Kapitalförsörjning i branscher med långa ledtider

Tematisk analys –
Förhandsbedömning av
finansieringsinstrument för
Europeiska Regionalfonden
(ERUF) 2021-2027

2021-05-31
Dnr N2020/00895/RTL

Förord
Regeringens politik för regional utveckling förutsätter att företagen bidrar till innovation
för hållbar utveckling. Europeiska Regionala Utvecklingsfondens (Regionalfondens)
insatser är ett verktyg för att möjliggöra denna utveckling. Regionalfonden finansierar
utveckling dels genom bidrag men har även möjlighet att använda finansiella instrument
som kompletterar finansmarknadens erbjudanden. För att sådana instrument ska
utformas för att fungera i och komplettera marknaden krävs analys. Regeringen har därför
gett Tillväxtverket i uppdrag att genomföra en förhandsbedömning av
finansieringsinstrument inför Regionalfondens kommande programperiod 2021–2027.

Detta dokument är en tematisk analys inom ramen för förhandsbedömningen. Temat är
företag med långa ledtider till utveckling av produkt, affär och marknad. Mer specifikt
utforskar analysen förutsättningarna för företagens kapitalförsörjning. Intresset för dessa
företag har sin grund i deras potential att spela en viktig roll för samhället, ekonomin och
planeten. De utvecklar ofta teknologier med oproportionerligt stor potential till både
globala affärer och påverkan på många av våra mest trängande samhällsproblem.
Teknologier, och företag med långa ledtider, kan förändra förutsättningarna för
marknader, mänskliga och planetära livsbetingelser.

Långa ledtider är framför allt framträdande bland företag som arbetar med
högteknologiska produkter och tjänster. Nano-material, miljöteknik, bioteknik och robotik
är exempel på teknologier som kan ha ovanligt långa utvecklingstider. För dessa företag är
kapitalbehoven ofta stora redan i inledande utvecklingsfaser. Likaså är risken ofta stor
rörande teknologi, affär och marknad. Det är sällan tydligt i tidiga skeden om teknologin
som utvecklas kommer bli konkurrenskraftig på marknaden, eller vilken affärsmodell som
ens är möjlig i tillämpning.
Sverige är ett framgångsrikt innovationsland. Så även rörande företag med långa ledtider.
Livsvetenskap (life science), informations- och kommunikationsteknologi, industriell
automation och miljöteknik är några av flera svenska styrkeområden. Den svenska
framgången har sin grund i framstående forskning och tät samverkan mellan näringsliv,
industri och innovationssystem kring universiteten i landet. Detta till trots, finns det
tydliga förbättringsområden. Sveriges framstående forskning leder inte till nya företag i
den omfattning man kan förvänta sig. Finansiärer upplever flera typer av utmaningar
kring finansiering av svenska företag med långa ledtider. Dessa känns igen från andra
länder.
Det högteknologiska företagandets potential till bidrag för ekonomi, samhälle och planet
berättigar en fördjupad genomlysning av förutsättningar för företag med långa ledtider.
Förhandsbedömningens analys av dessa företag lyfter många områden med potential till
insatser för att stärka svensk innovation och kommersialisering av forskning.

Tim Brooks

Avdelningschef, Avdelningen Företag
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Sammanfattning
Högteknologiska företag har en nyckelroll i industriell och hållbar
utveckling
Framtida konkurrenskraft för Europa och Sverige bygger på högteknologisk innovation
och digitalisering. För att säkra svensk konkurrenskraft är det av stor vikt att upprätthålla
ett starkt ekosystem för innovation och företagande inom högteknologiska områden.

Högteknologisk innovation har också en nyckelroll att spela i utvecklingen av lösningar för
hållbar utveckling. Hälsa och miljö är områden i fokus för hållbar utveckling. Dessa är
också teman vars utveckling i stor omfattning drivs av avancerad teknologi. Om Sverige
ska lyckas förverkliga politiska visioner som en fossilfri och hållbar välfärd måste nya
teknologiska lösningar bidra till detta. Förutsättningarna för högteknologiska företag är i
denna mening en del av förutsättningarna för hållbar utveckling.

De högteknologiska företagens långa ledtider utmanar finansiering

Högteknologiskt företagande har betydande potential men även utmaningar. En sådan
utmaning är finansiering. Teknologierna implementeras ibland i känsliga, reglerade
branscher som exempelvis vård och livsmedel. Teknologier med stor potential att göra
nytta kan också ha potential att göra skada. Företag som kommersialiserar avancerad
teknik kan behöva möta omfattande krav innan deras produkter eller tjänster blir
tillgängliga för slutanvändare som lösningar i vardagen. Forskningsbaserad teknik tar ofta
lång tid att utveckla. Dessa långa ledtider skiljer sig i jämförelse med exempelvis digital
teknologi som applikationer till mobiltelefoner. En mjukvaruutvecklare kan få en idé på
morgonen och testa den på marknaden till kvällen. Ett nytt biomaterial för
implementering i sjukvården kan ta 15 år innan det används i en operationssal.
Tillväxtverket har undersökt förutsättningarna för kapitalförsörjning för företag och
teknologier med långa ledtider. För finansiärer är avancerade teknologier attraktiva för
deras ekonomiska potential, men också avskräckande för sina långa ledtider och risker.
Analysen finner att dessa förhållanden ofta hindrar finansiering av dessa företag. En
särskilt upptäckt i analysen är att bristande efterfrågan på högteknologiska produkter och
tjänster också är ett hinder för företagens utveckling och trovärdighet i finansiärers ögon.

Utmaningar med långa ledtider driver finansieringsgap

Tillväxtverkets sammanfattande syn på finansiering av företag med långa ledtider i
Sverige är att det finns tre finansieringsgap. Ett gap uppträder i en mycket tidig fas, i
försådd och såddfas, där riskerna är omfattande och svåröverblickbara. Ett andra gap
uppträder i uppstartsfas, där investeringsbehov kan vara ovanligt stora och alltjämt
förenade med mycket hög risk. Ett tredje gap kan uppträda under uppstart och tidig
tillväxtfas vid behov att finansiera test-produktion och demonstrationsanläggningar. Här
är finansieringsbehoven stora och alltjämt förenade med hög risk.

Finansieringsgapen motiverar marknadskompletterande insatser

Tillväxtverkets bedömning är att de identifierade finansieringsgapen relaterade till långa
ledtider kan mötas av flera typer av marknadskompletterande finansieringsinstrument
och insatser. Högteknologiskt företagande ställer krav på specialiserade investerare.
Behoven rör särskilt riskkapitalfinansiering. Behov i olika tidiga faser kan mötas av
specialiserat riskkapital organiserat i mindre och större fonder beroende på omfattningen
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av kapitalbehoven hos målgruppen. De allra tidigaste faserna med synnerligen hög risk
har mycket svårt att finansiera sig i marknaden och är beroende av bidrag. Särskilt
riskvilligt riskkapital i offentlig regi är tänkbart för att möta dessa behov. Stora
kapitalbehov i kombination med hög risk kan mötas genom samverkan mellan offentligt
och privat kapital genom riskdelning. Detta kan underlätta för privat kapital att delta i
riskkapitalfonder specialiserade på sådana behov. De stora kapitalbehoven i tidiga
utvecklingsfaser fram till och med tillväxt kan motivera ovanligt stora riskkapitalfonder
för att åstadkomma en acceptabel riskspridning när enskilda investeringar börjar på
50 miljoner kronor och uppåt.

Vid sidan av specialiserat riskkapital kan företagsfrämjande och särskilt det
universitetsnära innovationssystemet stärkas. Dessa aktörer kan stödja företagen kring
finansiering, partnerskap med större företag. De skulle även kunna erbjuda stöd till
finansmarknadens aktörer genom erbjudande av teknologisk expertis för genomlysning av
risker, bärkraft och potential hos affärer och teknologiska lösningar. Slutligen kan
upphandlingsväsendet stärkas för att kanalisera offentlig köpkraft till stärkt efterfrågan på
produkter och tjänster baserade på teknologier med långa ledtider. Detta gäller särskilt
innovationsupphandling och förkommersiell upphandling som kan ge företagen sina
första affärer. Häri ligger även en potential att upphandla lösningar med bäring på hållbar
utveckling inom exempelvis vård, omsorg och miljö.
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1

Inledning

1.1

Förutsättningar

Detta dokument är en tematisk analys inom ramen för Tillväxtverkets förhandsbedömning
av finansieringsinstrument inför regionalfondens programperiod 2021–2017.
Förhandsbedömningen består av flera dokument. Ett huvuddokument som formulerar
formella rekommendationer för nyttjande av finansieringsinstrument i programmen. Vid
sidan av huvuddokumentet har Tillväxtverket genomfört tematiska analyser för fördjupad
belysning av kapitalförsörjning inom olika teman.

Detta dokument utreder förutsättningarna för tillgång och efterfrågan på riskvillig
finansiering för företag i branscher med långa ledtider. Det är väl känt att dessa sektorer
utmanar finansmarknadens konventioner rörande värdering av risk, potentiell avkastning
och tidshorisonter.
Analysen nedan är särskilt beställd i regeringsuppdraget till Tillväxtverket att genomföra
förhandsbedömningen. Branscher och företag med långa ledtider kan i enkelhet sägas
karaktäriseras av att dessa, i jämförelse med andra företag, behöver längre tidsramar för
utveckling och produktion av produkter och eller tjänster, samt marknadsintroduktion av
dessa. En digital applikation kan lanseras inom loppet av timmar efter att idén kläcks
medan ett läkemedel eller ett nano-material kan ta år att utveckla, certifiera, etablera
produktion för, saluföra och distribuera. Definitionen av långa ledtider utvecklas nedan.

1.2

Slutsatser

Företag med långa ledtider har svårt att finna extern finansiering. Detta har sin grund i
dessa företags särart relaterat till just långa ledtider. Undersökningen av den svenska
marknaden speglar många av de perspektiv som internationell och europeisk forskning
och analys tar upp:
•

•
•

•
•

•

Svenska företag med långa ledtider lider av samma typ av finansieringsgap som
europeiska företag, det vill säga i såddfas, uppstartsfas och tidig tillväxtfas.
Icke-subventionerad kreditgivning till svenska företag med långa ledtider i tidiga faser
förefaller närmast obefintlig.
Sverige lider generellt av bristande specialisering och kompetens hos svenska
investerare avseende teknologier med långa ledtider. Detta bidrar till
informationsassymetri och finansieringsgap med undantag för AI, robotik och
automation samt livsvetenskap (life science), där kompetensen finns. Dock finns det
finansieringsgap i dessa sektorer till följd av en ännu omättad efterfrågan på
finansiering från företagen.
Det finns olikheter i tidshorisonter mellan investerares mer kortsiktiga preferenser å
ena sidan och företagens längre ledtider å andra sidan.
Relationen mellan risk, avkastningspotential och finansieringsbehov för företag med
långa ledtider utmanar starkt det kommersiella riskkapitalets affärsmodell och
struktur. Detta begränsar mängden riskvilligt kapital för företag med långa ledtider
trots en relativt välkapitaliserad riskkapitalmarknad i Sverige.
Offentligt kapital spelar en viktig roll i direkt finansiering av företag med långa
ledtider i försådds- och såddfas. Offentliga finansiärers deltagande i senare fas är
begränsat till Industrifonden.
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•
•

Affärsänglar kan ha en roll att spela för finansiering i tidiga faser men dessa
investerares deltagande i segment med långa ledtider är begränsat.

Sverige tycks ha en brokig uppsättning av mer och mindre kompetenstunga
innovationskontor och universitetsnära investeringsbolag (holdingbolag). En del av
dessa aktörer har betydande teknisk expertis som fyller viktiga roller inom enskilda
segment av företag i vissa regionala ekosystem.

Tillväxtverkets sammanfattande syn på finansiering av företag med långa ledtider i
Sverige är att det finns tre finansieringsgap:
•

•
•

Ett första gap i såddfas där riskerna är höga men investeringsbehoven relativt små, 1–
4 miljoner kronor och förenade med mycket hög risk.
Ett andra gap i uppstartsfas där investeringsbehoven kan variera stort, 5–50 miljoner
kronor, och är förenade med fortsatt mycket hög risk.
Ett tredje gap i sen uppstartsfas och tidig tillväxtfas. Test-produktion och
demonstration driver stora finansieringsbehov i dessa faser, investeringsbehov på 50–
100 miljoner kronor är vanliga och riskerna är fortsatt höga.

1.3

Förslag

Tillväxtverkets bedömning är att finansieringsgapen kan mötas av insatser som möter
dessa utmaningar genom:

•

•
•

•

Specialiserat riskkapital organiserat i mindre fonder för investeringar med
synnerligen hög risk i företag med långa ledtider i försådd, såddfas och uppstartsfas.
Specialiserat riskkapital organiserat i större fonder för investeringar i företag med
långa ledtider med stora kapitalbehov fram till och med tillväxtfas.
Stöd till utveckling av innovationssystemets aktörers förmåga att stödja företag med
långa ledtider rörande finansiering, partnerskap med större företag samt stöd genom
teknologisk expertis till finansmarknadens aktörer.
Stöd till utveckling av förkommersiell och innovationsupphandling för företag med
långa ledtider med värdeerbjudanden med bäring på särskilt samhällsnyttigt
värdeskapande.

1.4

Metod

1.4.1

En studie i tre steg

För att belysa eventuella behov av marknadskompletterande insatser för branscher med
långa ledtider har Tillväxtverket genomfört en studie i flera steg:

1. Rapporten börjar med en litteraturstudie om internationella, europeiska och svenska
erfarenheter och forskning kring finansiering av långa ledtider. Som en del av detta
arbete har Tillväxtverket beställt en kvalitativ studie av Sweco för kartläggning av
riskkapitalinvesterares syn på finansiering av långa ledtider i Sverige.
2. Därpå följer Tillväxtverkets egen analys och syn på litteraturstudiens fynd belysta mot
myndighetens egna erfarenheter av finansieringsinstrument. Tillväxtverket resonerar
kring faktorer som motiverar behov och utformning av marknadskompletterande
insatser
3. Därefter presenteras Tillväxtverkets slutsatser och syn på implementering av
finansieringsinstrument för företag med långa ledtider.
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4. Till sist diskuteras potentiella teman för framtida lärande som kan stärka kunskapen
om relevanta investeringssegment, potentiella insatser och policyutveckling för
företag med långa ledtider.

1.4.2

Litteraturstudie för bredd

Långa ledtider är ett utmanande tema att belysa i och med att fenomenet inte är föremål
för kontinuerlig bevakning, dataproduktion och analys. Finansmarknadens svårigheter att
arbeta med långa ledtider bidrar till detta. Detta ökar behovet att belysa ämnet.
Utmaningarna väl kända. Vidare är långa ledtider starkt kopplade till viktiga
högteknologiska branscher. Dessa är stadda under snabb och mångfacetterad utveckling.
Tillväxtverket har därför valt att genomföra en omfattande litteraturstudie för att fånga in
en bredd av perspektiv. Det gör å andra sidan att studien blir lite mindre djuplodande
rörande exempelvis enskilda branscher.

1.4.3

Investerarundersökning för marknadsperspektiv

I brist på data har Tillväxtverket sökt andra källor till kunskap och insikt. Exempelvis har
myndigheten löpande kontakt med riskkapitalmarknadens aktörer. Riskkapitalet är en
särskilt framtidsorienterad del av finansmarknaden och är därför till hjälp för att belysa
framväxande trender och tendenser på marknaden. Svenskt riskkapital är engagerade i
och bevakar branscher och företag med långa ledtider. Tillväxtverket har därför bett
Sweco genomföra en kvalitativ intervjustudie av riskkapitalmarknadens syn på långa
ledtider.

1.4.4

Brist på registerdata

Det är utmanande att identifiera företag med långa ledtider i ekonomisk statistik. Detta för
att sådana företag inte kodas på något särskilt sätt. En uppskattning från Europeiska
investeringsbanken (EIB) från 2016 föreslog att det fanns cirka 10 000 små och
medelstora företag i Europa som arbetade med långa ledtider. 1 BCG identifierade 2019
närmare 8 700 företag i cirka 70 länder runt om i världen, som arbetade med utveckling
av en eller flera teknologier med långa ledtider. 2 Skillnaden mellan EIB:s och BCG:s
uppskattningar är stor. Dock bygger uppskattningarna på paneler av företag som
aktörerna själva lyckats identifiera snarare än registerdata. Tillväxtverket bedömer att
siffrorna underskattar fenomenet. Dock är analyserna relevanta för de relativa skillnader,
trender och framgångsfaktorer som studeras utifrån respektive dataset. EIB och BCG
kommer fram till liknande slutsatser.

1 Europeiska
2 Boston

investeringsbanken (2016).

Consulting Group (2019).
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2

Litteraturstudie

2.1

Relevans

2.1.1

Betydelse för ekonomin

2.1.1.1 Företag med långa ledtider har betydande potential och utmaningar
Långa ledtider är ett samlingsnamn för nya, omvälvande teknologier och företagen som
kommersialiserar dessa. Dessa företag kan ha en omfattande ekonomisk potential och
påverkan på industrier, marknader och samhället i stort. De utmanas dock av
kapitalintensiva utvecklingsprocesser och långa ledtider till framgångsrik
kommersialisering. 3

2.1.1.2 Teknologier förändrar förutsättningar för industrier och ekonomier

Teknologier med långa ledtider har ofta förutsättningen att fungera som så kallade
plattformsteknologier som förändrar förutsättningar i andra branscher och sektorer.
Artificiell intelligens (AI), mobilteknik och bioteknik är exempel på segment som redan
idag omformar samhällets och ekonomins förmågor och förutsättningar. Andra branscher
attraheras eller tvingas att bygga sin utveckling och tillväxt utifrån dessa nya teknologiska
plattformar. Ett exempel är DNA-sekvensering inom bioteknologi. Detta har skapat ett helt
nytt fält som numera lyfts som centralt för sjukvårdens och hälsans framtid. Fältet kan
möjliggöra utveckling av individanpassad sjukvård i form av individuellt utformade
kliniska metoder, mediciner samt tillämpning av annan medicinteknik för exempelvis
diagnostik. Teknologier med långa ledtider har en betydande roll för moderniseringen av
industri, tillverkning, telekommunikation, handel, sjukvård samt innovation för en fossilfri
och cirkulär ekonomi. 4

Teknologier med långa ledtider kan leda till utveckling av helt nya marknader från sociala
medier och sakernas internet (internet of things) till additiv tillverkning (3D-printing) och
individanpassad hälsa och medicin (personalized medicine). En sista faktor som driver
kommersiellt intresse kring dessa teknologier är att de i många fall kan skyddas med
patent och immaterialrätter som etablerar konkurrensfördelar på de marknader de verkar
i. Detta gör teknologier med långa ledtider strategiskt intressanta som plattformar för
länders framtida konkurrenskraft. 5 Boston Consulting Groups (BCG) illustration nedan
visar det fotavtryck som innovation baserad på olika teknologier med långa ledtider har i
olika branscher. 6

3 Boston

Consulting Group (2019).

6 Boston

Consulting Group (2019).

4 Europeiska
5 Ibid.

investeringsbanken (2016).
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Figur 1. Karta över intensitet av teknologier med långa ledtider inom olika branscher. 7

Artificiell intelligens och data
Sakernas internet och sensorer
Drönare och robotik
Avancerade material
Bioteknologi
Förstärkt och virtuell verklighet

Intensitet av innovation baserat på teknikslag inom enskilda sektorer
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Stark (5-10%)

Låg (1-3%)
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Medel (3-5%)

2.1.1.3 Internationell konkurrens om teknikledarskap är hård
Omkring hälften av de företag som BCG identifierade 2019 återfanns i USA, knappt en
tiondel fanns i Kina och ungefär 1 procent av dessa fanns i Sverige. 8 Trots USA:s historiska
dominans, är tillväxttakten för högteknologiskt företagande betydligt större i andra delar
av världen såsom Kina, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. 9

Den globala utvecklingen för investeringar i teknik med långa ledtider är fortsatt snabb.
Betydande mängder kapital har investerats i sådana segment under de senaste åren. De
delsegment som attraherat den största volymen investeringar internationellt under
perioden 2015–2018 är, enligt BCG, fotonik och elektronik samt bioteknik, följt av AI samt
drönare och robotik. 10 Den sektor som attraherade överlägset mest kapital i Europa under
2019 var AI, med 4 884 miljoner dollar. Även om investeringstakten ökar i Europa hävdar
vissa finansiärer att volymerna på investeringar i långa ledtider i Europa borde vara större
för att motsvara den höga kvaliteten och det potentiella värdet av regionens företag. 11
Många nationer satsar strategiskt på utvecklingen av högteknologiska innovationer.
Konkurrensen om teknologiskt ledarskap inom vissa sektorer, såsom AI, är mycket hård. 12

2.1.1.4 Teknologier med långa ledtider är en politisk prioritering

Potentialen och konkurrensen kring teknologier med långa ledtider driver fram politiska
prioriteringar kring dessa företag som strategiskt viktiga för länders framtida ekonomier.

