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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 till och historik av 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
små och medelstora företag i hela landet. Mer specifikt analyseras förutsättningarna för
företagens kapitalförsörjning på kredit- och riskkapitalmarknaden.

De små och medelstora företagen är viktiga för tillväxt, arbetstillfällen och
samhällsutveckling i alla delar av landet. Ändå kämpar många företag med en upplevd
brist på tillgång till extern finansiering. En viktig faktor är att kapitalförsörjning ser olika
ut i olika regioner. Det finns dock även generella utmaningar för företag i tidiga
utvecklingsfaser.

Kreditmarknaden och riskkapitalmarknaden skiljer sig åt i förutsättningar och
funktionssätt. Tillväxtverket finner att tillgänglig analys om den svenska finansmarknaden
sällan tar en holistisk syn på dessa marknader, deras tekniska och praktiska
förutsättningar. Analysen lägger därför en teoretisk, empirisk och resonerande grund för
rekommendationer om marknadskompletterande finansieringsinstrument.
Tillväxtverkets förhoppning är att denna genomgång kan tjäna som en kunskapsgrund för
framtida analys och policyutveckling rörande kapitalförsörjning för svenska företag.

Ett annat centralt bidrag av analysen är att belysa viktiga faktorer för policydesign kring
nationella och regionala finansieringsinstrument. Rapporten tar även ett bredare grepp
kring faktorer och insatser som kan komplettera finansieringsinstrumentens och
kapitalförsörjningens funktionalitet.
Tim Brooks

Avdelningschef, Avdelning Företag
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Sammanfattning
Små och medelstora företags tillväxt påverkas av kapitalförsörjning
Små och medelstora företag skapar merparten av de nya arbetstillfällena i Sverige. De
svarar också i ökande omfattning för innovationer när större företag flyttar forskning och
utveckling utomlands. De mindre företagen är även viktiga för ekonomin ute i landets
regioner. Regeringens strategi för hållbar regional utveckling innefattar att företag ska
kunna starta, verka och växa i hela Sverige. En hållbar tillväxt bygger på livskraftigt
företagande i alla delar av landet.

Regionalfonden har genomfört insatser med regionala finansieringsinstrument som riktar
sig till målgruppen. Tillväxtverkets utvärdering av dessa instrument finner att de har
styrkor och svagheter. Analysen har även belyst utmaningar för regional
kapitalförsörjning i urbaniseringens och digitaliseringens tidsålder. Bankkontor
försvinner och riskvillig finansiering är långt mer tillgänglig i storstäder än i glesbygd.
Ändå måste företagen kunna växa i hela landet.

Generella och regionala faktorer utmanar företagens finansiering

Förutsättningarna för utveckling av entreprenörskap och företagande varierar mellan
olika regioner. Det är generellt riskfyllt och utmanande att starta företag. De företag som
befinner sig i tidiga utvecklingsfaser har större risk och färre tillgångar än etablerade
företag. Det får även konsekvenser för deras möjligheter att attrahera extern finansiering.

Tillväxtverket har undersökt de små och medelstora företagens kapitalförsörjning.
Analysen visar att det finns både generella och specifika marknadsmisslyckanden och
finansieringsgap som kan motivera marknadskompletterande insatser. Utformningen
sådana insatser bör ske med hänsyn till de specifika utmaningar som ska adresseras och
den kontext och marknad de implementeras i. Tillväxtverket lägger därför fokus på att på
djupet belysa finansmarknadens funktionssätt och mekanismer som påverkar finansiering
av de mindre företagen.

Utmaningarna resulterar i finansieringsgap

Analysen i detta dokument identifierar två generella finansieringsgap för målgruppen små
och medelstora företag i Sverige. Dessa rör företag i tidiga utvecklingsfaser och regionala
skillnader i kapitalförsörjning. Att uppskatta storleken på dessa gap är en metodologiskt
svår fråga men Tillväxtverket finner att gapen är betydande nog att motivera
marknadskompletterande insatser.

Tillväxtverket föreslår möjligheter till flera typer av insatser

Analysen föreslår möjligheter till marknadskompletterande insatser för stärkt
kapitalförsörjning av svenska små och medelstora företag genom kreditgarantier,
regionalt och nationellt riskkapital samt kompletterande insatser för att stärka efterfrågan
på finansiering från företagen.
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1

Inledning

1.1

Förutsättningar

Nedan följer en genomlysning av kapitalförsörjningen av små och medelstora företag i
Sverige. Detta dokument är en tematisk analys som utgör en del av Tillväxtverkets
förhandsbedömning för finansieringsinstrument inför regionalfondsprogrammen 2021–
2027. Regeringsuppdraget att genomföra en förhandsbedömning gavs med villkor att ta i
beaktande territoriella förutsättningar och särskilt titta på branscher med långa ledtider
vid sidan av andra målgrupper. För att möta detta har Tillväxtverket genomfört tre
tematiska analyser:
•

Branscher med långa ledtider behandlas i en separat tematisk analys. Denna belyser
finansiering av spetsteknologisk innovation inklusive miljöteknik.
• Vidare har en tematisk analys genomförts på temat ”hållbara investeringar” som
belyser finansiering i branscher med särskilda bidrag till miljömässig och social
hållbarhet.
• Analysen nedan behandlar särskilt de territoriella förutsättningar som påverkar
företagens finansiering, utöver generella faktorer.
Tillväxtverkets rekommendationer av marknadskompletterande finansieringsinstrument
inom ERUF 2021–2027 sammanfattas och konkretiseras i förhandsbedömningens
huvuddokument.
Analysen nedan utgör underlag för de rekommendationer som förtydligas i
huvuddokumentet. De tematiska analyserna diskuterar en bredare palett av möjliga
insatser än de som slutligen utgör Tillväxtverkets formella rekommendationer i
förhandsbedömningens huvuddokument.

Dokumentet nedan avgränsar sig till generella mönster för kapitalförsörjning av små och
medelstora företag i Sverige. Det breda och samtidigt djupa greppet i belysning av
företagens finansiering är till hjälp vid utformning av regionala tillväxtpolitiska insatser. I
analysen nedan läggs vikt vid detaljer i kapitalförsörjningens funktion och organisering
som kan hjälpa eller stjälpa effekten av insatser för finansiering.

1.2

Slutsatser

Tillväxtverket uppfattar att den svenska finansmarknaden lider av finansieringsgap i två
kategorier, gap i tidiga utvecklingsfaser och regionala finansieringsgap. Finansieringsgap i
tidiga faser drivs av hög risk och bristande trovärdighet rörande lönsamhet och tillväxtfas.
Detta gäller:

• företag som kommersialiserar innovationer
• företag som verkar i nya branscher eller branschsegment
• företag utan stabila kassaflöden
• företag som lider brist på säkerhetsmassa.
Regionala finansieringsgap karaktäriseras av faktorer som leder till bristande
kapitalförsörjning inom en specifik avgränsad geografi. Olika regioner uppvisar olika grad
av hämmande faktorer. Exempel på sådana faktorer är strukturkapital i lokal
kapitalförsörjning såsom närvaro av finansiärer, banker, företagsfrämjande aktörer och
innovationssystem. Det gäller även bristande säkerheter till följd av låga
fastighetsvärderingar. Målgrupper som drabbas av dessa finansieringsgap är:
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• företag i glesbygd
• företag som vill expandera internationellt.
Det är metodologiskt mycket svårt att med exakthet uppskatta finansieringsgapens
storlek, EU-kommissionen framför i en analys av svensk kapitalförsörjning att det dock
kan råda betydande gap på den svenska marknaden. Detta baseras på en undersökning av
företag som önskar extern finansiering och upplever att de inte får tillgång till det kapital
de behöver. EU-kommissionen uppskattar gapet på kreditmarknaden till 50 miljarder
kronor och 1 000 miljarder kronor för riskkapitalmarknaden.

