30 1 1 12 5 8 3 0 
Capman 17 0 0 2 9 2 3 1 
Creandum Advisor 62 11 3 24 19 5 0 0 
Four Seasons Ventures 28 0 0 8 9 5 6 0 
Healthcap 122 0 10 66 26 17 1 2 
Innovationskapital 110 0 1 62 26 18 2 1 
Investor growth capital 105 0 5 49 25 23 1 2 
KTH Chalmers Capital Management 16 0 1 6 8 1 0 0 
LMK Ventures 11 0 0 4 2 3 0 2 
Midroc New Technology 11 0 2 5 4 0 0 0 
MVI Equity 16 0 2 7 4 2 1 0 
Northzone Ventures 129 2 9 53 44 14 3 4 
Novestra 35 0 0 9 10 9 2 5 
Pod Venture Parters 22 0 1 13 3 5 0 0 
Provider 41 0 1 13 12 12 3 0 
SEB Venture Capital 10 0 0 4 4 0 1 1 
Startupfactory 22 2 1 12 3 4 0 0 
Volvo Group Venture Capital 27 0 0 10 13 3 1 0 
Totalt 856 16 37 371 231 153 29 19 

           
Statliga Total Sådd Startup Övriga Expansion A. För A. Köp Info saknas 

Fouriertransform 19 0 0 6 11 1 1 0 
Almi 83 2 4 31 34 8 0 4 
Industrifonden 170 0 10 49 73 30 2 6 
Totalt 272 2 14 86 118 39 3 10 

Källa: Databasen Amadeus 
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Tabell 14: Fullständig data   Tabell 15: Fullständig data  
privata regioninvesteringar  statliga regioninvesteringar 
Privata   Statliga  
Alfta 1  Arboga 1 
Arnäsvall 1  Arnäsvall 1 
Björbo 2  Arvika 2 
Borås 1  Askim 1 
Ekshärad 1  Eslöv 1 
Eslöv 1  Falköping 1 
Falun 1  Frösön 1 
Gagnef 2  Gnesta 1 
Gävle 2  Gnosjö 1 
Göteborg 32  Gävle 3 
Helsingborg 2  Göteborg 36 
Hjo 1  Halmstad 1 
Ilsbo 1  Helsingborg 2 
Karlshamn 1  Hillerstorp 1 
Karlskrona 3  Hjo 1 
Lindome 1  Hova 1 
Linköping 11  Huskvarna 1 
Ludvika 1  Ilsbo 1 
Luleå 1  Jönköping 1 
Lund 21  Karlshamn 1 
Malmö 6  Karlstad 6 
Motala 2  Klippan 1 
Norrköping 2  Kristianstad 1 
Norrtälje 1  Kumla 1 
Sjöbo 1  Kungsbacka 1 
Skövde 1  Laholm 1 
Stockholm 190  Linköping 9 
Sundsvall 2  Luleå 2 
Trelleborg 1  Lund 20 
Uppsala 29  Lönsboda 1 
Växjö 1  Malmö 15 
Åmotfors 1  Malung 1 
Örnsköldsvik 1  Norrköping 1 
Total 325  Piteå 1 
Antal regioner 33  Ronneby 1 
Källa: Databasen Amadeus  Sjöbo 1 
Retriever Business,   Skene 1 
Allabolag och Bloomberg  Skövde 2 
   Stenungssund 1 
   Stockholm 83 
   Sundsvall 1 
   Södertälje 1 
   Sölvesborg 1 
   Tibro 1 
   Tingsryd 1 
   Trelleborg 1 
   Trollhättan 2 
   Umeå 1 
   Uppsala 12 
   Visby 1 
   Västerås 1 
   Växjö 1 
   Åre 1 
   Åtvidaberg 1 
   Ödsmål 1 
   Öjebyn 1 
   Örnsköldsvik 1 
   Total 238 
   Antal regioner 57 
   Källa: Databasen Amadeus 
   Retriever Business,  
   Allabolag och Bloomberg 