Långa ledtider lyftes fram som en tydlig politisk prioritering av Juncker-kommissionen.
Detta skedde mot bakgrund av segmentets nyckelroll och potential att driva den
Europeiska unionens konkurrenskraft. Teknologier med långa ledtider är ett kärnfokus för
det europeiska forskningsprogrammet Horisont 2020. 13 Programmets efterföljare,
7 Illustration

8 Boston

Consulting Group (2019).
(2019).

9 Atomico

10 Boston

Consulting Group (2019).

11 Atomico
12 Ibid;

anpassad från Boston Consulting Group (2017).

(2019).

Boston Consulting Group (2019).

13 Europeiska

investeringsbanken (2019).
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Horisont Europa, finansieras med i storleksordningen 95,5 miljarder euro i EU:s
långtidsbudget 2021–2027, och blir därmed världens största enskilda
forskningsprogram. 14

Den svenska regeringen lyfter bland annat i sin nationella strategi för livsvetenskap, att
Sverige även fortsättningsvis ska vara en ledande nation inom forskning och utveckling
samt ha ett konkurrenskraftigt näringsliv i världsklass. Dagens innovationer ser
regeringen som morgondagens produkter och tjänster. Högteknologiska produkter lyfts av
regeringen som nyckelfaktorer för ekonomisk tillväxt och produktivitet men även för
samhällets välstånd. 15

2.1.2

Betydelse för samhället

2.1.2.1 Nya teknologier kan bidra till lösningar på samhällets utmaningar
Många av de nya teknologier som utvecklas av företag med långa ledtider inriktar sig på
områden med stora samhälleliga och miljömässiga utmaningar. BCG finner att över 500 av
världens företag med långa ledtider som fått riskkapital sedan 2005 adresserade fler än
ett av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vanligast förekommande var mål 13
(bekämpa klimatförändringarna). Runt hälften av företagen riktar in sig både mot mål 3
(god hälsa och välbefinnande) och mål 9 (hållbar industri, innovationer och infrastruktur).
Genom sina nya och omvälvande teknologier, enskilda eller i kombination med varandra,
har dessa företag möjlighet att skapa nya förutsättningar för, och lösningar på, flera av
våra mest angelägna globala utmaningar. 16 Investerare bidrar till denna utveckling och har
allokerat över 4 miljarder dollar till teknikföretag som adresserar de globala målen i
Agenda 2030. Det är en ökning med över 600 procent från de föregående fem åren. 17
Tabell 1. Antal och andel av företag med långa ledtider som BCG finner adresserar
respektive FN-mål för hållbar utveckling. 18
Mål för hållbar utveckling (Agenda 2030)

Andel i procent

Hälsa och välbefinnande (mål 5)

51 %

Industri, innovation och infrastruktur (mål 9)

50 %

Hållbara städer och samhällen (mål 11)

28 %

Hållbar konsumtion och produktion (mål 12)

25 %

Bekämpa klimatförändringarna (mål 13)

22 %

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8)

21 %

Hållbar energi (mål 7)

18 %

Minskad ojämlikhet (mål 10)

14 %

14 EU-kommissionen

(2020d).

15 Näringsdepartementet
16 Boston

Consulting Group (2019).

17 Atomico

18 Boston

(2019).

(2019).

Consulting Group (2019).
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2.1.2.2 Miljöteknik har särskild betydelse för klimatmålen
FN:s organisation för industriell utveckling pekar på att korspollinering av teknologier
med långa ledtider och miljöteknik är en nyckel för att adressera de globala
hållbarhetsmålen. 19 Forskaren Polzin menar att miljöteknisk innovation är avgörande för
världens möjligheter att möta både nationella och globala miljö- och klimatmål. 20 World
Economic Forum (WEF) illustrerar mötet mellan företag med långa ledtider, benämnt
deep tech i figuren, och miljöteknik, benämnt green tech i figuren, och benämner
överlappningen som deep green, se figur nedan. 21
Figur 2. Illustration av överlappning mellan miljöteknik och teknologier med långa
ledtider. 22

2.1.2.3 Långa ledtider skapar ibland socioekonomiska utmaningar
Teknikutveckling med långa ledtider får ibland negativa följdverkningar i samhället.
Högteknologiska bidrag till omvälvning av marknader och industrier kan leda till
strukturomvandling med sociala, ekonomiska och politiska konsekvenser som följd. 23
Detta driver exempelvis omstrukturering av arbetsmarknaden. Gamla typer av jobb
försvinner och nya både mer och mindre kvalificerade arbetstillfällen och yrkeskategorier
skapas. Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) pekar på att denna
omvandling kräver insatser som möter upp med kompetensutveckling,
kompetensförsörjning och utveckling av arbetsmarknadens funktionalitet för att stödja
omställning i industriell skala. 24

19 United

20 Polzin

21 World

Nations Industrial Development Organization (2019).
(2017).
Economic Forum (2020).

22 Anpassat

23 Boston

från World Economic Forum (2020).

Consulting Group (2019).

24 European

Institute of Innovation & Technology (2019).
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2.2

Definitioner

2.2.1

Ett svårfångat begrepp

2.2.1.1 Olika begrepp används för att tala om långa ledtider
Det finns ingen vedertagen definition av branscher eller företag med långa ledtider. I
politisk och ekonomisk debatt internationellt talas det om deep tech (internationellt) eller
key enabling technologies (Europeiska kommissionens benämning, KET) när man
diskuterar branscher, företag och teknologier med långa ledtider. I tabellen nedan visas
hur olika tongivande aktörer exemplifierar vilka teknologier som avses inom dessa fält.
Det är i stort sett samma karaktärisering som dessa benämningar uttrycker. Det finns en
betydande överlappning mellan de teknologier som pekas ut, samt vissa skillnader.
Tabell 2. Avgränsningar av långa ledtider i tre olika studier.
Aktör

Begrepp

Nämnda teknologier som inkluderas

Boston Consulting
Group (BCG) 25

Deep Tech

Avancerade material, artificiell intelligens, bioteknik;
blockkedja; drönarteknik och robotteknik; fotonik och
elektronik, kvantdatorer.

Europeiska
Investeringsbanken
(EIB) 26

Key Enabling
Technologies
(KET)

Mikro- och nano-elektronik; nanoteknik, industriell
bioteknik, avancerade material, fotonik, avancerade
tillverkningssystem.

Atomico 27

Deep Tech

Artificiell intelligens, Big Data, computer vision,
robotik, nanoteknik, blockkedja, sakernas internet
(IoT), hårdvara, prediktiv analys, additiv tillverkning,
djupinlärning (machine learning), drönarteknik,
halvledare, virtual reality, radar, tal, kvantdatorer.

2.2.1.2 I finansbranschen råder språkförbistring kring långa ledtider
Sweco och Tillväxtverket har intervjuat finansmarknadens aktörer med fokus på
riskkapital. Vissa finansiärer menar att det är svårt att fastställa ett väl definierat begrepp
för investeringar i de segment som benämns långa ledtider. De intervjuade finansiärerna
ser heller inget behov av en sådan definition. 28 Finansiärerna som Tillväxtverket talat med
lyfter även en annan anledning som gör det svårt att avgränsa branscher och företag med
långa ledtider. De påpekar att många av de teknologier som diskuteras ofta kombineras i
en och samma forskning, produkt eller företag. AI och bioteknik är ett exempel på detta.

Varken långa ledtider, deep tech eller key enabling technologies verkar som uttryck ha
någon större relevans ur finansbranschens perspektiv och termerna används sällan i
formell bemärkelse. Finansiärer fokuserar i stället på slutmarknaderna för produkter och
tjänster som finansierade företag riktar sig till, alternativt på de underliggande
teknologierna. Inom riskkapital är fonder ofta segmenterade mellan slutmarknader som
25 Boston

Consulting Group (2019).

26 Europeiska
27 Atomico

28 Sweco

investeringsbanken (2018).

(2019).

(2020).
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exempelvis livsvetenskap, digitala konsumentprodukter eller digitala företagstjänster
(Software as a service, SaaS). Högteknologisk innovation med långa ledtider samexisterar
med mindre högteknologisk innovation i dessa branscher. Inom områdena livsvetenskap
och finansiell teknologi ryms enklare konsumenterbjudanden för digital kontakt med
läkare eller finansiellt sparande i mobilen. Där finns också innovationer kring avancerade
material, bioteknologi, AI och blockkedja. Investerare i dessa branscher kan intressera sig
för både hög- och lågteknologisk innovation.

2.2.2

En användbar definition

2.2.2.1 Det är teknologins egenskaper som ger företag långa ledtider
Gemensamt för samtliga kategoriseringar ovan är att de utgår från de underliggande
teknologierna. Dessa teknologier fångas inte av registerdata för företagande och
ekonomisk aktivitet. Detta gör det svårt att skilja branscher och företag med långa ledtider
från andra företag. Ett företag som utvecklar teknologi med långa ledtider kan förutsättas
vara ett företag med långa ledtider. En bransch som domineras av sådana företag kan
beskrivas som en bransch med långa ledtider. Få branscher är emellertid så entydigt
karaktäriserade. Det ligger nära till hands att föreslå till exempel AI eller bioteknik som
segment med långa ledtider. Det försvåras dock av att det finns många företag som
baserar sin verksamhet på existerande teknologier som haft långa ledtider i sin utveckling,
men där företaget i sig inte karaktäriseras av liknande långa utvecklingsprocesser. Företag
som baseras på teknologier med långa ledtider behöver alltså inte själva ha långa ledtider.
Ett exempel är AI som tjänst eller medicinsk diagnostik som tjänst. Utvecklingen av de
underliggande teknologier kan ha långa ledtider medan företag som utvecklar tjänsterna
kan ha mycket kortare tid till produkt och marknad. Under coronakrisen har vi till
exempel sett digitala applikationer för distanskontakt med sjukvården som kan slussa en
person med misstänkt infektion till avancerad laboratoriebaserad diagnostik.
Vårdtjänsten är i sig inte en produkt med långa ledtider även om den bakomliggande
laboratorieteknologin kan ha varit det.

2.2.3

Miljöteknik har också långa ledtider

Miljöteknik är att se mer som en bransch snarare än ett specifikt avgränsat teknikslag.
Miljöteknikföretag innefattar både företag som utvecklar miljöteknik med långa ledtider
och företag som kommersialiserar redan etablerad teknologi. Vid sidan av dessa finns
även miljöföretag som bedriver innovation med affärsmodeller, till exempel cirkulära
affärsmodeller. Miljöföretagen är inte nödvändigtvis miljöteknikföretag om de inte bygger
på teknologisk innovation. Detta kan vara fallet för tjänsteföretag, sociala eller cirkulära
företag. De icke teknikbaserade miljöföretagens förutsättningar behandlas i en separat
tematisk analys av investeringar för hållbar utveckling. I denna rapport diskuteras de mer
avancerade miljöteknikföretagen.

Den gröna politiska agendan är en stark prioritering inom Europa (European Green
Deal 29), och internationellt (Parisavtalet 30), likväl som i Sverige (Regeringens
klimatpolitiska handlingsplan 31). Den gröna agendan är även en tydlig prioritering inom
regionalfonden och har så varit sedan miljöinsatser introducerades som tematiskt
29 EU-kommissionen
30 United

(2019b).

Nations (2015).

31 Miljödepartementet

(2020).
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programområde under regionalfonden inför programperioden 2007–2013. 32
Regionalfondens program för programperioden 2021–2027 förutser insatser såsom
finansieringsinstrument med bäring på klimatomställning. För detta syfte bör läsaren i det
fortsatta beakta att Tillväxtverket inkluderar avancerad miljöteknik i analysen av långa
ledtider. Detta är också i överensstämmelse med miljötekniksektorns egenskaper som i
sina mer avancerade segment karaktäriseras av långa ledtider, något som fördjupas
nedan.

2.2.3.1 Rapportens definition av långa ledtider

I det följande används begreppet långa ledtider som en svensk synonym till deep tech och
key enabling technologies. För analysens skull behöver vi inte specificera någon
avgränsning av vilka teknologier som avses, dock inkluderar Tillväxtverket avancerad
miljöteknik i begreppet. Fokus i det följande är på kapitalförsörjning av företag med långa
ledtider. Om Tillväxtverket finner skillnader mellan olika teknikslag pekas detta ut i
analysen.
Med långa ledtider avses i det följande: ”företag som utvecklar teknologier med långa
ledtider för utveckling av produkter, tjänster, produktion och affär.”

2.3

Utmaningar

2.3.1

Utmaningar för företagen

2.3.1.1 Karaktären långa ledtider utmanar företagen
Företag med långa ledtider har specifika egenskaper som berörts översiktligt ovan. I
avsnitten nedan fördjupas bilden av de faktorer som både möjliggör och utmanar
utvecklingen av dessa företag. Studier från BCG och EIB lyfter ett antal viktiga faktorer
som sammanfattas nedan.

2.3.1.2 Företagen har komplexa behov redan i tidiga skeden

Produkter och tjänster baserade på teknologier med långa ledtider är beroende av
avancerad grundforskning och tillämpad forskning och utveckling vilket kräver betydande
specialisering. Detta ställer stora krav på kompetensförsörjning samt finansiering och
infrastruktur. Specialiserade och omfattande resursbehov är ovanligt bland företag i tidiga
utvecklingsfaser. Detta ger företag med långa ledtider en profil som är utmanande för
finansiärer. 33

2.3.1.3 Tunga utvecklingsprocesser kräver stora resurser

Dessa företag har längre utvecklingstider för prototyper och produktion än vanliga
teknikföretag. Avancerade insatsmaterial, hårdvara och testanläggningar kräver kapital,
kompetens och tid. 34 Ett svenskt exempel är batteriföretaget Northvolt eller ”stål utan
kol”-projektet Hybrit. Dessa industriinitiativ kräver år av utveckling och finansiering i
miljardklassen innan prototyper och testproduktion kan utvecklas. I figuren nedan
illustreras de relativt stora men olika nivåer av kapitalbehov som krävs för utveckling av
tidiga prototyper inom olika högteknologiska segment med långa ledtider.
32 EU-parlamentet
33 Boston
34 Ibid.

(2006).

Consulting Group (2017).

17/65

Figur 3. Diagram över finansiering som krävs för första prototyp per teknologi. 35
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2.3.1.4 Osäker marknadspotential medför hög risk
Det kan ta lång tid innan den kommersiella potentialen av ny teknologi har bevisat sitt
värde i marknaden. Investeringsbehoven kan uppstå långt innan marknadens köpvilja för
resulterande produkter och tjänster kunnat fastställas. Teknologierna kan i vissa fall få
oväntade användningsområden när de väl når praktisk tillämpning. Teknologi utvecklad
med sikte på en viss branschs kan få helt annan, ofta oväntad, betydelse inom en annan
bransch. Detta gör det mycket svårt att värdera och prognostisera värdet av teknologier
och företag med långa ledtider. 36

2.3.1.5 Komplex affärsutveckling försenar kommersialisering

Det kan ta lång tid för högteknologiska företag att utveckla kundrelationer. Försäljning
kan inbegripa komplex samverkan med stora organisationer och företag. BCG finner att
61 procent av företag med långa ledtider de undersökt ser tillgång till marknad som en
betydande utmaning. Utöver försäljning kan tid till marknad påverkas av behov eller krav
på omfattande testning eller reglerad certifiering innan produkter kan erbjudas på
marknaden. Det kan krävas flera år av testning innan produkter kan introduceras på
marknaden. Detta rör exempelvis segment som medicinteknikprodukter eller avancerade
material som används i konsumentprodukter. 37

2.3.1.6 Samverkan med större företag kan vara en förutsättning och en utmaning

97 procent av BCG:s respondenter såg positivt på partnerskap med större företag. De
större företagens tillgång till marknader, kunddata, distributionsnätverk,
underleverantörer, produktions- och distributionskapacitet samt relaterad infrastruktur
gör de företagen attraktiva som partners. För storföretaget kan samverkan med ett
nystartat högteknologiskt företag vara ett kostnadseffektivt alternativ till investeringar i
egen forskning och utveckling. Dock kan partnerskap med större företag även utmana
eller till och med förhindra utvecklingen av den mindre partnern. Förutom
samarbetsproblem kan finansiärer se en problematik i en marknadsdominerande stor
35 Anpassad
36 Boston

från Boston Consulting Group (2019).

Consulting Group (2017).

37 Europeiska

investeringsbanken och EU-kommissionen (2018).
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företagspartner som ägare eller dominerande kund. Detta kan exempelvis utmana nya
nödvändiga partnerskap eller framtida avyttringsmöjligheter för ägare och investerare. 38
Figur 4. Diagram över tid till bolagsbildning och marknadsintroduktion per teknologi. 39
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Figur 5. Diagram över nyckelutmaningar i tidiga skeden för företag med långa ledtider. 40
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2.3.2

Utmaningar för EU

2.3.2.1 Långa ledtider utmanas i hela EU
EU-kommissionen har i flera rapporter från 2009 41, 2012 42 och 2015 43 belyst
nyckelutmaningar för utveckling av teknologier med långa ledtider i Europa:
•

Relevanta forskningsområden är underfinansierade.

38 Boston
39 Ibid.

40 Boston

Consulting Group (2019).
Consulting Group (2017).

41 EU-kommissionen
42 EU-kommissionen
43 High

(2009).
(2012).

Level Expert Group on Key Enabling Technologies (2015).
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•
•
•
•
•
•
•

Brist på sammanhängande teknologiska strategier inom enskilda länder och i EU i
stort.

Bristande utveckling och utnyttjande av skalfördelar och specialisering.
Okunskap om omvälvande utmaningar liksom om potentialen som ligger i utveckling
av högteknologisk innovation som industribas.
Komplexitet som utmanar medial och politisk hantering.
Informationsassymetrier på finansmarknaderna avseende långa ledtider.
Bristande samordning av regelverk
Brister på kvalificerad arbetskraft.

2.3.2.2 Långa ledtider utmanar EU:s konkurrenskraft
EU-kommissionen finner att dessa utmaningar leder till konsekvenser som kan utmana
europeisk konkurrenskraft: 44
•
•

•
•
•

Europeiska innovationer köps ut och kommersialiseras utanför EU.
Marknader för högteknologisk innovation är fragmenterade både rörande tillgång och
efterfrågan.
Bristande fokusering, koordinering och ineffektiv användning av offentliga resurser.
Ineffektiv kapitalallokering.
Underutveckling av högteknologiskt entreprenörskap.

2.3.2.3 EU konkurrerar med resten av världen om teknikledarskap

Mer framåtblickande identifierar kommissionen trender som kan förvärra utmaningarna
och deras konsekvenser beskrivna ovan: 45
•

•
•

Tillverkningsindustrins nedgång i Europa driver ökad arbetslöshet och behov av
omställning.
Europa har fortfarande forskning i världsklass men denna utvecklas inte till varor och
tjänster i önskvärd omfattning. Detta utmanar Europas tillväxtpotential.
USA och Kina investerar mycket mer i kommersialisering av forskning än Europa och
har resultat därefter, med större nyttiggörande av högteknologisk forskning.

Sammanfattningsvis är EU-kommissionens analys att kommersialisering av
högteknologisk forskning är den svaga länken som håller tillbaka Europas tillväxt. Bristen
på kommersialisering begränsar även potentialen för teknologier med långa ledtider att
driva hållbar utveckling i form av lösningar på miljömässiga och sociala
samhällsutmaningar.46

2.3.3

Utmaningar för Sverige

2.3.3.1 Svensk produktivitet är under press
I landrapporten för Sverige från 2019 noterar EU-kommissionen att den svenska
ekonomins produktivitet stagnerade efter 2007. Kommissionen spekulerar över att
44 High
45 Ibid.
46 Ibid.