1.3

Förslag

Tillväxtverket föreslår flera möjliga insatsformer som kan bidra till att möta
finansieringsbehov i tidiga faser och regionalt:
•

•

•

Kreditgarantier: Kreditgarantier kan vara kostnadseffektiva och effektfulla insatser
för en stärkt svensk kreditmarknad för små och medelstora företag. Analysen noterar
ett antal redan aviserade offentliga insatser i form av kreditgarantier. Tillväxtverket
avstår från att rekommendera ytterligare kreditgarantier innan aviserade insatser kan
utvärderas.
Riskkapital: För riskkapitalmarknaden visar analysen på finansieringsgap som kan
motivera kompletterande insatser på nationell och regional nivå. Tematiskt fokuserat
riskkapital kan arrangeras på nationell nivå. Generella behov av riskkapital kan mötas
med regionalt anpassade insatser.
Kompletterande insatser: Kompletterande insatser för kapitalförsörjning kan stärka
kvaliteten på företagens efterfrågan på extern finansiering. Detta kan till exempel ske
genom stöd till innovationssystemets och företagsfrämjande aktörers förmåga att
stärka företagens kunskap om finansieringsbehov, alternativa finansieringskällor,
finansieringsprocesser och finansiärers förväntningar.

1.4

Metod

Tillväxtverket har genomfört en studie i flera steg:
•

•

•

•

Rapporten börjar med en bakgrund i form av en genomgång av finansiering och
marknadsmisslyckanden i teori och praktik. Det ger en bakgrund till hur Tillväxtverket
resonerar kring utformning av marknadskompletterande insatser för
kapitalförsörjning.
Detta följs av en genomgång av litteraturen om utmaningar, brister och behov på den
svenska finansmarknaden avseende små och medelstora företag. Här identifieras
behov i form av finansieringsgap.
Därpå presenterar Tillväxtverkets sin syn på utformning och motivering av
marknadskompletterande insatser för kapitalförsörjning med fokus på
finansieringsinstrument.
Till sist diskuteras förutsättningar för fortsatt lärande och möjligheter att stärka
framtida analys, policyutveckling och utformning av insatser.
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2

Bakgrund

2.1

Finansiering

2.1.1

Förutsättningar för tillväxt

Tillväxtverket finner att kapitalförsörjningen för små och medelstora företag i Sverige i
allmänhet fungerar väl på ett övergripande plan. Det finns stora mängder tillgängligt
kapital både för kreditfinansiering och riskkapital. Den svenska marknadens kopplingar
till den internationella finansmarknaden är välfungerande. Banker och riskkapitalfonder
är välkapitaliserade. 1

Tillväxtverket finner att finansiering alltjämt ses som en av de mest centrala utmaningarna
för svenska företag. Finansiering framträder som det fjärde största hindret för företagens
tillväxt efter ”tillgång till arbetskraft” (1), ”lagar och regler” (2) och ”egen tid till företagets
utveckling” (3) sett till hela företagsstocken i landet. 2 Detta ska även ses i ljuset av att det
bygger på vad företagen som deltar i Tillväxtverkets undersökning lyfter fram. Ficompass 3 uppskattar betydande finansieringsgap på den svenska finansmarknaden om
cirka 50 miljarder kronor för krediter och kring 1 000 miljarder kronor i riskkapital. På
grund av metodutmaningar och brist på data saknas tillförlitlig och rättvisande statistik
om företag som borde men inte får finansiering. Däremot finns information om särskilda
grupper av företag där finansiering framträder som ett betydande hinder för utveckling
och tillväxt. För dessa grupper handlar utmaningen dels om regionala skillnader i tillgång
på finansiering, dels om olika förutsättningar för olika kategorier av företag. 4

Figur 1. Andel företag som ser stora hinder i olika faktorer för företagets tillväxt (från
”Företagens villkor och verklighet”, 2017). 5
Tillgång till transportsystem
Tillgång till bredband
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Kapacitet i nuvarande lokaler, utrustning etc.
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2.1.2

Finansiering efter situation

För att företag ska kunna starta och utveckla sin verksamhet krävs det i de flesta fall
finansiering i någon form. Storleken på och källan till finansieringen varierar dock mellan
olika typer av företag. För de flesta nystartade företag utgör olika former av eget kapital
1
2
3
4
5

Tillväxtverket (2017a).
Ibid.

Fi-Compass är EU-kommissionens och Europeiska investeringsbankens rådgivningsplattform för
finansieringsinstrument inom de europeiska strukturfonderna.
Tillväxtverket (2017a).
Ibid.
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den viktigaste källan till finansiering, men tillgången till extern finansiering är viktig,
framför allt för företag som vill expandera sin verksamhet.

Det finns en preferensordning mellan olika finansieringskällor. Flera rapporter visar att
entreprenörer främst använder internt genererade medel för att växa, däribland egen
kassa och tidigare vinster. När extern finansiering krävs, så används kapitaltillskott från
grundare och existerande ägare i första hand. Därefter föredras lån från kreditinstitut
framför att attrahera kapital från och ta in nya ägare.

Nedan presenteras kortfattat finansieringskällor för företag i tidiga skeden och hur de kan
definieras och skiljer sig åt. Det finns ett flertal tänkbara finansieringskällor för företags
tidiga skeden:
•
•
•
•

bidrag
kapitaltillskott
extern skuldfinansiering
externt ägarkapital

2.1.2.1 Bidrag är en viktig finansieringsform
Bidrag och projektmedel kan spela stor roll för entreprenörer som ännu inte startat
företag och för företag i tidiga skeden. Bidrag till företag är vanligt förekommande i
Sverige från myndigheter som Vinnova och Tillväxtverket men även från regioner och
olika EU-program. Forskningsbaserade företag som kommersialiserar innovationer nyttjar
ofta bidrag i stor omfattning under sin tidiga utveckling. Vidare växer det fram nya typer
av finansiering, såsom gräsrotsfinansiering (crowd funding), som innebär att
verksamheten i en form av insamling tar in finansiering från privatpersoner.

2.1.2.2 Kapitaltillskott är viktiga för nya företag

Kapitaltillskott från grundare eller närstående är den huvudsakliga finansieringskällan för
nystartade företag. Med kapitaltillskott från ägare eller grundare avses kapital från ägaren
eller grundaren själv eller från släkt och vänner. I de allra flesta nya företag handlar det
om att ägaren investerar privat sparande i företaget eller belånar privata tillgångar. Olika
former av kapitaltillskott från ägare eller grundare utgör den absolut största finansieringskällan för unga och små företag.

2.1.2.3 Extern skuldfinansiering är vanligt

Kreditfinansiering är den vanligaste formen av extern finansiering. Med detta avses
krediter eller lån, i form av kortfristiga eller långfristiga skulder, som företag återbetalar
till långivaren med ränta. Lån passar särskilt för investeringar vars avskrivning sträcker
sig över flera år. Löpande finansiering av rörelsen i form av rörelsekrediter, exempelvis
kontokrediter och fakturabelåning, är vanliga former av extern finansiering. Dessa
anpassas till hur finansiella resurser binds och frigörs i den löpande verksamheten. De är
särskilt lämpliga då tillväxten i företaget binder likvida tillgångar i form av exempelvis
kundfordringar. OECD menar att lån från kommersiella banker och andra kreditinstitut är
den vanligaste externa finansieringsformen för unga och små företag, såväl i Sverige som i
andra länder. 6

6

OECD (2013).
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2.1.2.4 Externt ägarkapital medför nya ägare
Externt ägarkapital är kapital som investeras i företag och där investeraren får aktier i
utbyte mot sin investering. Investeraren säljer sina aktier efter en viss tid och förväntar sig
en viss avkastning, men riskerar också att förlora sitt kapital. Tillskott i form av
ägarkapital från externa parter utanför den befintliga ägarkretsen är i regel inte lika
vanligt som krediter och lån. Beroende på i vilket skede företaget befinner sig och hur
tillgången på riskvilligt kapital är, kan ägarkapital dock vara det alternativ som står till
buds. Då genomför företaget ofta en nyemission och ägarkretsen utökas med nya ägare. En
särskild form av externt ägarkapital är professionella investeringsbolag, ofta organiserade
i fondbolag, som tillhandahåller så kallat riskkapital. Dessa finansierar främst företag med
hög potential till tillväxt och avkastning. Riskkapital tar en större risk än kreditfinansiärer.
De senare prioriteras framför aktieägare för återbetalning vid exempelvis konkurs, därav
namnet riskkapital. Förutom finansieringsfrågan är andra centrala frågeställningar för
företagets ägare och styrelse vilket värde en utökad ägarkrets kan tillföra företaget i form
av kontakter och kompetens. Nya externa ägare kan givetvis även komplicera styrningen
av företaget, särskilt om olika ägare inte är överens om företagets situation eller
inriktning.