Level Expert Group on Key Enabling Technologies (2015).
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orsaker kan vara avtagande marginalavkastning på investeringar i ny teknik, inbromsning
i utvecklingen av informations och kommunikationsteknologi eller ökande strukturell
fördelning av ekonomin mot tjänstesektorn. Kommissionen noterar att Sveriges export
tappade i marknadsandelar efter 2007 och hade en sämre utveckling än exempelvis
Tyskland, Nederländerna och Danmark. Dock noterar kommissionen att detta inte
behöver betyda att Sveriges konkurrenskraft minskat utan kan bero på omstrukturering
av den globala ekonomin till produktion i, och export från, tillväxtländer i exempelvis
Asien. 47

2.3.3.2 Sveriges har stark forskning men svag kommersialisering

Sverige är en kunskapsnation och har historiskt haft en hög satsning på forskning och
utveckling i relation till andra delar av världen. EU-kommissionen konstaterar 2020 att
Sverige fortsatt är en av EU:s mest innovativa ekonomier med en utmärkt forskningsbas,
kvalificerat humankapital och konkurrenskraftiga multinationella företag. 48 Sveriges
totala investeringar i forskning och utveckling har legat på drygt 3 procent av BNP. Det är
betydligt högre än snittet både i OECD och EU och bland det högsta i världen. Endast
Israel, Sydkorea, och Taiwan ligger i dagsläget på högre nivåer. 49 Sverige placerar sig högst
i en årlig rapport från EU-kommissionen (innovation scoreboard), där innovationsklimatet
i respektive medlemsland analyseras och rangordnas genom en sammanvägning av
27 olika variabler. Dessa täcker ett brett spektrum av dimensioner bland annat
humankapital, forskningsinfrastruktur, innovationsklimat och tillgång till olika slag av
finansiering. I den senaste rapporten, från 2020, kan man utläsa att Sverige sammantaget
har ett mycket starkt system för att främja innovationer. 50
Däremot lyfts några områden fram där Sverige presterar sämre än genomsnittet för EUländer. Ett område illustreras av innovation scoreboard-indikatorn ”sales impacts” där
Sverige ligger under EU-snittet. Detta avser fånga upp till vilken grad ett land lyckas med
att kommersialisera sina forskningsresultat och innovationer på marknaden. 51

2.3.3.3 Sverige har en väl fungerande finansmarknad

EU kommissionen konstaterar i landrapporten från 2019 att utvecklingen för
investeringar i Sverige varit stark jämfört resten av EU under perioden 2013–2017 men
att utvecklingen stagnerat något under 2018. Svenska företag hade 2018 en hög förmåga
att genomföra önskvärda investeringar (35 procent jämfört med EU-snittet 21 procent). 52

2.3.3.4 Finansiering av svensk forskning och innovation förändras

En stor del av de forskningsinvesteringar som görs i Sverige härrör från ett mindre antal
privata, multinationella företag. Totalt stod näringslivet för 2,35 procent av investeringar i
forskning och utveckling av totalen 3,3 procent 2018. 53 Detta utgör en risk i det att större
företag och deras utländska ägare ibland väljer att flytta verksamhet, inklusive forskning
47 EU-kommissionen

(2019a).

50 EU-kommissionen

(2020b).

48 EU-kommissionen

49 EU-kommissionen

51 Ibid.

52 EU-kommissionen
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och utveckling, från Sverige. EU-kommissionen finner att näringslivets finansiering av
allmän forskning har börjat avta efter 2011. 54

Det offentligas roll i utveckling av teknologier med långa ledtider är traditionellt och
huvudsakligen knuten till grundforskning. Banbrytande teknologier med långa ledtider
har ofta sitt ursprung i sådan forskning. Utmaningar återstår kring implementering och
kommersialisering av forskning, det som i svenska universitetssystemet kallas
nyttiggörande (technology transfer). 55

2.4

Behov

2.4.1

Behov hos företagen

2.4.1.1 Stora resursbehov kräver extern finansiering
Den ofta avancerade produktutvecklingen baserad på teknologier med långa ledtider
driver ovanligt stora finansieringsbehov redan i företagens tidiga utvecklingsfaser.
Kapitalintensiteten varierar mellan olika teknikslag. Kostnaden att ta fram en prototyp
inom bioteknologi är i snitt sex gånger högre än inom blockkedjeteknik. Kostnaderna för
marknadsintroduktion och uppskalning av produktion kan likaledes variera mellan
teknikslag. Ett nytt läkemedel kan kräva stora investeringar och lång tid innan det
godkänns på nya marknader. Avancerade material kan vara väl utvecklade redan i
forskningsstadiet men innebära stora utmaningar och kostnader att sätta i storskalig
produktion. 56

2.4.1.2 Miljöteknikföretagen behöver strategiskt fokus och stöd

Polzin argumenterar för omfattande finansieringsbehov inom miljöteknik och menar att
dessa vida överstiger offentliga resurser i de flesta länder. 57 WEF argumenterar för att de
avancerade miljöteknikföretagens utmaningar i mycket liknar utmaningarna för långa
ledtider. WEF poängterar exempelvis att miljöteknikföretag likt företag med långa ledtider
kan behöva betydande finansiering i tidiga utvecklingsfaser för att bygga anläggningar för
demonstration och test-produktion. 58 WEF identifierar vidare behov av
marknadskompletterande insatser för avancerad miljöteknik. WEF exemplifierar detta
med EIB:s lån 2020 om 350 miljoner euro till finansieringen av svenska Northvolts
batterifabrik i Skellefteå. 59

WEF, Cleantech Incubation Europe och Polzin tar alla upp ett behov av offentligt stöd i
andra former än finansiering, särskilt genom att stärka efterfrågan på miljöteknik. Detta
anförs som nödvändigt för att bygga sektorns affärsmodeller och driva dess tillväxt. Den
offentliga sektorns roll genom upphandling pekas här ut som viktig. Rapporterna anför att
det offentliga är en av få aktörer som har ett uppdrag att värna och värdera de miljövinster
som resulterar av gröna investeringar och miljöteknisk innovation. 60 WEF pekar på ett
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55 Sweco
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58 World
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behov att anpassa upphandlingsprocesser för att öppna upp för miljöteknikföretag. 61
Polzin pekar på behovet av strategiska satsningar på miljöteknisk innovation och
långsiktiga politiska spelregler för att ge sektorn trovärdighet och reducera politisk risk i
finansmarknadens ögon. 62

2.4.2

Behov för EU

2.4.2.1 EU behöver stärka finansiering, kommersialisering och samverkan
För att möta utmaningarna rekommenderar EU-kommissionens expertgrupp för långa
ledtider (High Level Expert Group on Key Enabling Technologies, HLEG-KET) att europeiska
länder fokuserar sina tillväxt- och industristrategier mot utveckling och
kommersialisering av teknologier med långa ledtider, genom att: 63
•

•
•

•
•
•

Stärka europeisk infrastruktur för teknologisk utveckling, innovation och industriell
implementering.
Stärka industriell demonstrations- och pilotverksamhet med utgångspunkt i
teknologier med långa ledtider.

Använda offentliga interventioner genom finansieringsinstrument för att katalysera
mer privat finansiering till modernisering och omställning av Europas
tillverkningsindustrier.
Stärka förkommersiell upphandling och innovationsupphandling som ett strategiskt
verktyg för att stimulera efterfrågan på teknologier med långa ledtider.

Utveckla samverkan mellan Europas strategier för smart specialisering.
Stärka implementeringen av teknologier med långa ledtider som resurs för drivande
av social och miljömässig samhällsnytta, inklusive hantering av socioekonomiska
konsekvenser av industriell omställning.
• Stärka förutsättningen för forskning, utveckling och innovation samt implementering
av teknologier med långa ledtider genom handels- och investeringsavtal med länder
utanför EU.
• Stärka förutsättningarna för korspollinering av olika teknologier med långa ledtider
från forskning till kommersialisering och främja tekniköverföring mellan industriella
sektorer.
• Stärka investeringarna i utbildning och kompetensutveckling relaterade till innovation
och kommersialisering av teknologier med långa ledtider.
Bredden av behov som EU-kommissionens expertgrupp identifierar har stöd i BCG:s
studie av ekosystem kring innovation med långa ledtider. I bilden nedan illustreras det
lapptäcke av ömsesidiga beroenden och relationer som bidrar till starka ekosystem kring
enskilda teknologier och företagande med långa ledtider mer generellt.

61

World Economic Forum (2020).

62 Polzin
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(2017).

Level Expert Group on Key Enabling Technologies (2015).
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Figur 6. Illustration över olika aktörers relationer i ekosystem kring företagande med
långa ledtider. 64

2.4.2.2 EU behöver prioritera tematiska områden för strategisk fokusering
EU-kommissionen lyfter strategier som smart specialisering 65 och strategisk prioritering
av vissa teknologislag som viktiga komponenter för att lyckas fokusera insatser för
högteknologisk innovation och företagande inom europeiska länder. 66 Mer generellt lyfter
många aktörer vikten av tydlig prioritering och därtill knuten finansiering och strategi för
nyttiggörande av forskning genom kommersialisering. 67 Smart specialisering kan
verkställas genom klusterstrategier som driver upp kritisk massa av kompetens,
samverkan och infrastruktur. Dessa kan rent av vara en förutsättning för teknikslag som
bioteknik eller avancerade material. 68 EIB trycker på behovet av tematiskt fokus för att
lyckas säkra finansieringskedjan längs alla utvecklingsfaser för teknologier med långa
ledtider. Dels för att säkra tillgången på finansiering, dels för att säkra
innovationssystemets stöd till finansiering för respektive teknologiskt segment. 69
Ytterligare en roll för det offentliga som lyfts fram av EU-kommissionen är potentialen för
det offentliga att agera som kund till företag. Särskilt pekas förkommersiell upphandling
och innovationsupphandling ut som underutnyttjade möjligheter att ge företag med långa
ledtider deras första testkunder och samtidigt styra nya teknologier mot allmännyttiga
ändamål. 70
Sammanfattningsvis pekar EU-kommissionens strategi på vikten av arbetet att säkra
fokus, finansiering, utveckling och kommersialisering av teknologier med långa ledtider.
64 Anpassat

65 Smart

från Boston Consulting Group (2019).

specialisering är ett organisatoriskt verktyg inom EU för strategisk fokusering och samverkan för
industriell utveckling.
66 EU-kommissionen (2014).
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68 Europeiska

69 Europeiska
70 High

investeringsbanken och EU-kommissionen (2018)
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Detta bör ske i alla led och utvecklingsfaser från forskning till företagande. Sådana insatser
bör medverka till korspollinering mellan teknikslag samt tekniköverföring mellan olika
sektorer och industrier. Länder bör använda offentliga medel och
marknadskompletterande finansieringsinstrument för att katalysera privata finansiärer
och företag till bidrag till industriell utveckling i Europa baserat på dessa teknologier.

Särskilt rörande miljöteknik påstår WEF att Europa kan ha en strategisk fördel över USA
rörande avancerad miljöteknik då både offentliga industriella investeringar och den gröna
agendan är mer utvecklade i Europa. 71

2.4.3

Behov i Sverige

2.4.3.1 Framtida tillväxt kräver stärkt kommersialisering av forskning
Kommissionen föreslår att Sverige behöver stärka offentlig-privat samverkan kring
forskning och utveckling där Sverige 2019 halkade ned till åttonde plats i EU. Inte minst
rör detta behov stärkt samverkan mellan små och medelstora företag och akademin.
Sverige behöver stärka kommersialisering av forskning samt innovationsförmågan hos
små och medelstora företag. Detta krävs för att landet ska bibehålla sin innovations- och
konkurrensförmåga på längre sikt. 72 Sweco menar att stärkt kommersialisering av
forskning med långa ledtider kräver ökad finansiering av små och medelstora företag samt
innovationssystemets aktörer. Sweco pekar vidare på vikten av att stärka ekosystem som
möjliggör mer avancerat nyttiggörande av forskning genom industriell samverkan. 73

2.4.3.2 Klimat- och energimål kräver ökade satsningar på miljöteknik

EU-kommissionen pekar 2020 mot särskilda behov att kartlägga investeringsbehoven och
säkra tillräcklig finansiering av områden som ska bidra till Sveriges ambitiösa klimat- och
energimål. 74 En statlig utredning om gröna investeringar från 2017 menar att Sverige
behöver investeringar i klimatomställning motsvarande en tredjedel av svensk
bruttonationalprodukt. 75 Naturvårdsverket noterar att omfattande offentliga och privata
miljöinvesteringar är en förutsättning för att Sverige ska lyckas nå de nationella
miljömålen och bidra till att realisera Agenda 2030. 76

2.4.3.3 Vikande miljöteknikexport kräver satsningar på innovation

World Wildlife Fund (WWF) och Cleantech Group noterar i en rapport från 2017 (Global
Cleantech Innovation Index) att Sverige hamnar på plats 3 av 40 länder vad gäller potential
att kommersialisera miljöteknik 2018–2028. 77 Rapporten noterar dock att data över
svensk miljöteknikexport visar att potentialen inte realiseras. Svensk miljöteknikexport
lider i stället av en bred och generell nedåtgående trend. 78 Svenska miljöinstitutet (IVL)
utkom 2019 med en rapport om styrkeområden för svensk miljöteknikexport. Rapporten
visar att svensk miljöteknikexport halkar efter EU och att Stockholm halkat efter Skåne
och Region Västra Götaland. En stark export under 2003–2008 har bytts till en konsekvent
71 World
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trend av minskande miljöteknikexport. Detta har skett i kontrast till Sveriges annars
ökade export. IVL konstaterar även en strukturomvandling i relationen mellan äldre och
nyare miljöteknik. Klassiska svenska styrkeområden som avfallshantering samt vattenoch luftkvalitet står tillbaka för nya områden som förnybar energi och
energieffektivisering. IVL konstaterar att för framtidens miljöteknikexport är de
innovativa teknikbaserade företagen viktiga då de står för majoriteten av nya patent.
Styrkeområden i svensk miljöteknikinnovation är förnybar energi, energi och
resursåtervinning samt miljötjänster och konsulter. Styrkeområden för mer mogna
svenska miljöteknikföretag är energi och resursåtervinning samt vattenkvalitet.
Skillnaden mellan dagens områden för miljöteknikinnovation och dominerande
miljöteknikområden inom export konstaterar IVL som ett teknikskifte där klassiska
svenska styrkeområden är på väg att ersättas av nya. 79

2.4.3.4 Miljöteknikföretag behöver stärkt finansiering

Naturvårdsverket har noterat att finansieringsbehoven för svenska miljöteknikföretag är
som mest utmanande för företag med en hög teknologisk mognad men som inte funnit sin
marknad än. De finner att merkostnaden för att nå de högsta stegen av teknikmognad,
Technological Readiness Level (TRL 8), överstiger kostnaden för hela forsknings- och
utvecklingsprocessen (TRL 1–7) med i storleksordningen 500 procent. För att kunna
överkomma denna gräns krävs att det finns starka ekonomiska incitament för finansiärer
att våga satsa på miljöteknikprojekt. 80

2.4.3.5 Miljöteknikföretag behöver offentlig efterfrågan på miljöteknik

IVL och Naturvårdsverket tar upp betydelsen av en inhemsk marknad för miljöteknik.
Aktörerna pekar på potentialen för offentlig upphandling att bidra till
miljöteknikföretagens affärsutveckling. IVL noterar att unga företag inom miljöteknik som
inte exporterar, växer fortare än de som exporterar. IVL drar slutsatsen att unga
miljöteknikföretag skulle må bra av att utvecklas på en lokal marknad. IVL finner att
exporten drivs av mer mogna miljöteknikföretag. 81 Investeringsbehoven för
klimatomställning pekar på en stor potential för affärer till miljöteknikföretag. Det är dock
inte givet att detta investeringsbehov motsvaras av en tydlig väg för utveckling av
efterfrågan på svensk miljöteknik. När Tillväxtanalys 2015 utvärderade regeringens
miljöteknikstrategi lyfte man behovet av efterfrågestimulerande insatser. Tillväxtanalys
anförde att detta krävs för en mer balanserad utveckling av miljöteknikindustrin. 82
Naturvårdsverket utvärderade satsningar på implementering av avancerad miljöteknik
inom hållbar stadsutveckling. Verket fann då att finansiering och efterfrågan på produkter
och tjänster var den största utmaningen för projekten att leva vidare i löpande
affärsrelationer mellan företag och kommuner. 83 Energimyndigheten och Cleantech
Scandinavia argumenterar för mer långsiktiga politiska spelregler för miljöpolitik.
Anledningen är att miljöpolitiken styr hur offentliga interventioner, upphandlingar och
annat stöd kommer miljöteknikföretagen till del. Miljöpolitikens spelregler formar även
privata finansiärers syn på sektorns potential, transparens och trovärdighet. 84
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2.5

Finansiering

2.5.1

Efterfrågan på finansiering internationellt

2.5.1.1 Finansiering är den primära utmaningen för långa ledtider
Det är i många fall både utmanande och tidskrävande för nya företag att finna
ändamålsenlig finansiering under de första åren. Huvudorsakerna är avsaknaden av
kommersiell och ekonomisk historik samt brist på belåningsbara tillgångar i
verksamheten. BCG finner i sin enkätundersökning att finansiering rankades som den
primära utmaningen, noterad av 80 procent av företag med långa ledtider. 85

2.5.1.2 Finansieringsbehoven varierar med utvecklingsfas och tekniksegment

Det finns skillnader i finansieringsbehov i olika faser mellan olika teknologislag och
branscher. Behoven i respektive fas skiljer sig åt beroende på exempelvis affärsidéns
komplexitet och eventuella regulatoriska krav som ställs på tjänster eller produkter. Ett
särdrag med företag med långa ledtider är att samma typ av investering, exempelvis
utveckling av affär eller produktion, kan ske i helt olika utvecklingsfaser för olika
teknologislag. För företag inom livsvetenskap, exempelvis bioteknik för
läkemedelsutveckling, är det försådd- och såddfaserna som är de mest kapitalintensiva.
Företag i andra tekniksegment tar in mindre externt kapital i dessa faser. Produkter som
baseras på avancerade material kan vara närmast färdigutvecklade redan under
forskningsstadiet men kan kräva tidiga och omfattande investeringar i en eller flera
testproduktionsanläggningar relativt snart efter bolagsbildning. Sådana investeringar kan
anses tillhöra sådd- eller uppstartsfas för dessa företag, medan motsvarande investeringar
för andra företag kan räknas till tillväxtfasen, som en del av en uppskalningsstrategi. 86 BCG
exemplifierar detta i figuren nedan där olika finansieringskällor uppträder i olika volymer
under olika utvecklingsfaser beroende på teknikslag.
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Figur 7. Diagram över volymer av olika finansieringsinstrument i olika utvecklingsfaser
per teknologislag. 87

2.5.2

Tillgång på finansiering internationellt

2.5.2.1 Lån och krediter finansierar sällan långa ledtider
Kommersiell kreditfinansiering är generellt inte tillgänglig för företag med långa ledtider
annat än i en relativt mogen fas. 88 EIB fann i en undersökning av sådana företag 2016 att
30 procent av deras urval av särskilt lovande företag i tillväxtfas inte lyckades attrahera
kreditfinansiering från marknaden. 89 Det faktum att företag med långa ledtider har längre
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tid än andra företag till marknadsintroduktion och därmed intäkter gör det svårt att
finansiera utvecklingen med lån och krediter. Även i de fall lånefinansiering kan vara
möjlig för ett företag, exempelvis för företag som har någon form av intäkter redan i tidig
fas, bedömer finansiärer ofta kreditrisken som mycket hög för företag med långa ledtider.
90

På vissa internationella marknader, exempelvis USA, erbjuds särskilda, anpassade
låneprodukter för företag med mycket hög risk. Ofta tar detta formen av konvertibler, lån
som kan konverteras till aktieägande under vissa villkor. Sådana instrument förekommer
som verktyg för svenskt och europeiskt riskkapital men Europa har ännu inte sett någon
bredare marknad av aktörer som erbjuder denna typ av instrument i större skala till
företag med långa ledtider. 91
EIB noterar att offentlig finansiering kan fungera som en dörröppnare för den privata
kreditmarknaden. Logiken är att offentliga finansiärers genomlysning och
företagsbesiktning kan öka transparens och förtroende för företaget samt och sänka
kostnader för privata finansiärers värderingsprocess. EIB finner i en undersökning att 52
procent av företag med långa ledtider angav offentlig finansiering i form av krediter eller
garantier som mycket betydelsefullt för att lyckas attrahera annan finansiering. 92
Figur 9. Diagram över upplevda svårigheter med kreditfinansiering för långa ledtider per
nivå av intäkter i euro. 93

Polzin argumenterar för att kreditfinansiering är lika otillgänglig för miljöteknik som för
företag med långa ledtider. 94 Polzin pekar på att till och med mogna miljöteknikföretag
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kan ha svårt att få bankfinansiering till följd av ofördelaktig riskvägd värdering i
förhållande till kapitalbuffertar som kräva av bankernas solvensregelverk. 95

2.5.2.2 Riskkapitalet både stärker och utmanar långa ledtider

Givet den höga risknivå som är förknippad med företagen i fråga är ägarkapital genom
riskkapital den mest passande finansieringsformen. Riskkapital är förknippat med högre
acceptans för risk som balanseras med högre förväntad avkastning i jämförelse med
kreditgivning. Riskkapital har även generellt längre löptider på sina investeringar än
bankernas företagslån. Den kapitalintensiva utvecklingen medför att stora förluster
uppstår i företagen vilket gör att det egna kapitalet måste stärkas upp. De stora
investeringsbehoven i kombination med utmaningarna på kreditmarknaden gör att dessa
ofta har betydande, långsiktiga behov av ägarkapitaltillskott genom alla tidiga
utvecklingsfaser. 96

Privatpersoner, så kallade affärsänglar, och mindre privata investeringsbolag, kan fylla en
viktig roll för att möta de finansieringsbehoven i såddfasen. Ofta träder dessa in som den
första privata, utomstående investeraren och ägaren. Änglarna har därmed en viktig roll
som brygga mellan offentliga bidrag i försåddsfas och formellt riskkapital. När företagen
efter såddfasen går mot uppstartsfas och lansering ökar deras behov av affärsutvecklande
kompetens. Änglarna kan i begränsad utsträckning möta dessa kombinerade kapital- och
kompetensbehov. Här tar de specialiserade riskkapitalfonderna vid. Det ska dock noteras
att sådana existerar endast för ett fåtal segment av företag med långa ledtider. 97

EIB och EU-kommissionen konstaterar att det är brist på riskkapitalinvesterare med
tillräckligt fokus och teknisk kompetens för att rikta sig till mer avancerade teknologier
med långa ledtider. 98 Riskkapital är alltjämt aktivt i och stärker successivt sin närvaro i
sådana segment. Wavestone finner i sin undersökning (Europe is Deep Tech: Deep tech
global investor survey) att riskkapitalfonders investeringar internationellt i företag med
långa ledtider växte tre gånger snabbare än övriga investeringssegment sedan 2015 och
att segmentet är det snabbast växande sedan 2017. 99 Atomico, ett internationellt
riskkapitalbolag med fokus på teknik, finner att investeringar i företag med långa ledtider
av riskkapitalfonder globalt växt från 3 miljarder dollar 2015 till 8,4 miljarder dollar
2019. 100 BCG gör en egen uppskattning att dessa investeringar växt med i snitt 20 procent
per år från 2015 och att dessa nådde 18 miljarder dollar 2018. 101 BCG landar således på en
betydligt högre siffra än Atomico men inkluderar även riskkapital med storföretag som
huvudman (corporate venture capital, CVC 102) i sin beräkning Det senare uppskattar BCG
till 5,7 miljarder dollar år 2018. De storföretag som gör investeringar i företag med långa
ledtider riktar i ökande omfattning sitt stöd till sådana företag genom satsningar på
inkubatorer, acceleratorer, innovationslabb och andra former av partnerskap med yngre
teknologiutvecklande företag. 103
95 Polzin
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Figur 10. Diagram över kapitalvolymer investerade i långa ledtider 2015–2019. 104
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Figur 11. Diagram över kapitalvolymer inom långa ledtider per land 2014-2019. 105
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WWF och Cleantech Group reflekterar i en gemensam analys över förutsättningar för
riskkapitalinvesteringar i miljöteknik. De finner att 75 procent av alla
miljöteknikinvesteringar globalt mellan 2010–2016 koncentrerades till endast fyra
områden: transporter, energieffektivisering, energiproduktion genom sol-el samt jordbruk
och livsmedel. 106 WEF hävdar att europeiska miljöteknikföretag i tillväxtfas är beroende
av utomeuropeiska investerare i brist på större specialiserade fonder i Europa. WEF
identifierar detta som en risk för utlokalisering av europeiska miljöteknikföretag om de
kommer under inflytande av internationella finansiärer.

2.5.2.3 Bidrag och innovationssystem är viktiga för långa ledtider

I stort sett samtliga teknologier med långa ledtider har under kortare eller längre perioder
finansierat sin utveckling med olika typer av stöd och bidrag. Detta är naturligt då
företagen ofta har sitt ursprung i forsknings- och universitetsmiljöer. Bidrag i form av
forskningsfinansiering, finansiering i försåddsfas för validering och implementering är
viktiga finansieringskällor för dessa teknologiers utveckling. Ofta drivs utvecklingen av
104 Anpassat
105 Ibid.

106 World

från Atomico (2019).

Wildlife Fund & Cleantech group (2017).
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sådan finansiering under många år innan företagsbildning. 107 EU-kommissionen och EIB
pekar på en viktig roll för offentliga bidrag och lån med mjukare villkor från offentliga
institutioner. 108 BCG pekar vidare på andra former av offentligt stöd till inkubatorer,
acceleratorer och offentlig-privat samverkan som betydelsefulla. Dessa anses
tillhandahålla betydelsefull kompetens i tidiga skeden samt säkra kontaktytor mot
bredare ekosystem av stödresurser och finansiering. 109

WEF tar upp att de många olika offentliga initiativ och program som riktas mot miljö och
miljöteknisk innovation sällan är väl synkroniserade och leder till svårigheter för
miljöteknikföretag att kombinera olika finansieringskällor och bidrag som kan vara
avgörande i tidiga skeden. 110

2.5.3

Drivkrafter för marknadsmisslyckanden internationellt

Nedan förklaras ett antal generellt förekommande former av marknadsmisslyckanden
som drabbar företag med långa ledtider. I det följande illustreras hur dessa faktorer
påverkar kapitalförsörjning på marknads- respektive transaktionsnivå.

2.5.3.1 De flesta finansiärer saknar specialistkompetens

Få finansiärer inom kreditväsende och riskkapital är specialiserade på teknologier med
långa ledtider. Ett undantag är en växande trend av riskkapitalfonder specialiserade på
livsvetenskap. Sådana fonder utvecklar teknisk expertis och branschkännedom som krävs
för mer kvalificerad bedömning av dessa segment av företag. Kostnaden för att bli en
informerad investerare inom ett teknologisegment med långa ledtider kan verka
avskräckande men medför en fördel i möjligheten att mer kostnadseffektivt bearbeta
marknaden. 111 Livsvetenskap har nått över tröskeln där fördelar med specialisering blivit
allmänt kända och visat sin potential i kvalificerade investerares förmåga att skapa
avkastning. Livsvetenskaperna har gett upphov till ett eget finansiellt ekosystem i många
geografiska marknader vilket ytterligare ökar tillgången på expertis kring den sektorn.
Livsvetenskaperna kan tjäna som ett exempel på framgångsrik finansindustriell
organisering kring ett teknologisegment med långa ledtider. I andra segment är denna
utveckling ännu i sin linda. Där finns det färre specialiserade investerare. Samma brist på
specialisering utmanar kreditfinansiering. Värdering av teknologisk risk,
marknadspotential och potentiella säkerheter i form av immaterialrätter ställer krav på
specialistkompetens. Det är få kreditgivare som aktivt upparbetar sådan kompetens. 112
Vissa finansiärer anlitar externa experter för genomlysning av mer krävande
investeringspropåer i de fall de inte har expertisen själva. En förutsättning är dock att
kostnaden för denna expertis inte bli för hög i förhållande till den potentiella
investeringens storlek. EIB:s analys finner att sådana kostnader kan uppgå till mellan
10 000–20 000 euro. Detta kan vara acceptabelt inom ramen för det formella
riskkapitalets företagsbesiktningar. Det är dock generellt för dyrt för kreditgivare i
jämförelse med normala lånebelopp och förväntade intäkter för kundgruppen små och
medelstora företag. 113 I vissa marknader, som Singapore och Sydkorea, arbetar offentliga
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aktörer med att stödja finansiärers värdering av företag med långa ledtider genom
erbjudande av expertis utvecklad inom det universitsetsnära innovationssystemet. 114

2.5.3.2 Företag har bristande finansiell kompetens

Små och medelstora företag har generellt låg kunskap kring finansmarknadens praxis och
processer. Företag drivna av forskare och ingenjörer med stor teknologisk kompetens har
inte alltid finansiell kompetens av samma kaliber. Den mer komplicerade situationen för
finansiering av företag med långa ledtider försvårar kunskapsbyggandet. Betydande
finansieringskunskaper (financial literacy) behöver upparbetas av företag som vill göra sig
investeringsbara (investment readiness). Inte minst behövs detta för att lyckas presentera
potentialen i teknologi, tilltänkt affärsmodell och marknad. Bristen på finansiell kunskap
hos företagen utgör en informationsassymetri som kan leda till mindre kvalificerade
investeringspropåer och en dålig kvalitet i efterfrågan på finansiering. Ett exempel är hur
väl företagen lyckas kommunicera förväntade tidshorisonter till investerare. EIB finner att
hälften av de företag med långa ledtider som trodde att det skulle ta tre år att ta
teknologin till mognad erkänner att de underskattade utvecklingstiden som krävdes. 115

För entreprenörsdrivna företag i populära investeringssegment som mjukvara finns
välutvecklade stöd kring finansiering, särskilt i storstadsområden och kring
universitetsstäder. Innovationssystemets aktörer har i flera fall specialistkompetens kring
teknologier och företagande med långa ledtider. Dessa intermediärer har en funktion i att
motverka informationsassymetri i marknaden genom att mäkla kompetens och kunskap
mellan finansiärer och företag. Innovationsaktörers frånvaro i en enskild region och
eventuella brister på finansiell kompetens kan hindra utvecklingen av olika
investeringssegment i den regionen. 116

2.5.3.3 Förutfattade meningar och flockbeteende bland finansiärer

Brist på framgångsrika investeringar och avyttringar eller förekomsten av misslyckade
investeringar kan hindra utvecklingen av nya investeringssegment. Många finansiärer
söker framgångsektorer där det finns tydliga köpare som möjliggör avyttringar. Ett
exempel är storföretag i läkemedelsbranschen som frekvent köper upp lovande
utvecklingsprojekt. 117 Brist på sådana framgångsmarkörer i andra teknologisegment kan
avskräcka finansiärer från att investera i företag med långa ledtider. Detta utgör en form
av informationsassymetri där investerarna vet för lite om potentialen i ett segment eller
övervärderar risken av detsamma. 118

2.5.3.4 Fundamental teknisk risk utmanar långa ledtider

Det finns en stor risk i att ny teknik inte blir framgångsrik eller lönsam i marknaden.
Spetsforskning är konkurrensutsatt och en teknisk landvinning med kommersiell potential
kan bli omsprungen av en annan som får bättre finansiering för sin utveckling. 119 Den
långa utvecklingstiden utgör en risk att tekniken i slutändan inte blir konkurrenskraftig.
Teknisk risk som inte beror på brist på information utgör en fundamental risk för
finansiärer. Riskkapital sprider vanligen risker genom att samla många investeringar i en
114 Europeiska
115 Ibid.
116 Ibid.
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portfölj. De långa ledtidernas stora kapitalbehov betyder dock att riskkapitalfonder måste
vara förhållandevis stora för att kunna sprida riskerna effektivt. 120

2.5.3.5 Fundamental marknadsrisk utmanar långa ledtider

Förutom att utvärdera den tekniska potentialen tillkommer utmaningen för en extern
finansiär att bedöma den kommersiella potentialen för dessa företag. En teknologi kan ha
överlägsen funktion men ta längre tid att nå marknaden än en annan teknologi som har
sämre, om än tillräcklig, funktion men som får kortare tid till marknadsintroduktion. När
kvalitetstekniken väl når marknaden kan loppet vara kört och den redan etablerade
enklare tekniken kan ha blivit en ny standard på marknaden med inträdesbarriärer som
följd. Likaledes kan risken utgå ifrån en snabbrörlig marknad, där den dominerande
affärsmodellen får en oväntad karaktär och en tilltänkt affärsmodell måste omprövas. 121
De investerare som saknar branschmässig specialistkompetens kan se risken som alltför
svårbedömd med följden att de avstår från att investering. De delar av marknadsrisken
som inte är en fråga om bristande tillgång på information (informationsassymetri) medför
en fundamental marknadsrisk som är högre för teknologier med långa ledtider än för
andra teknikföretag. 122

Den fundamentala marknadsrisken är särskilt svår för kreditgivare att hantera. Detta
gäller även när kreditgarantier finns att tillgå. Kreditgivare försöker i sin analys beräkna
förlusten vid betalningsinställelse eller konkurs (loss given default) samt sannolikheten för
betalningsinställelse eller konkurs (probability of default) Utan garanti eller säkerheter
blir den förväntade förlusten 100 procent. Med en garanti minskas den förväntade
förlusten i paritet med garantins förlusttäckningsnivå. Sannolikheten för
betalningsinställelse är dock mycket svår att bedöma för företag med långa ledtider och
får även vid den mest välinformerade bedömning anses vara mycket hög för många
sådana företag. Detta utmanar starkt den grundläggande ekonomiska logiken för
kreditgivning. EIB illustrerar detta genom en beräkning att kreditinstitut skulle vara
tvungna att begära ränta om 20–30 procent från ett företag med långa ledtider jämfört
med 4–5 procent för ett vanligt företag. 123

2.5.3.6 Finansiärer och företag har olika tidsperspektiv

Även om kreditfinansiering i första hand faller på bristande återbetalningsförmåga så är
långa ledtider även svårt att förena med normala löptider för företagskrediter på 3–5 år.
De långa utvecklingstiderna fram till försäljningsintäkter medför att företagen därmed är
beroende av bidrag eller riskkapital för att finansiera tidig utveckling. Även riskkapitalet
har dock begränsade tidshorisonter. Huvuddelen av riskkapitalet är organiserat i
tidsbegränsade fonder med löptider på 8–12 år. Under den tidsperioden ska fonden hinna
investera, utveckla och sälja sina innehav innan fonden stängs och tillgångarna skiftas
tillbaka till finansiärerna. Företag med ledtider till marknadsintroduktion på uppemot 10–
15 år faller då ofta utanför möjligheterna för vanlig riskkapitalfinansiering. 124
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2.5.4

Finansieringsgap inom EU

2.5.4.1 Det är svårt att uppskatta storleken på finansieringsgap i EU
Sammantaget bidrar dessa marknadsmisslyckanden till bildandet av finansieringsgap för
företag med långa ledtider. Att med precision uppskatta storleken på finansieringsgap är
medotologiskt utmanande. Det är svårt att identifiera företag med långa ledtider och
särskilja dem från andra företag eftersom de baseras på sin relation till utveckling av
underliggande teknikslag och inte urskiljs i registerdata. EIB har emellertid identifierat
grupper av sådana företag vilka undersökts över tid. Resultaten från enkäter och analyser
på dessa grupper ger en indikation om finansieringsgapens omfattning på europeisk nivå.

2.5.4.2 Kreditfinansiering brister i tidiga utvecklingsfaser i EU

EIB konstaterar att kreditmarknaden generellt misslyckas med att möta
finansieringsbehov i tidiga faser för företag med långa ledtider. Dessa företag har
utmaningar att resa extern finansiering generellt. Utmaningen är större för företag med
mindre än 500 miljoner kronor i omsättning. Ännu sämre är tillgången på finansiering för
företag med under 100 miljoner kronor i omsättning. Sämst är tillgången på finansiering
för företag som ännu inte har stabila intäkter. Värt att notera är att den bristande
tillgången på finansiering kvarstår även för företag med en hög nivå av teknologisk
mognad (Högre TRL nivåer) och konstaterad produktvalidering, det vill säga företag som
överkommit de värsta utmaningarna med långa ledtider. 125

EIB rekommenderar garantier och mjuka lån riktade till företag med långa ledtider. Vidare
lägger EIB stor vikt vid att bygga bättre ekonomiska data på företagens prestation. Sådan
data underlättar kreditgivares tillgång till jämförbar historik till grund för
kreditbedömning. Brett tillgängliga finansieringsinstrument som kan antas vara attraktiva,
såsom riktade garantier för kreditgivning eller mjuka lån, kan möjliggöra insamling av
data kring dessa företags historik, riskprofiler och prestation över tid. 126

2.5.4.3 Riskkapitalfinansiering brister i såddfas och tillväxtfas i EU

I en genomlysning av fotonik och mikroelektronik på europeisk nivå konstaterar EIB
bristande riskkapitalfinansiering i två faser. Den första fasen är när företagen är i såddfas
och söker finansiera produktutveckling och produktvalidering. De försöker då överbrygga
sin finansiering från bidrag till kommersiell finansiering. Investeringsbehoven som avses i
denna fas uppskattas till 10–50 miljoner kronor. Vidare identifieras en brist på
finansiering i tillväxtfas när företag söker skala upp en redan validerad produkt och affär
med ökad produktion. De investeringbehov som omnämns för tillväxtfasen är 100
miljoner kronor eller mer. 127 EIB fann i en undersökning av företag med långa ledtider
från 2016 att 50 procent av deras urval av särskilt lovande företag i tillväxtfas inte
lyckades attrahera någon extern finansiering på marknaden. I samma undersökning
identifierades en brist på finansiering för företag i tillväxtfas i situationer där särskilt stora
investeringar var aktuella. 128
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2.5.4.4 Finansiering av miljöteknik brister i såddfas och uppstartsfas i EU
WEF identifierar finansieringsgap internationellt i två utvecklingsfaser av
miljöteknikinnovationer. Dels ser WEF ett gap kring såddfas, dels i uppstartsfas innan
uppskalning i de fall då stora investeringar kan behövas för att demonstrera teknologisk
mognad för storskalig produktion och en marknadsmässig affärsmodell. 129 Polzin
argumenterar likaledes för ett finansieringsgap i förkommersiella faser och ett gap i
kommersialiseringsfas relaterat till demonstration och lansering. Polzin hävdar att detta
finansieringsgap är drivet av en inlåsning av privat finansiering i mindre miljömässiga
investeringsstrategier. Den föreslagna logiken är att mindre miljömässiga investeringar
erbjuder mer transparens kring marknadspotential och avkastning än mer innovativa
miljötekniker med relativt högre teknologisk risk och marknadsrisk. 130 WEF stämmer in i
denna analys och argumenterar för en strukturell inlåsning av industri och finansiering i
mindre miljövänliga men mer transparanta teknologier och affärsmodeller. 131

WEF påstår vidare att miljöteknik fortfarande lider av riskkapitalmarknadens besvikelse
när den under den första vågen av miljöteknikutveckling innan och kring millennieskiftet
upptäckte de långa utvecklingscyklerna och de stora affärsriskerna i segmentet. Detta
anser WEF har lett till underutveckling av finansiering för miljöteknik. 132

2.5.5

Efterfrågan på finansiering i Sverige

2.5.5.1 I försåddsfas efterfrågas små belopp
Enskilda företag har under försåddsfasen relativt små finansieringsbehov, upp till
500 000 kronor, eftersom deras verksamhet då vanligen består av utvecklingsverksamhet
som inte är särskilt kapitalintensiv. Efterfrågan på bidrag för tidig affärs- och
produktutveckling är god liksom efterfrågan på bidrag för kommersialisering av forskning.
Respondenter från universitetens holdingbolag menar att efterfrågan på finansiering i
mycket tidiga faser av kommersialisering är långt ifrån mättad. 133