2.1.3

Utmaningar på finansmarknaden

2.1.3.1 Utmaningar skiljer sig mellan marknads- och transaktionsnivå
Vid en analys av kapitaltillgången representerar företagen efterfrågesidan av kapital och
kreditinstitut och riskkapitalfinansiärer representerar utbudssidan. Utmaningar på en
finansieringsmarknad kan uppstå på övergripande marknadsnivå, till exempel tillgång till
finansiering för en särskild bransch eller i en viss region. En marknadskompletterande
insats kan här till exempel innebära att öka mängden tillgängligt kapital.

Utmaningar kan även uppstå på transaktionsnivå där mekanismer eller karaktärsdrag hos
specifika aktörer påverkar om en finansieringstransaktion kommer till stånd eller ej. En
marknadskompletterande insats kan för dessa utmaningar till exempel innebära att
utforma specifika villkor eller incitament för att underlätta vissa typer av
finansieringstransaktioner. För att marknadskompletterande insatser ska få avsedda
effekter måste utmaningar kartläggas både på marknadsnivå och på transaktionsnivå. En
sådan kartläggning bör ligga till grund för interventionernas utformning.

2.1.3.2 Värderingsmodeller påverkar kapitalförsörjningen

För att förstå var problem kan uppstå med olika finansieringsformer och vilken
insatsdesign som är lämplig är det illustrativt att jämföra kreditinstitutens och
riskkapitalets olika värderingsmodeller av företag. Riskkapitalaktörer är mer förlåtande
för ett företags finansiella situation än kreditgivare och lägger huvudsaklig vikt vid
marknadens och huvudpersonernas potential att skapa stora värden i framtiden.
Riskkapitalisters värdering av företag karaktäriseras av framåtblickande analys av
potentialen samt analys av företagets historik för att belägga sannolikheten att företaget
ska lyckas realisera potentialen. Kreditinstitutens värdering av företag lägger i första hand
vikt vid företagets historik för att belägga företagets potential att bibehålla och utveckla
lönsamhet. Kreditinstitutens värdering är i andra hand framåtblickande i värdering av
risker att företaget inte utvecklas stabilt.
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2.1.3.3 Kreditinstituten använder 5C modellen
5C-modellen7 är en modell som beskriver fem kriterier som banker tar hänsyn till när de
gör sina kreditbedömningar: karaktär, kapacitet, kapital, säkerheter och förhållanden.
Inom kategorin karaktär (character) undersöks företagarens erfarenheter av och kunskap
kring att bedriva företag. Analyser görs angående låntagarens rykte och företagets
struktur. Det här görs för att bedöma företagarens benägenhet att betala tillbaka lånet.
Kapacitet (capacity) utgörs av kvantitativa data som intäktsprognoser, historisk
utvecklingsstatistik och bokslutsinformation som banken samlar in och analyserar. Den
sammantagna bilden som uppkommer består av sannolika framtida kassaflöden som
företaget och dess ägare kan generera. Kapital (capital) handlar om mängden eget kapital
som företaget byggt upp eller som grundarna av ett nytt företag själva går in med. Här
spelar nyckeltal som soliditet en viktig roll. Förhållanden (conditions) fokuserar på
marknaden som låntagaren agerar på. Om marknaden i fråga är lönsam och växande
ställer sig kreditgivare mer positiva till att bevilja lån, förutsatt att låntagaren kan
presentera en stabil affärsidé och plan för framtiden. Vill låntagare etablera ett företag på
en marknad som är olönsam eller minskande kan banken komma att ställa hårdare krav
på låntagarens framtidsplan och affärsidé. Säkerheter (collateral) redogör för vad som
kommer att säkra lånet. Här fokuseras på vad låntagaren kommer att kunna lämna som
pant om låntagaren får likviditetsbrist.

2.1.3.4 Reglering av kreditrisker påverkar vem som får lån

Det så kallade Basel-regelverket 8 som sätter ramarna för bankers risker påverkar hur
bankerna bedömer kreditriskerna som uppstår då de lånar ut pengar. En central del i
bankernas kreditbedömning är att uppskatta den förväntade förlusten (expected loss). Det
kan förenklat uttryckas enligt formeln EL = PD x LGD där EL står för förväntad förlust
(expected loss), PD står för sannolikhet för betalningsinställelse eller konkurs (probability
of default) och LGD står för förväntad förlust vid betalningsinställelse eller konkurs (loss
given default). 9
Grunden för all kreditgivning är en bedömning av återbetalningsförmåga. Enligt
SOU 2015:64 kan man genom att se till bankernas redovisning och rapportering (bland
annat i de så kallade pelare-3-rapporterna) dra slutsatsen att gränsen för om kredit
beviljas över huvud taget normalt går vid sannolikhet för betalningsinställelse (PD) på ca
1–2 procent.

7

“5C - Character, capacity, capital, collateral, conditions” - Jankowicz, A.D., Hisrich R.D. (1987).

8 https://www.bis.org/bcbs/index.htm?m=3%7C14%7C625
9 SOU

2015:64.
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Tabell 1. Faktorer som påverkar finansiärers värdering av företag.
Finansieringsinstrument

Marknadsfaktorer

Faktorer för företaget och finansiären

Krediter

Hållbar utveckling i

Företagets återbetalningsförmåga

företagets marknader

Företagets säkerhetsmassa
Företagets egna kapital och företagarens
egen insats
Företagarens kapacitet
Företagarens vilja att betala tillbaka

Riskkapital

Ekonomisk potential i
företagets marknad
Strategisk positionering av
värdeerbjudande
Möjligheter att bygga

Företagets potential till skalbara vinster
Kapitalbehov och ledtider
Företagets potential till avyttring
Teamets kompetens och potential

konkurrensfördelar

Teamets drivkrafter

Exitmarknad

Överenstämmelse med finansiärens
portföljstrategi

2.2

Marknadsmisslyckanden

2.2.1

Samhällsekonomisk olönsamhet som misslyckande

Ett marknadsmisslyckande definieras av EU-kommissionen som bristande funktionalitet i
en marknad som resulterar i mindre effektiv fördelning av resurser. Detta leder till alltför
hög eller låg produktion av vissa varor och tjänster. Ett marknadsmisslyckande innebär
därför en samhällsekonomiskt olönsam situation. Kommissionen menar att en suboptimal
investeringssituation är en särskild form av marknadsmisslyckande som har negativa
konsekvenser för vissa finansieringsaktiviteter. Suboptimala investeringssituationer
bidrar till utvecklingen av så kallade finansieringsgap. Med det menas en brist på balans
mellan tillgång och efterfrågan på finansiering. Marknadskompletterande
finansieringsinstrument är särskilt lämpliga för suboptimala investeringssituationer. 10

Ett exempel på marknadsmisslyckanden är olikheter i tillgång på information mellan
finansiärer och den part som söker extern finansiering, så kallade informationsassymetrier.
Ett exempel på ett marknadsmisslyckande i form av en suboptimal investeringssituation
är bristande närvaro av finansiärer inom ett geografiskt område. Sådana
marknadsmisslyckanden diskuteras längre fram i studien. Under rubrikerna nedan
beskrivs förutsättningar för vissa marknadsmisslyckanden. Detta tjänar som en teoretisk
bakgrund.