2.5.5.2 Kapitalintensitet och behov växer under såddfasen

Under tidig såddfas påbörjas företagets arbete med att lansera och validera
affärsmodellen och produkten i marknaden. Finansieringsbehoven växer då snabbt till 1–
4 miljoner kronor. Swecos analys finner att företagen i denna fas söker kapital från
affärsänglar parallellt med större bidrag. Med änglar kommer även kompetens och
nätverk som är viktiga i denna utvecklingsfas. 134
Sweco finner att kapitalbehoven försätter att öka i en senare såddfas. Detta skapar ett
dilemma för många företag då behoven börjar bli för stora för änglar medan företaget
fortfarande befinner sig i en väl tidig fas för formellt riskkapital. Swecos respondenter
menar att finansieringsbehoven är stora och otillfredsställda i denna fas. 135
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2.5.5.3 Finansieringsbehov eskalerar i uppstartsfas och tidig tillväxtfas
När företagen påbörjar demonstration och bredare affärsutveckling samt produktion
växer finansieringsbehoven betydligt. Detta kan alltjämt ske innan företaget har intäkter
av betydelse. Ett exempel är när företag i vissa segment av livsvetenskap tar sig an de
kostnadsdrivande formella stegen i produktutvecklingen kopplade till klinisk prövning,
exempelvis fas I-, fas II- och fas III-studier inom läkemedelsutveckling. Ett annat
exempel är företag som behöver demonstrera eller skala upp sin produktion. Detta är
vanligt för företag som arbetar med avancerade material samt fotonik, elektronik och
andra segment som investerarna benämner hårdvara. Finansieringsgapet uppstår när den
första anläggningen ska byggas. Finansieringsbehoven kan variera stort i denna fas, från
10 till 100 miljoner kronor för företag som fortfarande saknar intäkter. 136 I sällsynta fall
behöver företaget skala upp produktionen väsentligt innan affären kommit i gång. Ett
exempel är Northvolts batterifabrik som tagit in miljarder i finansiering innan de levererat
en enda produkt. I det fallet är behovet att bevisa produktionskapacitet i industriell skala
en förutsättning för att vinna affärer. 137

2.5.5.4 Miljöteknikföretagen efterfrågar kundfinansiering

Miljöteknikföretagen efterfrågar även stärkt kundfinansiering. Köpviljan i den inhemska
marknaden för miljöteknik domineras av offentlig sektor. Kommuninvest noterar att
kommuner genomför betydande och växande miljöinvesteringar inom flera områden:
förnybar energi, gröna byggnader, energieffektivitet, rena transporter, avfallshantering,
vattenförsörjning och -hantering, hållbar markanvändning och klimatanpassningar. 138 För
närvarande har Kommuninvest hjälpt kommunerna att resa 40 miljarder kronor genom
gröna lån till kommuner, finansierade av gröna obligationer som Kommuninvest emitterar
på kapitalmarknaden. En statlig utredning om möjligheterna för gröna obligationer
noterar stor potential för att växa offentliga gröna investeringar, upp till en tredjedel av
svensk BNP. 139 Gröna obligationer kan även emitteras av företag men denna
finansieringsform är mindre lämplig för miljöteknikföretag i tidiga skeden. Research
Institutes of Sweden (RISE) noterar att positioneringen av gröna obligationer i
miljöteknikföretagens finansieringsresa är potentiellt framför allt kopplad till senare
skeden och mogna företag, se figur nedan. Gröna obligationer används av aktörer som
köper miljötekniska lösningar. Dessa instrument kan alltså bidra till att finansiera en ökad
efterfrågan på miljöteknik. 140

136 Sweco
137 Ibid.

138 Nordic
139 SOU

(2020).

Public Sector Issuers (2020).

2017:115

140 Research

Institutes of Sweden (2017).
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Figur 12. Illustration av finansieringsformer genom miljöföretagens utvecklingsfaser. 141

2.5.6

Tillgång till finansiering i Sverige

2.5.6.1 Försåddsfasen domineras av svenska offentliga aktörer
Privata finansiärer avskräcks från denna mycket tidiga fas till följd av höga risker och
relativa investeringskostnader samt små finansieringsrundor. Bidrag som Vinnovas
innovationsstöd dominerar i denna fas. Under försåddsfas får många företag med långa
ledtider i Sverige även stöd från innovationssystemets aktörer, som inkubatorer och
innovationskontor.

Swecos respondenter menar att offentligt riskkapital i denna fas bidrar till men knappast
täcker finansieringsbehoven för långa ledtider. Landets 18 holdingbolag, som finns vid
lärosäten och har staten som huvudman, anses fylla en viktig roll som tidig finansiär,
kvalitetsmarkör och förmedlare av kontakter till privata investerare. Holdingbolagen har
dock små finansiella resurser och deras investeringar är därför få och relativt små. Flera
respondenter menar att holdingbolagen agerar egalitärt under försådd så till vida att de
flesta företag får ungefär lika mycket finansiering i tidiga skeden. Sweco menar att denna
spridning av begränsade resurser kan medföra att de starkaste företagen inte får
tillräcklig finansiering. 142

2.5.6.2 Svenska änglar och offentliga aktörer är aktiva i såddfas

Bidragsfinansiering och holdingbolagen kan i viss mån följa med när företagen utvecklas
in i såddfas. Holdingbolagens begränsade finansiella kapacitet gör att de ofta
saminvesterar med affärsänglar och Almi Invest i tidig såddfas.

Trots att affärsänglarna blivit fler i Sverige under 2010-talet, uppfattar intervjupersonerna
att de änglar som har erforderlig teknisk kompetens är mycket få till antalet. Intervjuerna
pekar på att affärsänglar investerar relativt små belopp vilket gör att det ofta uppstår ett

141 Research
142 Sweco

Institutes of Sweden (2017).

(2020).
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brokigt lapptäcke av ängel-finansiärer i enskilda företag i takt med de ökande
finansieringsbehoven. En investerare uttrycker det som att: 143

Det finns kompetenta änglar, framför allt i Stockholm, men de har inte tillräckligt kapital att gå
in och vara uthålliga över tid. Även änglar som gjort sig hackor [förf. anm. har betydande
tillgängligt kapital att investera] är sällan beredda att ta femmiljonersinvesteringar. Riskkapitalinvesterare
Regionala och nationella finansieringsinstrument inom regionalfonden har möjligheter till
relativt tidiga förinvesteringar genom konvertibler i såddfas. Almi Invest lyfts fram i
Swecos intervjuer som en viktig riskkapitalaktör i denna fas. Företagen kan dock få
svårigheter att möta det regionala riskkapitalets krav på att finna matchande riskvillig
medfinansiering från andra aktörer. Flera av Swecos respondenter pekar också på
inkubatorernas centrala roll som kontaktskapande funktion mellan företag och
investerare, särskilt änglar. 144
Många respondenter beskriver en brist på finansiering i senare såddfas då universitetens
holdingbolag, entreprenören närstående investerare samt affärsänglar inte längre kan
möta volymen av företagens finansieringsbehov. Riskkapitalfonder uppfattar då ofta
investeringar i företag med långa ledtider som alltför riskabla och investeringsbeloppen
som för små. Investerarna påpekar att många företag med långa ledtider i Sverige som
behöver mindre kapitaltillskott, i stället lockas till en tidig börsintroduktion, ett fenomen
som märkts inte minst inom livsvetenskap. Swecos respondenter noterar att
konkurrensen om att finansiera företag med långa ledtider i såddfas är mycket
begränsad. 145

2.5.6.3 Uppstartsfas och tidig tillväxtfas utmanar svenskt riskkapital

Vanliga investeringsbelopp för riskkapitalbolag är 10–30 miljoner kronor under uppstart
och tidig tillväxt. Företag med långa ledtider är dock komplexa att utvärdera även i tidiga
skeden till följd av sin teknikintensitet. För riskkapitalbolagen innebär det att det finns
andra investeringsprojekt i marknaden med lägre risk. Det minskar investeringsviljan i
långa ledtider. Investeringsbehoven kan även vara för stora i jämförelse med risken i
projekten. Finansieringsbehoven kan i vissa fall överstiga 40–50 miljoner utan validerad
produkt, teknik eller affärsmodell. Detta gör långa ledtider i tidig fas till ett utmanande
prospekt för riskkapitalfonder. 146

2.5.6.4 Internationellt riskkapital finansierar senare tillväxtskeden i Sverige

Några av Swecos respondenter ser en trend inom långa ledtider där riskkapitalfonderna
väljer att investera i mer validerade investeringsprojekt i senare skeden som en del av en
riskhanteringsstrategi. De får här konkurrens av större internationella finansiärer och
större offentliga riskkapitalaktörer som Industrifonden, EIF eller EIB som träder in först i
tillväxtfas när produkten är färdigutvecklad och risken lägre. Detta är således en mer
attraktiv fas för det formella riskkapitalet. 147
143 Sweco
144 Ibid.

145 Ibid.

(2020).

146 Ibid.
147 Ibid.
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2.5.6.5 Särskild investeringstrend kring digitala tjänster i Sverige
Digitala konsument- och företagstjänster är sedan flera år populära områden för
investerare. Skalbarheten i mjukvarulösningar ger även en högre marknadspotential på
kort till medellång sikt och de kortare ledtiderna ger en lägre riskprofil. Det finns dock
tydliga skillnader mellan mindre komplexa typer av mjukvaruutveckling som
karaktäriseras av snabb marknadsintroduktion, och mer komplex mjukvara baserad på
artificiell intelligens. Intervjusvaren antyder dock att såväl enklare som mer komplex
mjukvaruutveckling haft lättare att attrahera kapital än hårdvara, eftersom det är enklare
att skala upp även mer komplex mjukvara i jämförelse med hårdvara. Ännu en
trendrelaterad faktor drabbar hårdvaruföretagen. Denna grundar sig i hårdvaruföretagens
brist på synlighet för slutkonsumenter. Swecos respondenter antyder att
värdeerbjudanden som är lätta för gemene man att se, förstå och komma i kontakt med är
lättare att vinna förtroende för. Detta är en faktor både för enskilda investeringar och för
prospekt för specialiserade fonder för segment som institutionella finansiärer inte förstår
sig på. 148
Figur 13. Diagram över fördelning av investeringssegment inom riskkapital. 149
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Företag med långa ledtider

2.5.6.6 Svensk AI samt robotik och automation finner lättare finansiering
Swecos respondenter är eniga om att företag som arbetar exklusivt med AI lättare kan
resa riskvilligt kapital än företag från andra segment med långa ledtider.
Teknikinvesterare anses ha bättre förståelse för AI än andra teknikslag och AI-utveckling
har dessutom ofta relativt korta ledtider jämfört andra segment i fokus för denna analys.
Robotik och automation med tydliga industriella användningsområden och validerad
efterfrågan från kunder som industriföretag, lyfts också fram som ett segment som har
lättare att resa kapital än andra segment. Några respondenter menar att en
överkapitalisering på riskkapitalmarknaden under den senare halvan av 2010-talet gjort
att företag med begränsad marknadspotential, framför allt inom AI, attraherat riskvilligt
kapital. De beskriver en AI-hype; denna tycks främst beröra mindre komplex AI med låg
innovationshöjd. En teknikinvesterare varnar för en begreppsförvirring i
skärningspunkten mellan AI och långa ledtider: 150
148 Sweco

(2020).

149 Atomico

150 Sweco

(2019).

(2020).
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AI har det relativt lätt jämfört med de andra deep tech-områdena. Detta sagt med brasklappen
att många AI-företag som själva definierar sig som deep tech egentligen inte är särskilt deep
tech [förf. anm. inte egentligen karaktäriseras av långa ledtider] 151. - Investerare

2.5.6.7 Svensk livsvetenskap har fördelen av ett eget ekosystem
Utöver AI bedömer Sweco att vissa segment av livsvetenskap har lättare att attrahera
riskkapital än andra segment med långa ledtider. Livsvetenskap är det enda av segmenten
som Sweco finner har en egenutvecklad branschstruktur och en relativt god närvaro av
finansiärer längs hela finansieringsresan. Övriga teknologier med långa ledtider är att
betrakta som teknologier med användningsområden i flera branscher vilket kan
komplicera möjligheten till fokuserad industriell organisering och utveckling av egna
branschstrukturer. Livsvetenskap utmärks också av en historik av högspecialiserade
riskkapitalfonder som investerar i specifika livsvetenskap-segment. 152 Trenden för
livsvetenskap är stark i Norden och särskilt i Sverige. Flera riskkapitalfonder inriktade på
livsvetenskap har tillkommit under senare år och fler är under bildande. Livsvetenskap är
den enskilt största tematiken på den svenska riskkapitalmarknaden enligt Tillväxtanalys
genomlysning från 2018. 153 Trots detta menar flera av Swecos respondenter att vissa
företag inom livsvetenskap alltjämt möter samma svårigheter att attrahera kapital som
företag som arbetar med exempelvis hårdvara. Marknaden förefaller långt ifrån mättad på
kapital. Fonder fokuserade på livsvetenskap har svårigheter att resa pengar från svenska
investerare på grund av de långa ledtiderna samtidigt som kapitalmarknaden i hög grad
beskrivs som nationell och i någon utsträckning nordisk eller europeisk. Intresset från
kapitalstarka internationella aktörer, särskilt amerikanska, för svenska fonder och företag
beskrivs som begränsat. Offentliga ankarinvesteringar har dock bidragit till att stärka
ekosystemet för livsvetenskap, exempelvis bidrog Saminvest och EIF 2017 till att Hadean
Ventures kunde resa sin första fond. Båda bidrog även till resningen av EIR Ventures
2020. 154

2.5.6.8 Hållbarhet är ett växande investeringsområde i Sverige

Atomico rapporterar att Sverige sticker ut med relativt stor andel investeringar i företag
som uttalat syftar till miljömässig eller social samhällsnytta. Sverige står för 10 procent av
alla kommersiella riskkapitalinvesteringar syftande till samhällsnytta (impact investment)
i Europa samtidigt som landet endast står för 4,3 procent av investeringarna i
konventionella teknikföretag. 155 Statligt ägda Saminvest genomförde 2019 en investering
tillsammans med Europeiska investeringsfonden i Sveriges första kommersiella
riskkapitalfond för samhällsnytta, Norrsken Venture Capital Fund I, fonden lockade dock
inte några större belopp från privata institutionella och internationella
kapitalförvaltare. 156

151 AI,

med ingen eller begränsad lärförmåga, som kan utföra förprogrammerade uppgifter.

152 Sweco

(2020).

153 Tillväxtanalys
154 Sweco

(2020).

155 Atomico
156 Sweco

(2018).

(2019).

(2020). Nordeas investering om 50 miljoner kronor kan jämföras med fondens totala omslutning om
123 miljoner euro.
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2.5.6.9 Svensk kreditgivning till miljöteknik är låg
Tillväxtverket erfar, av de analyser verket tagit del av, att kreditmarknaden inte deltar
nämnvärt i finansiering av svensk miljöteknik. Ett undantag lyfts på senare tid i EIF:s lån
år 2020 på 350 miljoner euro till byggandet av Northvolts batterifabrik. Denna investering
fungerade som en ankarinvestering som bidrar till att locka in privat kompletterande
kapital. 157 Gröna obligationer är på stark framgång men finansierar sällan
miljöteknikföretagens utveckling direkt. Regeringen har gett Riksgälden i uppdrag att ta
fram former för implementering av en kreditgaranti för gröna investeringar. 158

2.5.6.10 Svenskt riskkapital för miljöteknik återhämtar sig

Tillväxtanalys intervjuade 2012 aktörer inom riskkapital som då angav att miljöteknik är
ett mindre attraktivt segment för privat riskkapital. 159 World Wildlife Fund och Cleantech
Group pekar i en analys från 2017 på en historisk brist på miljöteknikfokuserade fonder i
Sverige. Dock noterar analysen att bildandet av offentliga Almi Invest Green Tech delvis
bidrar till att kompensera den generella bristen på riskkapital för miljöteknik i landet. 160

Tillväxtanalys noterade i sin genomlysning av den svenska riskkapitalmarknaden 2018 att
investeringstrenden för miljöteknik i Sverige var fortsatt på nedåtgående. Den årliga
riskkapitalvolymen var då nere på 51 miljoner kronor från 700 miljoner kronor 2008.
Tillväxtanalys menar att det sedan 2013 främst är statliga fonder som drivit
investeringarna i miljöteknikföretag. 2018 stod statligt riskkapital för hela 96 procent av
volymen kapital investerat i svensk miljöteknik. 161

Figur 14. Volym riskkapital identifierad som miljöteknik per år och fondgrupp (tkr). 162

Sedan 2018 har viss utveckling skett på marknaden. Tillväxtverket noterar att Saminvest
2020 genomförde en investering i en miljöteknikorienterad fond kallad Pale Blue Dot,
baserad i Malmö. Fonden fokuserar dock på mjukvaruföretag i tidiga faser och kommer
inte nödvändigtvis att rikta sig till miljöteknikföretag med långa ledtider. Intervjuer med
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finansiärer ger även vid handen att flera nordiska aktörer under senare år börjar investera
mer i miljöteknik. 163

2.5.7

Marknadsmisslyckanden i Sverige

2.5.7.1 Storlek och riskprofil utmanar svenska investeringsprospekt
Relationen mellan investeringspropåernas storlek och riskprofil påverkar företagens
möjligheter att resa riskvilligt kapital. Företagen med långa ledtider har ovanligt hög risk i
alla tidiga utvecklingsfaser samt ovanligt stora finansieringsbehov redan från såddfas.
Riskkapitalinvesterare söker en attraktiv balans mellan tillräckligt stora men inte alltför
stora investeringsprojekt i förhållande till risk och förväntad avkastning. Investerarna kan
under vissa omständigheter öka transparensen kring risk och avkastningspotential genom
företagsbesiktning. Denna ordning drabbar företag med långa ledtider negativt. 164

I såddfas är investeringsbeloppen fortfarande hanterbara för riskkapitalet. Dock är risken
mycket hög och avkastningen mycket osäker. Detta innebär fundamental risk samt
informationsassymetri kring sådana investeringsprojekt. Besiktning kan reducera
informationsassymetrier men inte fundamental risk. Kostnaden för företagsbesiktning och
analys av teknisk risk och marknadsrisk kan dock vara för stor för att löna sig i förhållande
till investeringsbeloppen. Den fundamentala tekniska och marknadsmässiga risken kan
också vara för stor för att ens möjliggöra en besiktning som meningsfullt sänker risken för
finansiärer. 165

I uppstartsfas och tillväxtfas kan finansieringsbehoven öka markant och snabbt överstiga
de nivåer som riskkapitalinvesterare är villiga till. I de fall beloppen är hanterbara återstår
ofta hög till mycket hög risk och svårigheter att öka transparensen i
investeringsprospektet genom besiktning. Detta kräver specialiserade investerare som
investerat i strukturkapital, och förmåga att sänka kostnaderna för besiktning genom
erfarenhet av, och djup kunskap om, bransch och teknikslag. I Sverige finns ett mindre
antal sådana investerare med fokus på enskilda segment av långa ledtider. Detta kan
begränsa volymen kapital tillgängligt för företag med långa ledtider. En sista faktor som
påverkar investeringsviljan i dessa faser är att finansiärer som träder in i ägarkretsen
först när investeringsbeloppen är mycket stora riskerar att få en mindre ägarandel än de
är vana vid. Detta innebär mindre inflytande över företagets utveckling och kan öka den
uppskattade risken för investeringens utfall. 166
Faktorerna ovan kan leda till marknadsmisslyckanden där asymmetrisk information och
fundamental risk tillsammans med för stora eller för små investeringsbelopp utmanar
riskkapitalets affärsmodell vid investeringspropåer från företag med långa ledtider.
Resultatet är att för få investerare ser dessa företag som attraktiva och minskar volymen
kapital tillgängligt för lönsamma investeringar. 167

Det finns flera belägg för att detta marknadsmisslyckande verkligen är fallet på svensk
finansmarknad. Konkurrensen mellan finansiärer är mycket låg i såddfas. Svenska företag
med långa ledtider har en ovanlig tendens att söka sig till börsen redan i tidiga skeden. De
risker, kostnader och utmaningar som börsintroduktion medför antyder en brist på
163 Tillväxtverket
164 Sweco

165 Ibid.
166 Ibid.

(2020).

(2020).

167 Ibid.
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alternativa finansieringsformer, som borde vara riskkapital i dessa skeden. Flera av
Swecos respondenter beskriver denna utveckling som olycklig och ett tecken på ett
marknadsmisslyckande som drabbar företagens finansiering. Särskilt noterar investerarna
detta som en tendens inom segmentet livsvetenskap som sägs ha färre svenska finansiärer
idag än för 25 år sedan. Vidare noterar respondenterna att svenska företag inom
livsvetenskap värderas till mindre än hälften av motsvarande företag i Storbritannien,
något som kan indikera bristande konkurrens bland finansiärer. 168

2.5.7.2 Det finns en brist på specialiserade investerare i Sverige

Kompetensbrist bland investerarna pekas i intervjumaterialet ut som den viktigaste
orsaken till att företag med långa ledtider med god marknadspotential inte får
finansiering. Detta utgör en informationsassymetri som kan driva marknadsmisslyckande
när investerare har för låg kompetens för att möjliggöra investeringar som skulle vara
lönsamma. Fotonik och elektronik är det segment där investerarna själva bedömer att de
har minst kunskaper. Även företag med teknologier som spänner över olika teknikslag
med långa ledtider bedöms ha svårigheter att resa kapital. Detta ser Swecos respondenter
likaledes som ett resultat av begränsad teknikförståelse bland investerarna. Idag rör det
sig ofta om AI och ytterligare en teknologi, exempelvis AI och medicinteknik eller AI och
avancerade material. Specialistkompetensen behövs inte bara för att utvärdera
investeringsprospekt. Kompetensen behövs även för att finansiärer ska kunna ta en aktiv
roll i utveckling av företaget. 169 En riskkapitalinvesterare summerar det som att:
Företagscasen är relativt bra och det finns en stor potential men risknivån är mycket hög.
Kompetensnivån är alldeles för låg och tidshorisonterna är för långa. - Investerare 170

Investerares kompetens spelar alltså flera roller för tillgängligheten av finansiering för
företag med långa ledtider. En kompetensfaktor utöver vad som nämnts är att behovet av
kompetens ökar med längre ledtider och därmed högre risker. Sweco bedömer att företag
inom avancerade material, fotonik och elektronik har särskilda svårigheter att attrahera
riskvilligt kapital. Materialföretagen bedöms ha de allra längsta ledtiderna på upp till
25 år. 171 Tillväxtverket finner att en konsekvens av brist på specialiserade fonder för långa
ledtider i Sverige leder till att utländska investerare gör ett relativt stort avtryck inom
finansiering av dessa företag. En konsekvens kan bli att innovation, företag och ekonomisk
utveckling flyttar utomlands.

2.5.7.3 Långa ledtider är svårförenligt med löptider för svenska fonder

Riskkapitalfonders löptider är idag vanligen 8–10 år med upp till 2 års förlängning.
Investeringsperioderna är 4–6 år och följs av en förvaltnings-och avyttringsperiod under
vilken en ny fond vanligen reses. Investerarna pekar ut riskkapitalfondernas
tidshorisonter som ett fundamentalt strukturellt hinder för att finansiera företag med
långa ledtider. 172

168 Sweco
169 Ibid.
170 Ibid.

(2020).

171 Ibid.
172 Ibid.
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Det vi saknar är lösningar för hur vi ska finansiera utvecklingscykler som är längre än 10 år.
Längre tid, mer risk. Ofta aggregerar man stora kostnader när man investerar. Det gör att
riskkapitalister vill ha snabba hits [förf. anm. stora och relativt snabba vinster]. - Investerare 173
Stora värdeökningar inom loppet av några år, vanligen inom tre till sju år, är sällan
möjliga för företag med långa ledtider. Trenden att investerare undviker
komplicerad hårdvara och i stället fokuserar på mindre komplicerad mjukvara anser
Swecos respondenter förstärks av fondernas korta löptider. Den bristande matchningen
mellan långa ledtider och fonders löptider utgör en asymmetri i preferenser som bidrar till
marknadsmisslyckande. Kapital är mindre tillgängligt för längre ledtider och helt enkelt
otillgängligt för ledtider bortom en viss gräns. 174

2.5.7.4 Investeringstrender fokuserar svenskt riskkapital mot korta ledtider

I Swecos intervjuer framkommer en bild av en svensk riskkapitalmarknad som styrs av
trender. Trenderna påverkas av push- och pullfaktorer från bland annat politiken,
aktiemarknaden och universitetsforskningen. Sweco finner att trendkänsligheten gäller
särskilt för fonder som själva finansieras av institutionella finansiärer. 175

Sweco menar att trenderna stärks av ett behov hos investerare att söka medfinansiärer till
olika investeringsteman. Riskkapitalmarknaden tillskrivs i detta fall ett slags
flockmentalitet där investerarna söker sig till segment med kritisk massa av andra
investerare. God tillgång på finansiärer kring olika utvecklingsfaser i ett enskilt segment
ökar sannolikheten för avkastning på den enskilda finansiärens investeringar i segmentet.
Vidare konkluderar Sweco att kostnaderna för finansiärernas företagsbesiktningar inför
investeringsbeslut minskar när flera investerare tittar på samma företag. Ännu en
drivkraft för flockbeteende som Sweco noterar är situationer då betydelsefulla
kundgrupper, exempelvis storföretag, visar intresse för ett särskilt teknikslag. Detta
sänker marknadsrisken för segmentet i fråga och attraherar finansiärer till att se
potentialen. Även enskilda händelser, exempelvis en stor framgångsrik avyttring inom ett
särskilt segment, kan plötsligt öka intresset för finansiering av just den sektorn eller typen
av företag. 176

Sweco finner generellt en uppfattning bland respondenterna att de offentliga aktörerna i
stor utsträckning har följt de privata investerarna i deras trender. Offentliga
riskkapitalaktörer uppfattas av vissa av de investerare Sweco intervjuat som något
kontracykliska, att de tar högre risk och vågar stanna kvar i marknader med vikande
investeringsvilja, till exempel i en konjunkturnedgång. 177

Trendkänsligheten i den svenska riskkapitalmarknaden som styr kapital till andra
segment än långa ledtider bekräftar bilden av informationsassymetrier kring långa
ledtider. Investerare med för låg kompetens undviker långa ledtider. Investerare samlas
kring enskilda segment inte bara för den förväntade avkastningen är högre utan för att
sänka kostnader för företagsbesiktningar, ett behov som ökar med investeringsprojektens

173 Sweco
174 Ibid.

175 Ibid.

(2020).

176 Ibid.
177 Ibid.
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komplexitet. Detta utgör en informationsassymetri som driver marknadsmisslyckande där
lönsamma investeringar inte får finansiering. 178

2.5.7.5 Svensk miljöteknik utmanas av långa ledtider och politisk risk

Tillväxtanalys menar att riskkapitalinvesteringar i miljöteknik uppfattas som
kapitalkrävande, med utdragna tidshorisonter, och höga risker kopplade till teknik,
marknad och politik. Investerarna finner att kapitalintensiteten uppstår redan i tidiga
utvecklingsfaser och består igenom tillväxt och uppskalning. Att miljöteknik associeras
med kapitalintensiva investeringar innebär en inträdesbarriär för riskkapitalfonder som
inte har tillräckligt stort kapital. Privata investerare med begränsad tillgång till kapital
föredrar enligt Tillväxtanalys mindre kapitalintensiva investeringar som ger snabbare
avkastning och där riskerna är lägre. Avkastningen inte är högre inom miljöteknik än i
andra segment av långa ledtider, samtidigt som riskerna är större. Historiskt låg
lönsamhet, med mycket få lönsamma avyttringar, har också gjort det svårare att attrahera
kapital till riskkapitalfonder specialiserade på miljöteknik. 179

Tillväxtanalys lyfter i sin analys fram att investeringar i miljöteknik i högre grad är
beroende av polititikens inriktning än andra segment. Det innebär att investeringarna
medför politiska risker i likhet med investeringar i skattefinansierade och medialt känsliga
branscher som sjukvård, äldreomsorg och vapenindustri. Lönsamheten i investeringar i
teknik inom förnybar energi kan till exempel vara helt avhängig av nivån på den politiskt
styrda koldioxidskatten. Tillväxtanalys summerar utmaningar och möjligheter för
finansiering av miljöteknik med figuren nedan. 180
Tabell 3. Sammanfattning av utmaningar för finansiering av miljöteknik. 181
Riskkategori

Hinder

Möjligheter

Marknadsrisk, efterfrågerisk

Svårt att veta i vilka segment och

Stora miljö- och klimatutmaningar

sektorer som efterfrågan kommer.

bör innebära ökad efterfrågan på
ny miljöteknik samt potential för
exportmarknaden.

Teknologirisk

Hög upplevd kapitalintensitet.

Behov av nya teknologier för att

Svårt att få en bild av hur

möta globala utmaningar.

teknologier utvecklas prismässigt.
Humankapitalrisk

Få entreprenörer inom segmentet.

Mycket ingenjörskompetens i
Sverige.

Regleringsrisk

Osäker framtid, svävande politik

Initiativ att stötta entreprenörskap

och osäkra incitament.

gynnar även miljöteknik genom
ökad tillgång på stöd och kapital.

Inga "stjärn-exits" inom

Avyttringsrisk

miljöteknik.

178 Sweco

(2020).

179 Tillväxtanalys

180 Ibid.
181 Ibid.

(2012).
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2.5.8

Finansieringsgap i Sverige

2.5.8.1 Sverige har finansieringsgap i såddfas
Sweco finner att Sverige har brist på riskkapital för företag med långa ledtider i såddfas.
Detta utgör ett finansieringsgap som drivs av fler faktorer som analyserats ovan: 182

•

•
•

•
•

För korta löptider för riskkapitalfonder.

För små investeringsbelopp kombinerat med mycket hög risk.
För få änglar specialiserade på segment med långa ledtider.

Trendkänsligt riskkapital som fokuserar på kortare ledtider.
Otillräckliga kapitalvolymer i det offentliga riskkapital som finansierar såddfas.

Sweco menar att det är svårt att uppskatta storleken på detta investeringsgap men att
gapet existerar styrks av flera observationer: 183

•
•

•
•
•
•
•
•

Investerare identifierar att långa ledtider i såddfas har en oattraktiv profil av risk,
finansieringsbehov och kostnader för företagsbesiktning.
Investerare pekar på mycket låg konkurrens i såddfas, brist på kritisk massa av
potentiella medinvesterare och att riskkapitalet aktivt söker sig till senare faser än
sådd.
Investerare uttrycker att de inte har kompetens att utvärdera företagen i såddfas när
många faktorer kring företaget är osäkra.
Investerare som ändå är aktiva i såddfas identifierar en omättad marknad i behov av
mer kapital.
Många företag är fortfarande beroende av bidrag i såddfas.
Det är utmanande för offentliga riskkapitalaktörer att finna medinvesterare till
företagen med långa ledtider i såddfas.
I miljöteknik är offentliga investerare starkt dominerande och finner
investeringsobjekt som inte attraherar privata finansiärer i såddfas.
Bankfinansiering är inte tillgänglig för företag med långa ledtider i dessa faser.

Sweco bedömer att utmaningarna som driver investeringsgapet är mindre för vissa
segment av AI och livsvetenskap. 184

2.5.8.2 Sverige har finansieringsgap i uppstartsfas och tidig tillväxtfas

Sweco finner att företag med långa ledtider möter brist på riskvillig finansiering även i
uppstartsfasen och tidig tillväxtfas. Detta utgör ett finansieringsgap som beror av: 185
•
•

för korta löptider för riskkapitalfonder
för stora investeringsbehov kombinerat med fortsatt hög risk

182 Sweco
183 Ibid.

184 Ibid.

(2020).

185 Ibid.
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•
•

för få riskkapitalfonder specialiserade på segment med långa ledtider
otillräckliga kapitalvolymer i det offentliga riskkapital som finansierar företag med
långa ledtider.

Det är likaledes svårt för Sweco att uppskatta storleken på detta investeringsgap men
existensen av gapet styrks av observationer som att: 186
•

•
•

•
•
•
•
•

Investerare uttrycker att långa ledtider i dessa faser har en oattraktiv profil av risk och
finansieringsbehov.

Investerare bekräftar att de inte har kompetens att utvärdera företagen även efter
såddfas.
Investerare som ändå är aktiva i exempelvis mer välfinansierade segment som
livsvetenskap identifierar svårigheter att själva resa kapital till sina fonder trots att de
bedömer att marknaden är omättad.
Ovanligt många svenska företag går till börsen i dessa faser i brist på mer attraktiva
alternativ till riskvilliga kapital.
Det är utmanande för investerare att finna villiga medfinansiärer i andra än särskilt
populära segment.
Internationella investerare har större fotavtryck än svenska investerare, särskilt i
tillväxtfas.
I miljöteknik investerar privata finansiärer framför allt tillsammans med offentligt
marknadskompletterande kapital.
Bankfinansiering är inte tillgänglig annat än för företag med god intjäningsförmåga
och säkerheter. Dessa är ovanliga för företag med långa ledtider i dessa faser.

Sweco bedömer att investeringsgapet i uppstartsfas och tidig tillväxtfas är mindre för
vissa segment av AI och livsvetenskap samt segment av hårdvara som har mer tydlig
marknadspotential. 187

2.5.8.3 Sverige har finansieringsgap för miljöteknik i alla tidiga faser

Tillväxtanalys noterar ett generellt betydande finansieringsgap för tidiga utvecklingsfaser,
från såddfas till tidig tillväxtfas. 188 Naturvårdsverket identifierar ett finansieringsgap i
såddfas när miljöteknikföretagen söker validera teknik och affärsmodell i marknaden. 189
Oxford Research konkluderar att det finns omfattande investeringsbehov inom
miljöteknisk innovation och miljötekniskt företagande sett till de nationella
klimatmålen. 190

186 Sweco
187 Ibid.

(2020).

188 Tillväxtanalys

(2012).

189 Naturvårdsverket
190 Oxford

(2020).

Research (2019).
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2.5.9

Litteraturens förslag till insatser

2.5.9.1 Undersökningen föreslår olika former av insatser
Internationell analys genomgången av Tillväxtverket tillsammans med Swecos
undersökning av svenskt riskkapital lyfter ett flertal typer av möjliga insatser för att
stärka företagen med långa ledtider. Insatserna som föreslås ha direkt eller indirekt bäring
på de marknadsmisslyckanden och finansieringsgap som presenterats är:
•
•
•
•

anpassning av existerande offentliga finansieringsinstrument
nya marknadskompletterande finansieringsinstrument
stärkta offentligt stöd till innovationssystemets aktörer
offentliga insatser för att stärka affärsänglars verksamhet.

2.5.9.2 Offentliga finansieringsinstrument kan anpassas till långa ledtider
Sweco föreslår att Tillväxtverket undersöker möjligheterna till införande av asymmetri
mellan privata och offentliga finansiärer. Detta skulle kunna förbättra villkoren och öka
möjligheterna till privat medfinansiering. Vidare föreslår Sweco att dagens
medfinansieringskrav inom offentligt riskkapital med fördel kan minskas för att
underlätta för investeringar i långa ledtider. 191

Swecos respondenter från holdingbolag menar att en finansiell förstärkning av
holdingbolagen skulle öka sin kapacitet att investera i fler företag och därmed öka
tillgänglig finansiering för kommersialisering av forskning. 192 Swecos respondenter menar
att holdingbolagen och andra offentliga finansiärer har ett värde i den mån de utvärderar
och gallrar fram företag med stor marknadspotential redan under försåddfasen. Sweco
poängterar att inte alla respondenter ser satsningar på holdingbolag som ändamålsenligt
för att möta finansieringsbehov i försåddsfas. En respondent hävdar med hänvisning till
Riksrevisionens granskningsrapport 2020:4 193 att företagen som får finansiering från
holdingbolag ofta inte drivs tillräckligt affärsmässigt och effektivt. 194

2.5.9.3 EIB rekommenderar skräddarsydda finansieringsinstrument

EIB uppmuntrar offentliga aktörer att underlätta privat finansiering av företag med långa
ledtider genom olika typer av finansieringsinstrument såsom saminvesteringsfonder.
Riskdelning genom saminvesteringar på fondnivå och/eller på investeringsnivå, eventuellt
med asymmetriska villkor för risk eller avkastning mellan offentligt och privat kapital har
visat sig effektiva verktyg för liknande utmaningar. EIB noterar vidare potentialen i
särskilt riskvilliga lån, lån med ägarkapitalsliknande karaktär, till exempel konvertibler.
Sådana instrument kan utformas både för direkt finansiering av företag eller för
finansiering av riskkapitalfonder som sedan gör ägarkapitalsinvesteringar. EIB ger vidare
rådet att överväga sektorspecifika finansieringsinstrument. Sektoriell koncentration kan
driva specialiserat strukturkapital och förmåga att kunna hantera den komplexa karaktär
och de förutsättningar som långa ledtider medför. 195
191 Sweco

(2020).

194 Sweco

(2020).

192 Ibid.

193 Riksrevisionen
195 Europeiska

(2020).

investeringsbanken och EU-kommissionen (2018).
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2.5.9.4 Långa ledtider behöver mer långsiktiga finansieringsinstrument
Flera av Swecos respondenter menar att det krävs en särskild fondstruktur för att täcka
finansieringsbehoven för företag med långa ledtider. Mer specifikt efterfrågas en eller
flera specialiserade fonder med staten eller EU-aktörer som ankarinvesterare, tydligt
artikulerad riskprofil, längre löptider och därmed längre investeringscykler. Förslagen
landar i spannet 8–25 år, vanligen 12–15 år. Att deras bedömningar skiljer sig åt kan
sannolikt härledas till att investerarna arbetar med olika investeringssegment.
Investerarna som investerar i avancerade material pratar om utvecklingstider uppåt 20–
25 år, medan ledtiderna beskrivs som kortare för exempelvis viss AI-utveckling. Sweco
bedömer utifrån genomförda intervjuer att en tidshorisont på minst 15 år bör vara
tillräcklig för att tillgodose finansieringsbehoven i många segment av långa ledtider. 196

2.5.9.5 Finansiering av anläggningar kan få särskilda finansieringsinstrument

Sweco tar upp möjligheten till marknadskompletterande finansieringsinstrument särskilt
riktade till demonstrations- och produktionsanläggningar för företag i uppstartsfas eller
tidig tillväxtfas. Sweco menar att det finns särskilda anledningar för offentliga insatser att
på detta vis bygga en gemensam infrastruktur som kan komma många företag med långa
ledtider till del och samtidigt kompensera för bristande finansieringsvilja för dessa
ändamål. Sweco menar att anläggningsbehoven är särskilt stora i de tekniska
högskolornas (Chalmers, KTH:s, LTH:s, LTU:s, LiU:s) omedelbara närhet och hänvisar till
liknande rekommendationer i utredningen En fondstruktur för innovation och tillväxt från
2015. 197

2.5.9.6 Storföretagens finansiering av långa ledtider kan stärkas

En del av Swecos respondenter framhåller investeringsverksamheter inom större företag
som arbetar med riskkapital (corporate venture capital) som en möjlig lösning för att
uppfylla dessa finansieringsbehov. Kapitalstarka industriella aktörer har möjlighet att gå
in med de relativt stora kapitalvolymer som ofta krävs i uppstarts- och/eller tillväxtfas,
samtidigt som de kan bidra med kopplingar till kunder, leverantörer och distributionsplattformar. Sweco bedömer att Sverige har ett mindre välutvecklat ekosystem för
corporate venture i näringslivet. Corporate venture-strukturer i Finland och framför allt
i USA framhålls som goda exempel. 198

2.5.9.7 Affärsänglars finansiering av långa ledtider kan stärkas

Sweco föreslår att underlätta för änglar att investera gemensamt genom ängel-nätverk och
gemensamma investeringsplattformar, som Sciety199 och STOAF200. Dessa samlar
flera änglars kapital och investerar som en investerare i företagen med en enhetlig
ägaragenda. Detta förutses underlätta för änglar att investera i långa ledtider. Sweco
menar även att detta skulle kunna göra ängel-finansiering mer attraktiv för företagen som
kan avskräckas av risken att samla för många änglar för att täcka finansieringsbehoven,
med en splittrad ägarbild och komplex bolagsstyrning som följd. 201
196 Sweco
197 SOU

(2020).
2015:64.