10

EU-kommissionen & Europeiska investeringsbanken (2014).
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2.2.2

Misslyckanden på kreditmarknaden

2.2.2.1 Bristande säkerheter kan leda till marknadsmisslyckanden
Man kan argumentera för att det finns ett marknadsmisslyckande ifall företag med
trovärdig återbetalningsförmåga (lågt PD) blir nekade lån på grund av avsaknad av
tillräckliga säkerheter. Som tidigare nämnts poängterar 92 procent av de tillfrågade
bankcheferna i en undersökning att bristande säkerheter är huvudskälet till att företag får
avslag på sina kreditförfrågningar. Ett sådant marknadsmisslyckande skulle med fördel
kunna åtgärdas genom en lånegaranti till bankerna.
Figur 3. Förenklad schematisk illustration av bankens kreditbedömning
Har företaget trovärdig återbetalningsförmåga?

5C-modellens dimensioner karaktär, kapacitet, kapital och
förhållanden används för att bedöma sannolikheten för
betalningsinställelse (Probability of default, PD)

Nej

Ja

Har företaget tillräckliga säkerheter?
Inget
lån

5C-modellens dimension säkerheter används för att värdera
den förväntade förlusten vid betalningsinställelse (Loss given default, LGD)

Ett marknadsmisslyckande

Nej

Ja

som skulle kunna lösas
genom en bankgaranti
Inget

Lån

lån

beviljas

2.2.2.2 Flera kategorier av företag har generellt bristande säkerheter
Det finns ofta en korrelation mellan den fas som ett företag befinner sig i och utfallet av
bedömningen av 5C-modellens kriterium kapacitet. Värderingarna av ett företags
säkerheter är ofta beroende av den geografiska placeringen av ett företag. Det kan även
finnas en korrelation mellan bransch och ett företags säkerhetsmassa, till exempel saknar
ofta tjänsteföretag reala tillgångar som kan ställas som säkerhet för ett lån. I vissa fall har
tjänsteföretagen istället kundfordringar som i fall av en växande kundkrets med god
betalningsmoral kan värderas som trovärdig säkerhet. Organisationen Företagarna
påpekar dock att detta kan vara svårt för de mindre tjänsteföretagen som har stora
utmaningar att få kreditfinansiering. 11 Man hittar ofta även en korrelation mellan 5C
11

Företagarna (2019).
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modellens karaktär och ett företags geografiska placering, där närvaron av lokala
bankkontor ofta kan ha betydelse för hur väl banken känner sin kund. 12

2.2.3

Misslyckanden på riskkapitalmarknaden

2.2.3.1 Olika kategorier av riskkapital riktar sig till olika investeringsmöjligheter
Tillväxtanalys noterar att riskkapital är en tvetydig och slarvigt använd term i dagligt tal.
Begreppen illustreras i figuren nedan. Teoretiskt sett är riskkapital alla former av externa
investeringar i ägarkapital. Dessa kan ske genom börser, i privat eller professionell regi.
Investeringar i publika företag på börser (public equity) skiljer sig från de onoterade
företag som är i fokus för denna analys (private equity). Affärsänglar och privatpersoner
eller företag som investerar i andra företag kan kallas informella onoterade investeringar
(informell private equity). Investeringar av professionella formella riskkapitalfonder
(formell private equity) delas i sin tur i två former. Fonder som riktar sig till utköp av
företag i senare utvecklingsfaser från börsen eller privat ägo kallas utköpsbolag (buyout),
för att förvirra ytterligare är det ofta dessa företag som avses när det talas om private
equity i dagligt tal. Fonder som riktar sig till företag i tidiga utvecklingsfaser kallas
riskkapitalfonder i dagligt tal (venture capital). 13

I denna analys diskuteras riskkapital främst i form av venture capital-fonder som
saminvesterar med andra liknade fonder eller tillsammans med informella investerare,
ofta affärsänglar eller privata investeringsbolag (informell private equity). Dessa två
kategorier i fokus är blåmarkerade i illustrationen nedan. En metodologisk utmaning är att
försöka uppskatta omfattningen av informell private equity såsom affärsänglar och privata
investeringsbolag. Data och statistik om dessa aktörer är svårtillgänglig. Denna analys
försöker belysa dessa segment genom undersökningar av Almi Invests medinvesterare
som domineras av dessa kategorier av finansiärer.
Figur 4. Schematisk bild över olika formella kategorier av riskkapital. 14
Public Equity
(Börser, ej fokus)

Riskkapital

Formellt PE
kapital

Private equity
(PE, onoterade
företag)

Informellt PE kapital
(Änglar & privata
investeringsbolag)

Venture capital
("Riskkapital" i
folkmun)

Buyout (Utköp,
"Private equity" i
folkmun, ej fokus)

2.2.3.2 Riskkapitalfinansiering fungerar olika för olika utvecklingsfaser
Företagskrediter, särskilt lån, är mest relevanta för företag som närmar sig mogen fas, och
trovärdig återbetalningsförmåga. Extern finansiering genom ägarkapital är vanligare än
lån i tidiga skeden av ett företags utveckling och ser olika ut i olika faser. Termen tidiga
utvecklingsfaser kan beskrivas på olika sätt. Tillväxtverket använder nedan en
begreppsapparat som utgår ifrån fem utvecklingsfaser: försådd, sådd, uppstart, tillväxt och
mognad, se tabell 2. Faserna försådd till tidig tillväxtfas ses generellt som tidiga faser i
marknaden. Huruvida en fas kan ses som tidig beror på vilken bransch och segment ett
12 Tillväxtanalys
13

(2018b).

Tillväxtanalys (2020).

14 Ibid.
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företag verkar i. Tillväxtfasen kan uppnås inom månader från bolagsbildning för
mjukvaruföretag medan läkemedelsföretag kan tillbringa åratal i faserna innan uppstart
och lansering av produkten. Mogen fas är när företaget når uthållig lönsamhet, kan visa
trovärdig potential till lönsamhet och fokuserar på effektivisering och expansion. Analysen
visar att finansiella gap förekommer i alla faser mellan försådd och tillväxt. Mogna företag
kan attrahera kapital från banker, börser eller riskkapital som fokuserar på senare skeden
(private equity). Det är svårt att uppskatta exakt hur stora behoven är och i vilken fas de är
som störst. Det finns därför anledning för marknadskompletterande
finansieringsinstrument att fokusera på tidiga faser i allmänhet, från försådd till tillväxt,
snarare än specifika tidiga faser.
Tabell 2. Företagens utvecklingsfaser. 15
Företagets utvecklingsfas

Beskrivning

1. Försådd

En renodlad utvecklingsfas då företaget fokuserar på
produktutveckling, forskning och utveckling, samt att skydda idén.
En tidig fas där företaget undersöker marknadspotentialen närmare

2. Sådd

och produkten eller tjänsten testas i och anpassas till marknaden. I
denna fas utforskar företaget också om produkten eller tjänsten
uppfyller lagar och andra krav som ställs. Under såddfasen skapas
förutsättningar för kommersialisering.
3. Uppstart

Den fas då företagen förbereder och genomför lansering av
produkten eller tjänsten, genom produktion och distribution samt
marknadsföringsaktiviteter. Uppstartsfasen kan beskrivas som den
operativa kommersialiseringsfasen.

4. Tillväxt

En fas då företaget stärker sin etablering på marknaden genom
utökad produktion, marknadsföring, försäljning och distribution.
Företaget kan i denna fas påbörja expansion genom
internationalisering och etablering i nya marknader och segment.

5. Mognad

Företagets verksamhet och marknadsetablering stabiliseras. Detta
sker genom effektivisering, processutveckling och finansiell
planering. Företaget möjliggör fortsatt tillväxt och utveckling genom
investeringar i egen verksamhet eller externa förvärv. Ägarna kan i
denna fas sälja företaget eller slå det samman med ett annat
företag för att möjliggöra effektivitetsvinster och vidare utveckling.