198 Sweco

(2020).

201 Sweco

(2020).

199 https://sciety.se/
200 https://stoaf.se/
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2.5.9.8 Efterfrågan på teknik med långa ledtider kan stärkas
EU- kommissionens expertgrupp (HLEG-KET) rekommenderar förkommersiell
upphandling och innovationsupphandling som ett strategiskt verktyg för att stärka
efterfrågan på teknologier med långa ledtider inom EU. 202

Innovationssystemets aktörer kan stärkas

Sweco menar att utmaningen med bristande kompetens bland investerare kring segment
med långa ledtider kan kompenseras av den kompetens som i praktiken finns hos
universitetens holdingbolag och innovationskontor. Sweco reflekterar över om denna
kompetens kan komma finansmarknaden till del i större omfattning än idag. 203

EIB gör samma analys på europeiskt plan. EIB menar att erforderlig expertis finns
tillgänglig inom innovationssystemet och föreslår att tillgängliggörande av denna
kompetens kunde sänka informationsassymetrier på marknaden. EIB identifierar flera
länder som arbetar aktivt med nyttiggörandet av denna kompetens i relation till
finansmarknaden, exempelvis Sydkorea. 204

2.5.9.9 Samverkan och strategisk utveckling av långa ledtider kan stärkas

BCG och EIB pekar på behovet av politiska prioriteringar av strategiska fokusområden för
att stärka finansiering och ekosystem kring teknologier med långa ledtider. 205 EUkommissionens expertgrupp (HLEG-KET) pekar likaledes mot behov av verktyg för att
stärka samverkan och synkronisering av länders strategier för teknologier med långa
ledtider, exempelvis genom ökad samordning av smarta specialiserings strategier. 206

2.5.9.10 Miljöteknik behöver liknande insatser som långa ledtider

WEF rekommenderar att utforska garantier, mjuka lån och högrisklån i form av
konvertibler för att stärka kreditgivning till miljöteknikföretag. 207 Vidare rekommenderar
WEF att verka för riskkapitalfonder med längre tidshorisonter för att möta
miljöteknikföretagens långa utvecklingscykler. 208

WEF, Energimyndigheten, Cleantech Scandinavia och Polzin pekar på nödvändigheten att
använda offentligt kapital för att locka in mer privat kapital till finansiering av miljöteknik.
Nyckeln framställs som att använda offentligt kapital för att med asymmetrier förbättra
villkoren för att lyckas locka in privata finansiärer till att kunna möta den finansiellt
utmanande karaktären hos miljöteknikföretag. Vidare pekar författarna på behovet av
kompletterande insatser för att stärka kapitalförsörjning, till exempel genom bidrag till att
bygga strukturkapital och kompetens för att hjälpa företagen möta finansmarknaden. 209

WWF, Cleantech group och WEF rekommenderar alla stöd till utveckling av praxis kring
innovationsupphandling och förkommersiell upphandling av miljöteknik. Detta dels för att

202 High

Level Expert Group on Key Enabling Technologies (2015).

203 Sweco

(2020).

207 World

Economic Forum (2020).

204 Ibid;

Europeiska investeringsbanken (2019).

205 Boston

Consulting Group (2019); Europeiska investeringsbanken (2019); Europeiska investeringsbanken
och EU-kommissionen (2018).
206 High Level Expert Group on Key Enabling Technologies (2015).
208 World

Economic Forum & Future Cleantech Architects (2019).

209 Energimyndigheten

& Cleantech Scandinavia (2015); Polzin (2017); World Economic Forum (2020); World
Economic Forum & Future Cleantech Architects (2019).
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stärka finansieringsmöjligheterna i tidiga skeden, dels för att ge företagen möjlighet att
testa och demonstrera samt finna potentiella kunder för sina första värdeerbjudanden. 210
Tillväxtanalys pekar på behovet av efterfrågestimulerande insatser för svensk
miljöteknikindustri. 211 Utredningen om gröna obligationer argumenterar för
underlättande av gröna obligationer för att öka offentlig efterfrågan. Detta anges kunna
bidra till utvecklingen av svensk miljöteknikindustri samt i förlängningen export. 212
WEF poängterar även värdet av att belysa och prioritera fokus för insatser baserat på
teman inom miljöteknik. Detta för att möjliggöra bättre samordning av olika insatser från
offentliga aktörer med beröring på miljöteknik och förenkla och strömlinjeforma det
offentligas bemötande från företagens perspektiv. 213

Slutligen rekommenderar Tillväxtanalys, WEF och Cleantech group stöd till
innovationssystemets aktörer, såsom innovationskontor, inkubatorer och acceleratorer
för utveckling stöd till miljöteknikföretagen. Tillväxtanalys pekar på behovet av
kompletterande insatser för stöd till miljöteknikföretag från innovationssystemet rörande
affärsutveckling, finansiell kunskap och investeringsbarhet. WEF och Cleantech Incubation
Europe argumenterar för utveckling av mer hållbara affärsmodeller för
innovationsaktörernas verksamheter. De efterlyser även stärkt aktivering av den expertis
dessa organisationer besitter kring miljöteknik i syfte att stödja finansiärer med
utvärdering av teknikmässiga och marknadsmässig risk och potential. 214

3

Tillväxtverkets analys

3.1

Relevans

3.1.1

Långa ledtider som politiskt verktyg

3.1.1.1 Sverige konkurrerar om teknologiskt ledarskap
Den internationella och europeiska litteraturen som Tillväxtverket gått igenom ger en
närmast ödesmättad bild av teknologisk kapprustning. Det förefaller som att de länder
som etablerar och bibehåller teknologiskt ledarskap är förutsedda att dominera
ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft jämte social och miljömässig utveckling.

3.1.1.2 Teknologier med långa ledtider formar Sveriges ekonomi och samhälle

Teknologier med långa ledtider omformar Sverige. Oavsett om en är positivt eller
skeptiskt inställd till nya omvälvande teknologier så ger litteraturstudien vid handen att vi
är stadda i utveckling. Frågan om kapitalförsörjning och det offentligas roll i utveckling av
teknologier med långa ledtider kokar ned till en syn på riktningen för denna utveckling.
Vilken utveckling är önskvärd och prioriterad? Resurserna är begränsade. Genomförandet
210 World

Economic Forum (2020); World Economic Forum & Future Cleantech Architects (2019); World
Wildlife Fund & Cleantech group (2017).

211 Tillväxtanalys
212 SOU

2017:115

213 World

(2015).

Economic Forum (2020).

214 Cleantech

Incubation Europe (2014); World Economic Forum & Future Cleantech Architects (2019).
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är komplext. Sverige har potential att ta en stark internationell position inom ett fåtal
teknikslag, men inte alla. Vilka ska vi välja?

Vilka fokusområden för strategisk specialisering som Sverige ska ha är en fråga för
politiken. I genomgången av litteraturen återkommer tre huvudsakliga områden för
implementering och utveckling av avancerad teknologi med bäring på ekonomisk, social
och miljömässig utveckling:
•
•
•

Industriell utveckling: Överlappar med många teknikslag.
Hälsa och välmående: Livsvetenskap kombinerat med andra tekniker som AI.
Miljö och klimatomställning: Miljöteknik som grundar sig på flera olika teknologier
med långa ledtider.

3.1.2

Exempel på svenska framgångar

3.1.2.1 Klimatomställning exemplifierar framgångsrik strategisk prioritering
Klimatomställning och miljöteknik exemplifierar ett segment i fokus för politikens och
industrins strategiska prioriteringar. Klimatomställningen har tydliga strategiska mål som
integrerats i industriell utveckling genom exempelvis Fossilfritt Sverige, Klimatklivet och
kreditgarantier för gröna investeringar. Sakta sker även en förändring av offentlig
konsumtion som drivkraft för klimatomställning. Rollen för avancerad miljöteknik med
långa ledtider är tydlig. För att nå målet om ett fossilfritt Sverige fram till 2045 måste nya
teknologier till. Kapitalförsörjningen är dock en trång sektor för klimatomställning och
miljöteknik, vilket kan motivera ytterligare insatser.

3.1.2.2 Livsvetenskap exemplifierar framgångsrik industriell organisering

Utöver politiska prioriteringar och offentliga insatser kräver teknologier med långa
ledtider samverkan mellan samhällets sektorer. Inte minst akademi, privat och offentlig
sektor behöver finna former för samverkan. Dels för att säkra stöd till kommersialisering
av forskning, dels för att säkra finansiering av alla utvecklingsfaser från forskning till
mogna företag. Livsvetenskap är ett fält som kommit långt i Sverige rörande samverkan
och finansiering. Alltjämt pekar litteraturstudien på att det återstår potential att stärka
innovationssystemets aktörer och att mångfaldiga kommersialiseringen utifrån en stark
svensk forskningsbas.

3.1.2.3 Artificiell intelligens exemplifierar framgångsrik kapitalförsörjning

Artificiell intelligens framträder i litteraturstudien som ett av få områden inom långa
ledtider där kapitalförsörjningen är god i Sverige, och möter segmentets behov. Det kan
visserligen fortfarande finnas finansieringsgap vad gäller volymbehov av kapital. Det finns
dock finansiering i tidiga faser fram till mognad i en omfattning som är ovanlig för andra
segment. En av faktorerna som litteraturstudien lyfter fram är den starka efterfrågan på
digitalisering inom industri och andra sektorer. Denna tydlighet i affärsmässig potential är
ovanlig för många teknologier med långa ledtider.
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3.2

Utmaningar och behov

3.2.1

Marknadsmisslyckanden i Sverige

3.2.1.1 Generella utmaningar för företagen gäller även i Sverige
De utmaningar som följer av långa ledtider och som identifierats i internationell och
europeisk analys och forskning gäller även i Sverige:
•

•

•

•

•

Företagen har komplexa behov redan i tidiga skeden: Hög risk, komplexa
utvecklingsprocesser och resursbehov gör dessa företag oattraktiva för privata
finansiärer i de tidigaste utvecklingsfaserna. Bidrag och stöd från
innovationssystemets aktörer spelar här en viktig roll i drivandet av övergången från
forskning till kommersialisering.

Tunga utvecklingsprocesser kräver stora resurser: För vissa teknikslag kommer
omfattande resursbehov i samband med kostsam utveckling av teknik och produkt,
test-produktion, demonstrationsanläggningar eller liknande ovanligt stora
finansieringsbehov. Den fortsatt höga risken och de omfattande finansieringsbehoven
utmanar konventionell riskvillig finansiering.
Osäker marknadspotential medför hög risk: Osäkerheten om exakt hur en
teknologi ska bli en lönsam affär och vilka marknader och kunder som kan komma i
fråga försvårar för finansiärer att räkna på potentialen och risken i företag med långa
ledtider.

Otydlig marknadspotential försenar kommersialisering: Den trevande
utvecklingen av affären kan leda till en komplex, utdragen och kostsam bearbetning av
marknaden. Ibland sker detta genom utforskande partnerskap med storföretag som
tar tid att finna sina former och även innebär risker för en självständig utveckling av
teknologin.
Bristande finansiell kunskap hos företagen: Liksom andra små och medelstora
företag har även dessa företag svårt att utveckla finansiell kunskap och
investeringsbarhet. Detta kompliceras av den särskilda karaktär som de långa
ledtiderna innebär. Innovationssystemets aktörer har viss förmåga att stödja
företagen i detta avseende men även dessa aktörer saknar finansiell expertis på bred
front.

3.2.1.2 Generella utmaningar för finansiärer gäller även i Sverige
•

•

•

Investeringsprojektens storlek och riskprofil hindrar finansiering: Den ovanliga
dynamiken mellan risk och storlek på investeringar som präglar långa ledtider
utmanar finansiärers konventionella affärsmodeller och strukturella upplägg.
Brist på specialiserade investerare minskar tillgänglig finansiering: Den
särskilda kompetens som krävs för att genomlysa risker i projekt med långa ledtider
lyser med sin frånvaro på svensk finansmarknad. För ett fåtal segment finns
finansiärer med sådan kompetens, koncentrerade till storstäderna. Expertisen finns i
viss mån bland innovationssystemets aktörer men denna kompetens nyttiggörs inte i
finansmarknaden i väsentlig omfattning.
Långa ledtider är svårförenligt med löptider för riskkapitalfonder:
Konventionellt riskkapital är den troligaste finansiären av långa ledtider men utmanas
både i sin affärsmodell och sina tidshorisonter som är kortare än vad investeringar i
företag långa ledtider kräver.
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•

•

Investeringstrender fokuserar kapitalet mot segment med korta ledtider:
Trendkänsligheten på den privata marknaden för riskvilligt kapital och som i viss mån
även följs av offentliga aktörer styr kapital bort från långa ledtider. Livsvetenskap och
AI är i någon mån ett undantag med växande tillgång på finansiering; miljöteknik
domineras av offentliga aktörer med begränsade resurser.

Finansiering av miljöteknik utmanas av långa ledtider och politisk risk:
Miljötekniken utmanas särskilt av en historisk besvikelse över låg avkastning och höga
risker. Marknaden är även särskilt utsatt för politisk risk eftersom politiska
prioriteringar styr var och hur miljöteknikföretagen kan skapa sina intäkter.

3.2.1.3 Marknaden misslyckas med långa ledtider i Sverige

Faktorerna ovan som påverkar tillgång och efterfrågan på riskvillig finansiering för
företag med långa ledtider verkar leda till marknadsmisslyckanden av formell art. Särskilt
verkar informationsassymetrier om teknisk och marknadsmässig risk, ledtid till
marknadsintroduktion och avkastningspotential försvåra för företag och finansiärer att
mötas kring långa ledtider.

Litteraturstudien pekar på omfattande volymbehov av investeringar i olika segment av
långa ledtider i Sverige. Samtidigt finns det få specialiserade investerare annat än i ett fåtal
segment. Detta tyder på ett marknadsmisslyckande i bristande volymer av tillgänglig
finansiering. En potentiellt stark drivkraft för detta är den bristande överenstämmelsen i
tidshorisonter mellan riskkapitalfonders löptider och företagens längre ledtider i
utveckling. Detta kan möjligen även knytas till de höga fundamentala tekniska och
marknadsmässiga riskerna som långa ledtider medför. Konventionell riskhantering genom
diversifiering av investeringsportföljer skulle kräva mycket större riskkapitalfonder för
sådana ändamål än vad som finns i Sverige idag.

3.2.2

Finansieringsgap i Sverige

3.2.2.1 Sverige har finansieringsgap i såddfas, uppstartsfas och tillväxtfas
Tillväxtverkets litteraturstudie och undersökning av svenska finansiärer tyder på
finansieringsgap för företag med långa ledtider generellt i Sverige från såddfas (enskilda
finansieringsbelopp om 1–4 miljoner kronor), genom uppstartsfas till tidig tillväxtfas
(enskilda finansieringsbelopp om 50–100 miljoner kronor). AI, robotik och automation
samt livsvetenskap verkar ha lite bättre tillgång på finansiering i tidig tillväxtfas.
Miljöteknik med långa ledtider verkar lida av samma breda finansieringsgap som långa
ledtider i övrigt. En pikant observation är den stora närvaron av offentligt riskkapital i
miljötekniksektorn. Detta skulle kunna innebära att offentligt kapital konkurrerar ut
privat kapital. Den oattraktiva kommersiella profilen för avancerad miljöteknik, den
politiska risken och den historiska besvikelsen över segmentet bidrar till bristen på
investerare och riskkapitalfonder specialiserade på miljöteknik.

3.2.2.2 Finansieringsgapen kan vara omfattande

Det är svårt att uppskatta finansieringsgapens storlek. Potentialen för mycket stort
ekonomiskt och samhälleligt värdeskapande från teknologier med långa ledtider pekar på
mycket omfattande finansieringsbehov ur ett samhällsekonomiskt såväl som
marknadsmässigt perspektiv. Uppskattningar av behovet av investeringar för
klimatomställning räknas i storleksordningen 100–200 miljarder kronor utifrån endast
kommuners investeringsbehov. Om detta är en rättvisande underliggande
marknadspotential för miljöteknikföretag i Sverige så borde behoven av riskvillig
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finansiering vara relativt substantiella. Ett mått på en mättad marknad är hårdare
konkurrens om vissa typer av investeringsprojekt. Den enda konkurrens som
Tillväxtverket identifierar kring långa ledtider är för vissa segment i tidig tillväxtfas. Även
för livsvetenskap, som är ett av dessa segment rapporterar emellertid finansiärer att
marknaden knappast är mättad.

3.2.3

Behov av insatser i Sverige

3.2.3.1 Flera former av insatser föreslås av Sweco och litteraturen
Litteraturstudien och intervjuer med finansiärer visar på behov av flera typer av insatser
för kapitalförsörjning av långa ledtider. Samtliga insatser syftar till att möjliggöra och
stärka mötet mellan tillgång och efterfrågan på finansiering av företag med långa ledtider i
Sverige. Vissa insatser är mer riktade till enskilda teknikslag. Tillväxtverket finner dock att
utveckling och nyttiggörande av teknologier med långa ledtider generellt kräver:
•

•
•
•

Strategiska prioriteringar, mål och resurser. Som drivkraft för samverkan, politisk
trovärdighet och förtroende för långsiktig utveckling hos marknaden.

Stärkt kommersialisering av forskning. Genom resurser samt stärkt utveckling och
samverkan mellan akademi, innovationssystemets aktörer, offentlig och privat sektor.
Offentlig efterfrågan. Upphandling av värdeerbjudanden och teknologier för
utveckling av efterfrågan och kundfinansiering av tekniksegmentet ifråga.

Kompletterande insatser för kapitalförsörjning. Genom marknadskompletterande
finansieringsinstrument eller andra insatser som stärker kvaliteten i efterfrågan eller
matchning mellan utbud och efterfrågan på finansmarknaden.

3.2.3.2 Existerande offentliga finansieringsinstrument kan anpassas

Rekommendationerna att anpassa offentliga finansieringsinstrument till långa ledtider
pekar generellt på behovet av marknadskompletterande finansiering. Mer specifikt nämns
dock villkor för obligatorisk medfinansiering och stärkande av de universitetsnära
holdingbolagens verksamheter. Det senare rår inte Tillväxtverket över men verket
instämmer i att det finns behov att stärka innovationssystemets aktörer och att säkra
finansiering i försåddsfas. Generösare medfinansieringsvillkor är möjliga.
Medfinansieringskrav är redan i viss mån borttagna för tidiga förinvesteringar genom så
kallade konvertibler. Vidare har coronakrisen medfört ändringar i avtal med regionala
riskkapitalfonder under programperioden 2014–2020 där medfinansieringskrav sänkts
till 30 procent från tidigare 50 procent. Asymmetrier är ett alternativ för förbättrade
villkor för medfinansiärer. Det kan arrangeras under andra statsstödsramverk än de som
finansieringsinstrumenten under regionalfonderna hittills nyttjat och möjliggör under
vissa omständigheter att offentliga instrument tar lägre avkastning eller högre risk än
privata finansiärer. En haltande logik med anpassning av till exempel regionala
riskkapitalfonder till långa ledtider är behovet av specialiserad kompetens. Just för detta
syfte samlades kompetens i en särskild grön fond när möjligheten till en satsning på
miljöteknik uppkom under programperioden 2014–2020. Tillväxtverket menar att
nationella instrument är att föredra för segment som kräver kritisk massa av både
marknadsmässigt underlag och specialiserad kompetens hos den genomförande
organisationen.

3.2.3.3 EIB rekommenderar skräddarsydda finansieringsinstrument

EIB:s rekommendation om specialiserade finansieringsinstrument för långa ledtider får
stöd i intervjuer med svenska riskfinansiärer. Huvudsakligen påtalas behovet av stora
56/65

fonder som klarar av att investera i stora enskilda projekt och samtidigt sprida risken
diversifierat över en bred portfölj. Omslutningen för sådana fonder har i intervjuerna
föreslagits vara i storleksordningen 2–5 miljarder kronor per segment. Detta överstiger
normala budgetära förmågor hos regionalfonden. Emellertid är det möjligt att genom
samverkan med till exempel svenska eller europeiska fond-i-fond-förvaltare åstadkomma
större kapitalmängder tillsammans med privata medfinansiärer på fondnivå. Europeiska
investeringsfonden (EIF) och svenska Saminvest är exempel på sådana aktörer. EIF har
möjligheter att kanalisera medel från EU:s centrala budget som disponeras av EIB och EIF
för samfinansiering mellan EU och enskilda länders initiativ till finansieringsinstrument.
Detta förutsätter dock likriktning med prioriterade policy-områden som exempelvis
klimatomställning. Ett alternativ utanför regionalfonden är att stärka Industrifondens
verksamhet som är det enda mer omfattande offentliga instrumentet som redan är aktivt i
segment med långa ledtider.
En roll som tillskrivs offentliga finansieringsinstrument är att peka ut riktningen för
politiska prioriteringar. Litteraturen och intervjukällor föreslår att detta kan bidra till att
påverka marknadens syn på attraktiviteten av enskilda segment.
Marknadskompletterande instrument kan alltså potentiellt påverka trender på
finansmarknaden.

EIB argumenterar även för offentliga insatser på kreditmarknaden, till exempel genom
kreditgarantier eller incitament för mer riskvillig kreditfinansiering genom exempelvis
ägarkapitalsliknande instrument som konvertibler. Tillväxtverket anser att det är
potentiellt värdeskapande insatser för företag med långa ledtider som nått
kommersialisering och intäktsförmåga. Dessa skulle kunna bygga relationer med banker
och andra kreditgivare något tidigare än idag genom att dra nytta av kreditgarantier.
Möjligheten att skapa incitament för utökad kreditgivning genom garantier är en
kostnadseffektiv möjlighet till insats. Konvertibler, en form av särskilt riskvillig
kreditgivning med ägarkapitalsliknande karaktär, är ett användbart verktyg för
riskkapitalister. Ett värde som tillkommer ökad kreditgivning är att skapa historik och
ekonomiska data för prestationer inom olika segment. Detta är värdefullt för att stärka
kreditvärdering.

3.2.3.4 Långa ledtider behöver mer långsiktiga finansieringsinstrument

Längre löptider för offentliga riskkapitalfonder är möjliga. Beroende på statsstödsramverk
och laga grund för insatserna kan löptider på 15 år eller mer uppnås för offentliga
instrument. Det är utmanande att åstadkomma både större kapitalmängder tillsammans
med privata medfinansiärer och samtidigt längre löptider för fonder. Detta eftersom
risken ökar för finansiärer ju längre löptiden är på fonden. Möjligen kan strategiska
partnerskap med industriella aktörer och deras ägare vara en lösning. Pensionsfonder är
en annan typ långsiktig aktör på finansmarknaden. Genom asymmetriska villkor kan
villkoren för sådana institutionella finansiärer göras mer attraktiva.

3.2.3.5 Anläggningar kan få särskilda finansieringsinstrument

Litteraturstudien och intervjuerna med finansiärer antyder behov av samordnade
investeringar i anläggningar för test-produktion och demonstration. Särskilt pekar dessa
rekommendationer mot universitetsstädernas och kringliggande innovationsaktörers
behov. Den samhällsekonomiska nyttan är tydlig, särskilt i fall flera företag kan dela på
gemensamma anläggningar, såsom redan förekommer för laboratorier inom bioteknik.
Tydliga sådana behov identifieras inom exempelvis miljöteknik men är tänkbara inom
flera teknologissegment. Tillväxtverket har dock inte haft möjligheten att inventera dessa
behov.
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3.2.3.6 Storföretagens finansiering av långa ledtider kan stärkas
Potentialen i partnerskap mellan större företag och innovationsbolag med långa ledtider
förefaller positiv. Den europeiska fordonsindustrins partnerskap med batteriföretaget
Northvolt, Wallenbergsfärens satsningar under 2020 på AI och livsvetenskap talar för att
privata aktörer likaledes ser sådan potential. Sådana partnerskap är inte utan risker och
det har identifierats tydliga utmaningar som faller på innovationsprojekten att navigera.
Förutom potentialen till samfinansiering mellan offentliga finansieringsinstrument och
institutionella investerare som nämnts ovan kan Tillväxtverket se ytterligare två
möjligheter. En är bygga upp en förmåga att mäkla institutionell finansiering till
strategiska innovationsprojekt, till exempel utländska investeringar i svenska
innovationer. Ett annat är att stärka innovationssystemets förmåga att stödja
innovationsbolag med kontakter och rådgivning för att mäkla samman partnerskap med
större företag.

3.2.3.7 Affärsänglars finansiering av långa ledtider kan stärkas

Affärsänglars aktivitet i Sverige är inte väl kartlagd. Denna grupp av finansiärer är dock
viktiga för finansiering i tidiga faser i alla delar av landet. Litteraturstudien och intervjuer
med finansiärer ger vidare vid handen att det finns änglar med förmågor att agera i
segment med långa ledtider. Exempelvis rör detta entreprenörer med egen erfarenhet från
segment med långa ledtider som efter framgångsrika satsningar börjat investera i projekt
de har specialistkunskap om. Även om änglar sällan har de kapitalmässiga förmågor eller
den uthållighet som krävs för att följa projekt med långa ledtider är denna grupp av
finansiärer av strategisk vikt för kapitalförsörjningen. En starkare gräsrotsrörelse av
specialiserade affärsänglar inom enskilda segment med långa ledtider kan bli en bördig
grogrund för framtida nya specialiserade riskkapitalfonder. AI, livsvetenskap och
miljöteknik är exempel på segment där rörelsen från affärsängel till partner i en
riskkapitalfond visat sig möjlig.
Exempel på insatser för att stärka änglar är stöd till bildandet av ängel-nätverk eller
saminvesteringsfonder för änglar och ängel-nätverk. EIF och Saminvest har
experimenterat med sådana saminvesteringsfonder. Tillväxtverket har inte haft möjlighet
att belysa dessa insatser i en detaljnivå tillräcklig för att ge en rekommendation. Dock är
änglar som segment av investerare intressanta att arbeta vidare med inom ramen för
offentliga insatser till stöd för kapitalförsörjning.

3.2.3.8 Innovationssystemets aktörer kan stärkas

Det finns flera möjligheter till utveckling av innovationssystemets aktörer och deras
bidrag och anknytning till utveckling av segment med långa ledtider. En tydlig
rekommendation är att stärka dessa aktörers finansiella expertis och förmåga att stödja
företag och innovationsprojekt med finansiell kunskap och processer för att utveckla
investeringsbarhet. En annan rekommendation är att bygga partnerskap mellan
innovationsaktörer med särskilt expertis inom segment med långa ledtider och
finansmarknadens aktörer. Det finns exempel på länder som Sydkorea där denna expertis
utvecklats till ett kostnadseffektivt värdeerbjudande för finansmarknadens aktörer att få
tillgång till specialistkunskaper nödvändiga för genomlysning och värdering av
investeringsprojekt och teknologier med långa ledtider. En sista möjlig roll för
innovationssystemets aktörer vore att utveckla förmågan att mäkla partnerskap mellan
större företag och innovationsföretag samt bli ett starkt stöd till de mindre bolagen i
sådana processer.
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3.2.3.9 Efterfrågan på teknik med långa ledtider kan stärkas
En samstämmig rekommendation från internationella och europeiska analyser liksom
svenska källor är att nyttja potentialen i offentlig upphandling. Offentlig efterfrågan på
innovationer och värdeerbjudanden baserade på teknologier med långa ledtider kan bidra
till att stärka efterfrågan på marknaden och stärka nya segment i tidig utveckling. Särskilt
miljöteknik och livsvetenskap är segment med värden som folkhälsa och
klimatomställning vilka det offentliga kan prioritera högre än den privata marknaden.
Förkommersiell upphandling och innovationsupphandling är exempel på insatser som
föreslås i litteraturen. Tillväxtverket noterar att det finns ytterligare en roll för offentlig
efterfrågan: att peka ut riktningen för vad som värderas i termer av samhällsnytta. Just
miljöteknik är också exempel på ett segment som kan öka värdet och sänka kostnaderna
på offentliga investeringar. Kommuners och förvaltningars investeringsbehov för
klimatomställning är betydande. Det samhällsekonomiska värdet av dessa investeringar
kan öka med efterfrågan på avancerad miljöteknik. Det skulle likaledes bidra till
utvecklingen av miljöteknikbranschens exportpotential genom att den får växa till sig på
den svenska marknaden och bygga upp sin konkurrenskraft.

3.3

Utformning av insatser

3.3.1

Utformning av finansieringsinstrument

3.3.1.1 Kreditgarantier kan ge ökad tillgång till lån
Företag med långa ledtider har starkt begränsade möjligheter att nyttja kreditgivning i
tidiga faser. Bristande säkerheter, intäkter och höga risker gör dessa företag mindre
attraktiva för kreditgivare. Dessutom är de långa ledtiderna utmanande för exempelvis
bankernas normala löptider på lån. Kreditgarantier kan underlätta kravet på säkerheter
men inte reducera informationsassymetrier eller fundamentala risker relaterade till
teknologi och marknad. Det är därför sannolikt att kreditinstitut inte ser företag med långa
ledtider som mer attraktiva bara för förekomsten av eventuella garantier. Däremot kan
det tänkas att riskvilliga finansiärer som vill ställa konvertibler till sådana företag kan
lockas att göra detta i större skala om det finns garantiinstrument som kan möta denna
typ av kreditgivning. Detta skulle sänka riskerna och möjliggöra bredare utnyttjande av
konvertibler som ett instegsinstrument för företag med långa ledtider. En utmaning är
dock att rikta garantier till företag med långa ledtider specifikt. En möjlighet vore att
certifiera riskkapitalfonder som får ta del av garantiinstrument, med särskilt fokus på
företag med långa ledtider. Dock bör en sådan utformning utforskas med försiktighet
eftersom det kan riskera att påverka konkurrensen på riskkapitalmarknaden.

3.3.1.2 Specialiserat riskkapital kan möta mindre investeringsbelopp

I särskilt riskfyllda faser som sådd- och tidig uppstartsfas men även upp till tidig tillväxtfas
kan investeringsbeloppen vara hanterbara för mindre riskkapitalfonder (med kapital på
500–1 000 miljoner kronor). Detta förutsätter att fonderna riktar sig till företag med långa
ledtider som inte är i behov av dyrare anläggningsinvesteringar eller liknande betungande
investeringsbehov. Sådana fonder kan rikta sig till investeringsbehov i storleksordningen
1–50 miljoner kronor. För utveckling och budgetering av specialiserad kompetens inom
enskilda segment behöver sådana fonder kunna se möjligheten till att resa flera
fondgenerationer enligt gängse modell i riskkapitalmarknaden. I detta scenario börjar ett
fondteam resa en andra fond när investeringsperioden för den första fonden går mot sitt
slut och prestationen börjar visa sig i portföljen. Marknadskompletterande
finansieringsinstrument med denna utformning kan vara särskilt lämpliga i segment där
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kommersiellt riskkapital är frånvarande i tidiga faser eller fokuserar på tillväxtfas. En
hållbar riskkapitalmarknad kräver då att det finns aktörer som agerar plantskola och
odlar fram innovationsprojekt från kommersialisering och genom uppstartsfasen. Detta
kan vara en marknadskompletterande positionering för offentliga riskkapitalfonder.
Sådana fonder bör vara saminvesteringsfonder som lockar in kapital från änglar och annat
riskkapital som vågar agera i tidiga skeden. Dock kan medinvesteringskraven vara
generösa och fördelaktiga. Dessa fonder kan med fördel ha långa löptider på över 15 år
med begränsningen att det kan göra det svårare att locka in privata medfinansiärer på
fondnivå. Eventuellt kan asymmetrier nyttjas i segment där privata finansiärer är mer
frånvarande men kan lockas in med starkare incitament. Denna typ av fonder bör
genomföras på nationell nivå för att säkra en kritisk massa av marknadsunderlag samt
tillräcklig finansiering av ett specialiserat fondteam.

3.3.1.3 Specialiserat riskkapital kan möta större investeringsbelopp

För de mer kapitalkrävande investeringarna som ofta behövs för företag med långa
ledtider i tidiga faser krävs en ny fondmodell. Fonderna bör vara specialiserade, löpa över
långa löptider, över 15 år, och kapitaliseras till mellan 2 och 5 miljarder kronor per fond
för att kunna skapa diversifierade portföljer med enskilda investeringar i spannet 50–
100 miljoner kronor. Sådana fonder skulle kunna agera som institutionella ägare i Sverige
och säkra att företag utvecklade i Sverige stannar kvar i landet. Detta kan åstadkommas
genom att sådana fonder kunde ha uthålligheten att stanna kvar i och stödja
portföljbolagen fram till börsintroduktion på den svenska marknaden. Det är svårt att se
en självklar investerarkonstellation för sådana stora fonder. Det är möjligt att fonderna
och särskilt det offentliga ägarkapitalet skulle kunna utformas med attraktiva villkor för
kommersiella institutionella investerare, exempelvis genom asymmetrisk vinstdelning.
Tillväxtverket har dock inte haft möjlighet att sondera investeringsviljan hos
institutionellt kapital i Sverige för sådana fonder. Sådana fonder får ses som utmanande
för regionalfondens mandat då de skulle kräva i storleksordningen 1–2 miljarder kronor i
offentligt kapital. Vidare kan regionalfondens regelverk verka avskräckande för privata
institutionella finansiärer. Detta kan eventuellt motverkas genom fond-i-fond-lösningar
där exempelvis EIF ges mandat att resa sådana fonder och där regionalfondens
uppföljningsramverk begränsas till fond-i-fond-nivån, det vill säga att regionalfonden får
intermediären, exempelvis EIF, som motpart och projektägare. Denna typ av fonder bör
genomföras på nationell nivå för att säkra kritisk massa av marknadsunderlag samt
tillräcklig finansiering av ett specialiserat fondteam.

3.3.1.4 Saminvesteringsfonder kan stärka affärsänglar

Affärsänglar åtnjuter redan stöd i form av saminvesteringsfonder genom regionala och
nationella finansieringsinstrument inom regionalfondens tidigare programperioder.
Därtill har statliga Saminvest tagit initiativ till en saminvesteringsfond för änglar med viss
bäring på långa ledtider exempelvis inom livsvetenskap. EIF har ett ramverk för
saminvesteringsfonder för änglar möjligt för implementering i enskilda länder.
Tillväxtverket har inte haft möjlighet att mer på djupet belysa och jämföra dessa modeller
för stöd till änglar. Dock ser Tillväxtverket ett potentiellt betydande värde i att stärka
änglar som vågar satsa i segment med långa ledtider. Dels kan detta öka volymen
riskvilligt kapital i såddfas, dels kan en sådan insats skapa en plantskola för investerare
som kan leda till fler specialiserade riskkapitalfonder i framtiden.
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3.3.2

Utformning av kompletterande insatser

3.3.2.1 Innovationssystemets aktörer kan stärkas att möta långa ledtider
Innovationssystemets aktörer, särskilt universitetsnära innovationskontor och
inkubatorer kan stärkas i flera avseenden för att bidra till kommersialisering av forskning
och utveckling av företag med långa ledtider. Dels kan aktörerna stödjas att utveckla
finansiell kunskap, expertis och förmåga att stödja innovationsföretag i
finansieringsprocesser. Dels kan aktörerna stödjas att utveckla sin förmåga att stödja
innovationsföretag i utveckling av partnerskap med större företag. Slutligen kan dessa
aktörer stödjas att tillgängliggöra sin expertis inom teknologier med långa ledtider som ett
värdeerbjudande till finansmarknadens aktörer. Detta kunde sänka kostnaderna för och
öka tillgängligheten av extern expertis för finansiärers besiktning av teknologier, affärer
och marknader med långa ledtider.

3.3.2.2 Stöd till utveckling av förkommersiell- och innovationsupphandling

Offentlig efterfrågan på och upphandling av värdeerbjudanden från företag med långa
ledtider kan stärkas. Tillväxtverket har inte haft möjlighet att på djupet genomlysa
förekomsten av förkommersiell- och innovationsupphandling i relation till långa ledtider i
Sverige. Detta vore förtjänstfullt för att kartlägga eventuella brister eller möjligheter till
värdeskapande som kunde bli föremål för insatser. Värdet skulle ligga i att stärka
förmågan hos offentlig förvaltning att driva och kravställa efterfrågan på innovationer
med bidrag till särskilt samhällsnyttigt värdeskapande.

3.4

Fortsatt lärande

Analysen av företag med långa ledtider pekar på viktiga faktorer och bristande data och
analys och forskning kring olika teman. Nedan utvecklar Tillväxtverket teman och
frågeställningar som kunde belysa framtida analys, utformning av insatser och
policyutveckling:

3.4.1

Djupdykning i olika tekniksegment

Tillväxtverket finner att det vore önskvärt att mer i detalj analysera finansiering av tidiga
utvecklingsfaser för olika segment av företag med långa ledtider. Detta kunde ske i linje
med EIB: s rekommendationer om att kartlägga potentialen att stärka upp stödet segment
för segment för att varje enskilt segments finansieringsresa och ekosystem ska
säkerställas.

3.4.2

Innovationssystemets betydelse för tillväxt

Innovationssystemets funktion i drivandet av ekonomisk och regional tillväxt kunde
förtjäna djupare belysning. Sverige har ett gott innovationsklimat men stegen från
forskning och utveckling till kommersialisering och tillväxt är inte väl belysta i Sverige
segment för segment av teknologier med långa ledtider. Belysning av detta skulle med
fördel inkludera finansiering som perspektiv. Tillväxtverket erfar att den strategiska
utvecklingen av innovationssystemet för närvarande har konsekvenser i att finansiering
för innovation riktas till tidigare och tidigare skeden av utveckling. Detta kan få
konsekvensen att finansiering saknas för att driva tillväxtbolag baserade på dessa
innovationer. Konkret har vissa innovationsaktörer rapporterat att de numera styrs mot
att sluta stödja innovationsföretag innan de står på egna ben. Ett kriterium för
innovationsfinansiering är att företagen som får stöd inte har återkommande intäkter.
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Många företag med långa ledtider behöver stöd flera år efter att de börjat få sådana
intäkter.

3.4.3

Register av organisationer

Det skulle vara värdefullt att skapa dataregister av företag med långa ledtider i Sverige för
att underlätta undersökningar och forskning kring företagens utmaningar, behov och
finansieringssituation över tid. Detta eftersom dessa företag inte fångas i registerdata.
GDPR-hänsyn är viktiga men har lösts i andra länder genom till exempel samverkan med
forskningsinstitut.

3.4.4

Kartläggning av policymixen

Utmaningar, behov och samstämmigheten av (eller konflikter mellan) nationella, regionala
och lokala offentliga och privata insatser inom olika segment med långa ledtider är inte väl
kartlagda i Sverige. En sådan kartläggning skulle tjäna till att informera kedjor för
värdeskapande som underlag för utformning av interventioner.

3.4.5

Transparens kring ängel-investeringar

Ängel-finansiering är inte väl kartlagt i Sverige. Tillväxtverket skulle förorda att etablera
register av änglar och eventuellt änglars finansieringstransaktioner för att kunna följa
fenomenet och dess utveckling. Detta skulle informera framtida utformning av insatser
med ambition att stärka affärsänglars verksamhet. GDPR-hänsyn är viktiga men har lösts i
andra länder genom till exempel samverkan med forskningsinstitut.

3.4.6

Kartläggning av storföretag och långa ledtider

Större företags och institutionella finansiärers finansiering av forskning,
kommersialisering och företagande med långa ledtider är inte väl kartlagt i Sverige. För
mer strategisk samordning av resurser vore en sådan kartläggning relevant. Det skulle
vidare kunna informera utformning av insatser som söker mobilisera strategiska
finansiärer till samverkan kring segment med långa ledtider. GDPR-hänsyn är viktiga men
har lösts i andra länder genom till exempel samverkan med forskningsinstitut.

3.4.7

Kartläggning av insatser internationellt

Internationellt pågår utveckling av insatser, inklusive finansieringsinstrument,
specialiserade för teknologier med långa ledtider. Det vore förtjänstfullt att kartlägga
sådana initiativ för att informera insatsdesign i Sverige på detta tema.
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