2.2.3.3 Tidiga utvecklingsfaser utmanar riskkapitalets affärsmodell
Utmaningen med att erhålla finansiering under såddfasen kan sammanfattas enligt
följande. När en riskkapitalfond ska investera görs en omfattande utvärdering av det
aktuella företaget, dess produkt och branschens utvecklingsmöjligheter i stort. Denna
analys genomförs oberoende av objekt och med relativt fasta utgifter. Problemet är att
företag i såddfasen i normala fall efterfrågar mindre kapitalbelopp, från ett par

15 Berger,

R. et.al. (2018).
16/50

hundratusen till omkring en miljon, vilket leder till relativt höga transaktionskostnader i
förhållande till investeringens storlek. 16

Under uppstart är kostnaderna ofta fortfarande relativt stora och intäkterna mindre.
Många företag är fortfarande olönsamma i denna fas. I detta skede råder det en stor risk
kring affärsidén och dess bärkraftighet, samtidigt som allt större kapitalmängder krävs för
att växla upp verksamheten. Vid dessa tillfällen är volymerna för höga för affärsänglar och
företagarens vänner och bekanta, men fortfarande för låga för de professionella
riskkapitalfonderna. 17

2.2.3.4 Tillväxtfasen attraherar riskkapital i särskilda marknadssegment

I tillväxtfasen är osäkerheten kring företaget lägre, eftersom det finns en etablerad
produkt och stabil omsättning. Utmaningen i detta skede handlar framförallt om de
betydande summor som krävs för att skala upp företag med starka tillväxtambitioner.
Investeringarna i tillväxtfasen ligger ofta mellan tio och hundratals miljoner kronor.
Efterfrågan på extern finansiering kan öka kraftigt i denna fas, särskilt om företaget
alltjämt är olönsamt men kan visa på betydande potential. I denna fas är många
riskkapitalinvesterare aktiva men de fokuserar på särskilda sektorer med transparent
skalbar lönsamhet inom tidshorisonter på 5–7 år. För företag med profiler som inte passar
det kommersiella riskkapitalet kan det vara svårt att hitta finansiering i denna fas, särskilt
om företagets ekonomiska situation fortfarande är avskräckande för kreditgivare.

3

Utmaningar

3.1

Brister

3.1.1

Brister i finansiering

Tillväxtverket finner i sin undersökning ”Företagens villkor och verklighet” från 2017 av
ca 10 000 svenska små och medelstora företagens finansiering att: 18

•

•
•

16

Företag med tillväxtambitioner, innovativa företag och företag inriktade på
internationell tillväxt upplever finansiering som ett betydande hinder. De minsta
företagen upplever hinder av brist på finansiering i större omfattning än större
företag. Företag i norra Sverige upplever större finansieringshinder än företag i södra
och mellersta Sverige.
Av företag som vill internationalisera sin verksamhet upplever hela 22 procent att
tillgång på finansiering är ett stort tillväxthinder.
Företag inom branscherna energi, vatten och el, tillverkning, transport, handel, och
hotell och restaurang upplever lån och kreditfinansiering som ett stort hinder för
tillväxt i högre grad än andra branscher. Branscherna tillverkning och transport
upplever brist på externt ägarkapital som större tillväxthinder jämfört andra
branscher.

Landström (2007).

17 Silver,
18

L. et. al. (2010).

Tillväxtverket (2017a).
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•

•

•

24 procent av små och medelstora företag har sökt och beviljats lån och krediter.
12 procent har finansierats av familj, släkt och vänner, 8 procent har fått offentligt stöd
och 5 procent har fått externt ägarkapital.
Större företag söker oftare finansiering än genomsnittet, likaså yngre företag, företag
inom segmentet ”energi, vatten och el”. Företagare med utländsk bakgrund söker
oftare finansiering än företagare med inhemsk bakgrund. Undersökningen finner inga
markanta skillnader på riksnivå mellan män och kvinnor som söker finansiering.
12 procent av företagen anser att tillgång på lån och krediter är ett stort hinder för
tillväxt och att 9 procent av företagen ser tillgång på externt ägarkapital som ett stort
hinder.

3.1.2

Finansieringsgap och drivkrafter

3.1.2.1 Flera faktorer driver finansieringsgap i Sverige
Data från Tillväxtverket, OECD och fi-compass bekräftar bilden av betydande
finansieringsgap inom särskilda segment av företag. Detta kan summeras till mer tydligt
identifierade finansieringsgap rörande både kreditfinansiering och externt ägarkapital:
• Finansieringsgap i tidiga skeden:
− företag som kommersialiserar innovationer
− företag som verkar i nya branscher eller branschsegment
− företag utan stabila kassaflöden
− företag som lider brist på säkerhetsmassa.
• Regionala finansieringsgap:
− företag i glesbygd
− företag som vill expandera internationellt.

3.1.2.2 Finansieringsgap finns i tidiga skeden

Flera analyser antyder att det finns ett finansieringsgap i tidiga utvecklingsfaser i Sverige.
Sådana företag har ofta osäkra eller negativa kassaflöden, brist på säkerheter såsom
materiella tillgångar och bristande historik i ekonomisk prestation. Företag som agerar i
nya branscher eller segment eller med innovativa lösningar har ofta bristande
företagsekonomisk historik. Detta försvårar jämförelse och värdering av företagets och
marknadens hållbarhet och potential. Det är naturligt att finansiärer är återhållsamma i en
uppbyggnadsfas eftersom avkastningen är osäker och riskerna höga. Ett finansieringsgap
uppstår om finansiärers ovilja att ta risk leder till att unga företag med hög potential inte
får tillräcklig finansiering, vilket kan motivera offentliga stöd.
Tillväxtanalys finner i sin rapport från 2018 om riskkapitalmarknaden i Sverige att det
troligtvis finns finansieringsgap i tidiga skeden i Sverige. Rapporten visar att utländskt
riskkapital står för en större del av investeringarna på den svenska marknaden än svenskt
privat och offentligt kapital sammantaget. Det borgar för finansieringsgap på den
inhemska marknaden där svenska finansiärer inte räcker till för att möta de svenska
företagens efterfrågan på kapital. Utländska riskkapitalinvesterare dominerar i alla tidiga
faser förutom försådd och sådd. Offentliga finansiärer dominerar såddfasen.
Tillväxtverkets analys är att offentliga finansiärer även står för en betydande del av
försåddsfinansiering där få privata aktörer är aktiva och finansiering i huvudsak sker
genom bidrag eller tillskott från grundare och närstående. Investeringssegment där
privata finansiärer inte är närvarande men där företagen efterfrågar finansiering anser
Tillväxtverket ger upphov till finansieringsgap. 90 procent av allt riskkapital i den svenska
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marknaden går till bara tre branscher: livsvetenskap (life science) 40 procent,
informations- och kommunikationsteknologi (IKT/Tech) 25 procent och
konsumentprodukter, konsumenttjänster och detaljhandel (retail/business to consumer)
25 procent. Investeringstrenden för miljöteknik (cleantech) finner Tillväxtanalys vara
fortsatt svag och är nere på 51 miljoner kronor 2018 från 700 miljoner kronor 2008. 19
Miljöteknikinvesteringar analyseras närmare i den tematiska analysen av branscher med
långa ledtider.
Figur 5. Volym riskkapital i tidiga faser i svenska företag per fondgrupp och år (tkr). 20

Figur 6. Riskkapitalinvesteringar i tidiga faser per bransch 2018 (tkr). 21

19

Tillväxtanalys (2020).

20 Ibid.

21

Ibid.
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3.1.2.3 Regionala skillnader skapar finansieringsgap
Utöver problematiken med tidiga utvecklingsskeden, så finns det regionala gap. Detta
innebär att den finansiella marknaden är olika effektiv i skilda delar av landet.

OECD finner i sin analys av territoriella förutsättningars inverkan på finansiering av små
och medelstora företag, att företag nära tätorter i högre grad finansierar sig med extern
finansiering och att glesbygdens företag i högre grad är beroende av egna medel för att
göra investeringar. OECD finner att resultaten är desamma oavsett företagens bransch
eller storlek. Undantagen från denna regel är tjänstesektorer med högt förädlingsvärde
samt små och medelstora företag som utgör lokala filialer till multinationella företag. 22
Tillväxtanalys finner att 94 procent av allt riskkapital i Sverige investeras i
storstadsregioner, 5 procent i övriga tätorter och endast 1 procent i glesbygd. 23

Figur 6. Antal identifierade portföljföretag som fått investeringar 2018, per kommuntyp
och fondgrupp. 24

På ett mer detaljerat plan är det viktigt att belysa inomregionala variationer. I Övre
Norrland ligger till exempel både Umeå och Vilhelmina. I Umeå finns en välutvecklad
kapitalförsörjning och ett moget främjandesystem knutet till universitet, medan företagen
i Vilhelmina har betydligt svårare att hitta finansiering, särskilt vid investeringar i
fastigheter och industrilokaler. 25

Tillväxtverket finner att företag som vill expandera internationellt generellt upplever sig
hämmade i sin tillväxt av brist på finansiering. Frågan har regionala dimensioner. I de
nordligaste NUTS 2-regionerna anges finansiering av internationalisering som ett stort
tillväxthinder av över 30 procent av respondenterna. I majoriteten av övriga regioner i
Sverige rapporterar 20–29 procent av företagen detsamma. Endast i ett fåtal regioner
rapporterar färre än 19 procent att frågan är ett stort hinder för tillväxt. 26

Konsekvensen av de regionala finansieringsgapen är att företag i glesbygd möter fler
avslag, sämre villkor och färre stödtjänster än jämförbara företag i tätorter. Forskning
visar till exempel att det kommersiella riskkapitalet fokuserar på storstäder och
universitetsstäder. 27 Tillväxtverket ser att företag på landsbygden har svårt att få banklån
22 OECD
23
24
25
26
27

(2020).
Tillväxtanalys (2020).
Ibid.

Tillväxtanalys (2019e).

Tillväxtverket (2017a).

Tillväxtanalys (2019b).
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och att de betalar en förhållandevis hög ränta. 28 Därutöver finns det få stödstrukturer
utanför våra tillväxtregioner. Detta innebär att företag i glesbygd kan ha svårt få kontakt
med: 29
• affärsrådgivare
• jurister
• redovisningsbyråer
• inkubatorer.
De regionala gapen förklaras av tre faktorer:
•

•

•

28
29
30

För det första poängterar 92 procent av bankcheferna att bristande säkerheter är
huvudskälet till avslagna kreditförfrågningar från företag. Problematiken med
säkerheter förstärks i glesa regioner på grund av lågt värderade fastigheter, vilket gör
det svårare att belåna den egna bostaden eller företagets lokaler. 30
För det andra har nära 59 procent av alla bankkontor försvunnit under perioden
1990–2019, enligt statistik från Svenska bankföreningen. Generellt sker den största
nedgången på landsbygden. Till detta kommer den omfattande nedläggningen av
bankkontor som Handelsbanken aviserade i ett pressmeddelande den 16 september
2020, att 180 av 380 kontor läggs ned runt om i Sverige. 31 Flera författare visar att den
fysiska närheten till en bank är av stor betydelse för ett företags finansieringsmöjligheter. Det är till exempel enklare att bygga affärsrelationer med en kredithandläggare som bor i samma stad, och långivaren är ofta mindre skeptisk när det
finns kunskap om lokala marknadsförhållanden. 32 Detta spelar roll för
kreditinstitutens värdering av karaktär (character) i 5C-modellen som diskuterats
ovan.
För det tredje har regelverken stärkts sedan finanskrisen år 2008. Baselreglerna
innebär att små och medelstora företag tillskrivs större riskvikter, vilket leder till
ökade kapitaltäckningskrav och sämre utlåningsmöjligheter. 33 Baselreglerna, som
syftar till att stabilisera banksystemet leder till att företag med en redan svag
kapitalförsörjning får allt svårare att finansiera sin verksamhet. 34 Svenska
Bankföreningen varnar för minskad efterfrågan på krediter till följd av ökade
kostnader i form av högre räntor som drivs av att bankernas egen finansiering blir
dyrare. Föreningen hävdar att de makroekonomiska vinsterna och minskade riskerna
av ett mer välkapitaliserat banksystem måste vägas mot negativa makroekonomiska
effekter genom minskad kreditgivning. 35

Tillväxtanalys (2018b).

Tillväxtanalys (2017a), Tillväxtanalys (2018b), Tillväxtverket (2017a).
Tillväxtanalys (2018b).
(2020).

31 Handelsbanken
32 Tillväxtanalys

33 SOU

2015:64.

34 Tillväxtanalys
35 Svenska

(2017b).
(2018a).

bankföreningen (2020b)
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Figur 7: Antal bankkontor i Sverige 36
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3.2

Behov

3.2.1

Storlek på finansieringsgap

3.2.1.1 Finansieringsgap i Sverige är svåra att uppskatta
Att uppskatta storleken på finansieringsgap är mycket svårt metodologiskt. Den
kvalitativa analysen ovan ger en indikation om att det finns finansieringsgap i Sverige och
tesen får stöd från flertalet undersökningar och analyser. En analys av forskare vid
Handelshögskolan i Stockholm fann 2015 att 25 procent av företag i tidiga skeden fann att
tillgången på externt kapital inte motsvarade deras behov. 37 Organisationen Företagarna
finner i sin medlemsundersökning 2019 att 55 procent av respondenterna ansåg det
ganska eller väldigt svårt att få extern finansiering till sina investeringar. 38 Fi-compass har
gjort ett försök att uppskatta finansieringsgapen i Sverige i en jämförelse av EU-länder.
Metodiken som fi-compass använder i sin uppskattning bygger på vissa antaganden med
stor påverkan på uppskattningens utfall. Validiteten i uppskattningen kan diskuteras mot
bakgrund av dessa antaganden. Antagandena för riskkapitalmarknaden diskuteras i
korthet nedan. Tillväxtverket tolkar uppskattningarna med försiktighet men finner stöd
för att det förekommer finansieringsgap i marknaden. Detta motiverar
marknadskompletterande finansieringsinstrument.

3.2.1.2 Den svenska kreditmarknaden saknar upp till 50 miljarder kronor

Fi-compass kalkylerar ett finansieringsgap på den svenska kreditmarknaden för små och
medelstora företag på 5 494 miljoner euro, eller 1,2 procent av bruttonationalprodukten, i
storleksordningen motsvarande 50 miljarder kronor. 39 Detta kan jämföras med SCB:s
statistik över utlåning till icke-monetära företag, dvs. ”bankutlåning till vanliga företag”,
exklusive obligationsprogram. Denna visar att den totala utlåningen till svenska företag
ligger på runt 3 000 miljarder kronor. 40

36 Svenska
37

bankföreningen (2020a).

Söderblom, Anna & Samuelsson, Mikael (2015).

38 Företagarna

(2019).

39 EU-kommissionen

40 Statistiska

& Europeiska investeringsbanken (2019).

Centralbyrån (2020).
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3.2.1.3 Den svenska riskkapitalmarknaden saknar betydande mängder kapital
Fi-compass kalkylerar ett finansieringsgap på den svenska riskkapitalmarknaden för små
och medelstora företag på 97 308 miljoner euro, eller 20,1 procent av
bruttonationalprodukten, i storleksordningen motsvarande 1 000 miljarder kronor. Detta
kan jämföras med volymen riskkapitalinvesteringar under 2018 som Tillväxtanalys
uppskattar till 3,32 miljarder kronor. 41 Det anmärkningsvärt stora finansieringsgapet
drivs av att Sverige av fi-compass befinns ha EU: s största andel små och medelstora
företag som anser sig misslyckas med ambitionen att skaffa externt ägarkapital
(10,5 procent) och samtidigt har en avsevärt större andel företag som anser externt
ägarkapital vara en attraktiv finansieringskälla (64 procent jämfört med EU-medel på
12 procent). Dessa siffror tas som nyckelvärden i värderingsmodellen. 42

3.2.2

Instrument efter behov

Behovsanalysen öppnar för möjligheter till flera typer av insatser:
•

Potentiell fortsatt implementering av offentligt regionalt riskkapital genom en tredje
fondgeneration.

•
•
•

Nya nationella finansieringsinstrument för riskkapital.
Implementering av kreditgarantier.
Kompletterande insatser genom stöd i form av rådgivning för kvalificering av
efterfrågan på extern finansiering bland små och medelstora företag.
Nedan följer en analys av lämpliga designkriterier avseende insatser genom riskkapital,
kreditgarantier samt kompletterande insatser för kapitalförsörjning. Diskussionen syftar
till att belysa variabler i utformningen av sådana insatser som påverkar deras
funktionalitet.

4

Möjliga insatser

4.1

Riskkapital

4.1.1

Utformning av riskkapital

Det finns en omfattande litteratur kring offentligt riskkapital och dess effekter på
sysselsättning, produktivitet och omsättning. Denna litteratur landar i negativa slutsatser
oftare än positiva, men det bör nämnas att resultaten är kontextuellt betingade. 43 Detta
innebär att riskkapitalsatsningar inte leder till förutbestämda effekter och att
sannolikheten för framgång ökar med vissa designalternativ framför andra. Detta
diskuteras i den fortsatta analysen utifrån åtta punkter:

1.
2.
3.
4.
5.

interventionslogik
relevans
strategi
relation till privat kapital
relation till andra offentliga insatser

41 Tillväxtanalys

(2020).

42 EU-kommissionen

43

& Europeiska investeringsbanken (2019).

Tillväxtanalys (2019b), OECD (2017).
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6. kapitalbehov
7. segmentering av målgrupper
8. geografiska avgränsningar.

4.1.2

Interventionslogik för riskkapital

I figuren nedan ges en kortfattad bild av hur regionalfondens satsningar på ägarkapital i
ett nationellt och åtta regionala program kan förstås i relation till programmets
övergripande mål om ekonomisk omvandling och grön omställning.

Figur 8: Interventionslogik för insatser med finansieringsinstrument genom riskkapital. 44
Aktivitet

Riskkapitalinvesteringar

Utfall

Finansieringsgap
motverkas

Resultat på
medellång sikt

Resultat på
lång sikt

Stärkt kapitalförsörjning

Företagen
växer och
utvecklas

Effektmål

Innovativ och
smart
ekonomisk
omvandling

Ett grönare
och koldioxidsnålare
Europa

Enligt interventionslogiken är den avsedda effekten av insatser genom riskkapital att
företag som får finansiering:
•
•
•

•

växer snabbare (än vad de annars skulle ha gjort)
blir mer motståndskraftiga (än vad de annars skulle ha blivit)
förbättrar sin långsiktiga utveckling (till exempel i termer av innovation och
produktivitet)
kan bidra till politiska mål som innovativ och smart ekonomisk omvandling samt ett
grönare och koldioxidsnålare Europa.

4.1.3

Relevans av riskkapital

4.1.3.1 Riskkapital är för företag som inte kan få lån
Riskkapital är särskilt lämpligt för unga och nyskapande företag som sällan är lönsamma.
Detta gör det logiskt att finansiera företagets utveckling med tillskott från externt
ägarkapital, snarare än företagskrediter. På så sätt kan företaget fortsätta att växa utan att
entreprenören behöver oroa sig för personlig skuldsättning eller konkurs (till följd av
personlig borgen). 45 64 procent av svenska små och medelstora företag anser att
ägarkapital är en attraktiv finansieringskälla och 10,5 procent av samma målgrupp anser

44 Tillväxtverkets
45

OECD (2017).

illustration.
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att de misslyckats med ambitionen att skaffa externt ägarkapital, det är den högsta siffran i
Europa i fi-compass undersökning. 46

4.1.3.2 Riskkapital är för företag med hög risk

Generellt överlever inte alla företag de första årens verksamhet utan läggs ned av olika
skäl. Tillväxtanalys fann i en genomlysning av överlevnadsgraden hos företag startade
under 2014 att 24 procent hade upphört med sin verksamhet tre år senare (2017). 47
Denna generella statistik för hela företagsstocken ska ses i ljuset av att riskkapitalbolag
ofta satsar på företag med en hög riskprofil. En tumregel i riskkapitalbranschen är att
endast 10 procent av innovationsföretag överlever. Vid investeringar i ägarkapital
balanseras denna risk av den stora avkastning som uppstår vid en lyckosam exit, till
exempel genom börsintroduktion. Detta innebär att en framgångsrik satsning kan täcka
förlusterna från flera misslyckanden. För att möta osäkerheten hos nyskapande
verksamheter behöver en bank ta betydande ränta och få företag vill betala detta när
produkten är outvecklad och det ännu inte finns någon omsättning. 48

4.1.3.3 Riskkapital erbjuder stöd utöver finansiering

Riskkapital efterfrågas av företag i tidiga skeden med tillväxtambitioner som utöver
kapital vill dra nytta av nätverk och kunskap om affärsutveckling och företagsbyggande. 49
Professionella riskkapitalbolag och riskkapitalfonder specialiserar sig ofta inom särskilda
sektorer och bygger internt och externt strukturkapital i form av närverk och kunnande
för att kunna stödja sina sektorer.

4.1.3.4 Riskkapitalet skapar strukturkapital för entreprenörskap

Riskkapital kan ses som en samhällsekonomiskt värdefull lösning på finansiering av
riskfyllda innovativa företag. När fonder lyckas med sina investeringar kan de bidra till
produktivitetstillväxten i företagen och ekonomin. 50 Riskkapitalfinansierade företag kan
överleva längre än andra företag. 51 Närvaro av riskkapital kan öka nyföretagandet. 52
Offentligt riskkapital kan stärka ekosystem för kapitalförsörjning. 53 Även i de fall
riskkapitalfonderna inte lyckas med sina investeringar kan varje investering skapa
strukturkapital i form av kompetens hos anställda som utvecklats i företaget. Riskkapitalet
kan i detta bidra till produktivitetsutvecklingen i ekonomin när individer går vidaretill att
bidra till nya verksamheter. Intervjuer med regioner och medinvesterare till Almi Invest
indikerar en allmän uppfattning att fonderna bidrar till regional infrastruktur för
kapitalförsörjning. 54

4.1.3.5 Riskkapital är kostnadseffektiva offentliga insatser

Riskkapital är en form av revolverande finansieringsinstrument, detta innebär att de kan
skapa avkastning samt återbörda delar av, eller till och med mer än, det allokerade
46 EU-kommissionen

47 Tillväxtanalys
48 Svensson,
49 Silver

50 Croce,

51 Puri

& Europeiska investeringsbanken (2019).

(2019a).

R. (2017).

et al. (2010).
A., J. Martí & S. Mutinu (2013), Quas, A., J. Martí, & C. Reverte(2020), Oxford Economics (2017).

& Zarutskie. (2012).

52 Samila,

S., & Sorenson, O. (2010), Popov & Roosenboom (2013).

53 Bertoni,

F., M. Colombo, & A. Quas (2017).

54 Tillväxtverket

(2020a). Tillväxtverket (2020b).
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kapitalet. Detta bör jämföras med bidragsinsatser som helt enkelt utgör en utgift. Likväl
kan ett bidrag vara samhällsekonomiskt lönsamt om insatsen leder till ökad produktion,
lägre kostnader eller andra positiva indirekta ekonomiska utfall för samhället över tid.
Även om riskkapital kan vara både finansiellt och samhällsekonomiskt lönsamt kan det
noteras att långt ifrån alla riskkapitalfonder är lönsamma. En uppmärksammad rapport av
Kauffman Foundation noterade 2012 att 62 procent av de riskkapitalfonder som de
undersökte inte klarade av att skapa högre avkastning än en index-placering på börsen.
Detta gällde i USA, världens mest lönsamma riskkapitalmarknad. 55

4.1.4

Strategi för riskkapital

4.1.4.1 Riskkapital behövs i alla tidiga faser
Tillväxtverket har tidigare nämnt att finansiella gap för riskkapital förekommer i flera
utvecklingsfaser. Det är dock svårt att, med säkerhet, avgöra var behoven är som störst
och hur stora de finansiella gapen är. Offentliga riskkapitalinstrument kan därför
komplettera marknaden i alla faser. Med fördel riktas särskilt fokus till tidigare faser för
att i ökad grad komplettera kommersiella marknadsaktörer som huvudsakligen
finansierar annat än just de tidigaste faserna.

4.1.4.2 Offentligt riskkapital fungerar

Tillväxtverket finner att det råder en samstämmighet om att det offentliga regionala
riskkapitalet fungerar väl och att det förtjänar ett fortsatt förtroende att förvalta
regionalfondens kapital. Regionala riskkapitalfonder har byggt strukturkapital och
integrerats som en värdeskapande aktör i regionernas kapitalförsörjning. De regionala
fonderna investerar runt 90 procent av kapitalet i sådd- och uppstartsfasen. Därmed finns
det goda skäl för regionalt riskkapital att hålla sig till ungefär samma investeringsstrategi
som idag.

4.1.4.3 Offentligt riskkapital kan utvecklas

Med detta sagt finns tre strategiska utvecklingsområden:
1. nationell samordning
2. asymmetriska villkor
3. långsiktighet.

4.1.4.4 Nationell samordning kan stärka offentligt riskkapital
För det första finns potentiella effektivitetsvinster och effektvinster i de den mån kapital
kan samordnas nationellt. Kostnaden för strukturkapital och möjligheten att allokera
kapital dit det får bäst avsättning ökar med nationell samordning. Mot detta får vägas
prioriteringar om regional verksamhet och närvaro samt värdet av strukturkapital för
regional kapitalförsörjning.

4.1.4.5 Asymmetriska villkor kan stärka offentligt riskkapital

För det andra uppstår potentiellt utmaningar när regionalt riskkapital söker investera på
lika villkor med privata aktörer i särskilt riskfyllda satsningar. Detta kan medföra att de
offentliga finansiärerna avstår mer riskfyllda investeringar där inga privata aktörer är
villiga att gå in på lika villkor. För denna utmaning kan möjligheten till asymmetriska, det
55 Kauffman

Foundation (2012).
26/50

vill säga olika, villkor beaktas. Det är troligt att fler investerare kommer att fokusera på de
tidigaste och mest riskfyllda faserna om incitamenten stärks genom att det offentliga
kapitalet avstår från delar av vinsten, alternativt täcker en större del av förlusten. 56

4.1.4.6 Långsiktigheten hos offentligt riskkapital kan utvecklas

För det tredje har det regionala riskkapitalet instruerats och reglerats med mål och
begränsningar om hur stora investeringar de bör göra. Denna begränsning är i grund och
botten relevant, eftersom den försvårar satsningar på sena och kapitalintensiva
utvecklingsskeden. Nackdelen med finansieringstaket inträffar när innovativa
verksamheter får stöd, växer och söker följdinvesteringar. I sådana situationer behöver
företagen ofta vända sig till andra, nya finansiärer. Det regionala riskkapitalet nödgas då
avyttra eller lägga sig som passiva ägare och förutsätta att nya finansiärer kan möta
företagens finansieringsbehov. Detta kan skapa en lucka i finansieringskedjan och öka
transaktionskostnaderna för företagen genom att tvinga dem att ägna tid och resurser åt
att finna helt nya finansiärer. Resurser som kunde disponeras för att utveckla
verksamheten och affären istället. 57 Framtida utformning av regionalt riskkapital kan
därför utforska möjligheterna för detta kapital att följa med längre i företagens
finansieringsresa.

4.1.5

Riskkapitalets relation till privat kapital

Samtliga tidigare finansieringsinstrument inom regionalfonden saminvesterar med
privata finansiärer. För de regionala riskkapitalfonderna sker detta på en investeringsnivå
där Almi Invest investerar jämte privata finansiärer. I det nationella regionalfondsprogrammet har insatsen Swedish Venture Initiative även inkluderat privata
medfinansiärer på fondnivå. Tillväxtverket finner flera dimensioner där utformningen av
relationen till privat kapital kan spela roll. Dessa utvecklas nedan.

4.1.5.1 Offentligt kapital kan ha undanträngningseffekter

En kritisk synpunkt som har anförts mot saminvesteringsfonder är att konstruktionen
utgår ifrån de privata finansiärernas villkor. Om näringslivet inte investerar finns det inget
belopp som det offentliga kan matcha och då fryser satsningen inne. När kommersiella
aktörer har beslutanderätt över investeringen, så finns det en risk att medlen går till
lönsamma företag i sena faser. Detta kan teoretiskt tränga undan privata investerare som
attraheras till detta senare segment. Riksrevisionen framför att det kunde försvåra för den
offentliga insatsen att fungera marknadskompletterande. 58 I en undersökning av
riskkapitalsatsningar i sju europeiska länder konstateras det däremot att
saminvesteringsfonder leder till volymökningar i satsade medel, snarare än
undanträngningseffekter. 59 En liknande slutsats nås i en tidigare utvärdering av de
regionala riskkapitalfonderna. Dessa resultat kan förklaras av att saminvesteringar bidrar
till minskad osäkerhet och stärkta incitament för privata finansiärer. 60 Det finns enskilda
indikationer från intervjuer med medfinansiärer till regionalt riskkapital att fonder i
storstadsregioner kan trissa upp värderingar och tränga ut privata finansiärer.
Tillväxtverket bedömer detta som intressant för framtida utvärdering av regionalt
56
57

Svensson (2017).

Brown & Mawson (2016).

58 Riksrevisionen

59 Luukonen

(2014).
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60 Tillväxtverket
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riskkapital i storstäderna men kan inte fastställa att undanträngningseffekter finns mot
bakgrund av enskilda intervjusvar. 61 Ståndpunkten att offentligt kapital leder till
undanträngningseffekter ges inte stöd i Tillväxtverkets analys.

4.1.5.2 Saminvesteringar på fondnivå ökar kapitalmängden

Saminvestering på fondnivå medför fördelar i att utöka det kapital som tillgängliggörs för
målgruppen samt inkludera andra finansiärer med strukturkapital kring styrning och
uppföljning. Deltagandet av offentligt kapital på fondnivå kan locka in privata
medfinansiärer som förutsätter riskdelning för att attraheras av fondprospektet ifråga.
Tillväxtverket finner därmed att saminvesteringar av offentligt kapital jämte privat kapital
på fondnivå kan stärka effektiviteten och effekten i insatsen.

4.1.5.3 Samfinansiering på investeringsnivå fungerar

Saminvesteringar på investeringsnivå har motsvarande effekter av riskdelning,
kompletterande kapitalmängder och kapacitet och kompetens till förmån för de företag
som finansieras. Tillväxtverkets analys av forskningslitteraturen betonar att
samfinansiering på investeringsnivå leder till signifikant bättre resultat än de satsningar
som görs utan kommersiell inblandning. 62 Vid saminvesteringar brukar offentliga
organisationer matcha en befintlig finansiering från privata aktörer. På så sätt skapas en
sorteringseffekt, där staten kan dra nytta av näringslivets förmåga att identifiera och
utveckla goda affärsidéer.

Rörande saminvesteringar på investeringsnivå har Almi Invests verksamhet i landets
regioner aktiverat stora grupper av privata finansiärer till engagemang i företag som fått
investeringar. Detta har stärkt regionala strukturer för kapitalförsörjning.

Samtliga fonder som förvaltats av Almi Invest har saminvesterat med privata investerare
på slutmottagarnivå. Detta har visat sig vara ett framgångsrikt upplägg i termer av att
skapa en multiplikatoreffekt och många fonder har med råge kunnat uppfylla kravet på
matchande medfinansiering från privata investerare. I riktigt tidiga skeden har det dock
funnits ett behov av att lätta på kraven på privat medfinansiering.

Det kan även uppstå situationer av tillfällig art där man tillfälligt kan behöva lätta på
medfinansieringskraven. Detta skedde under 2020 på grund av coronakrisen. Då infördes
möjligheten till tillfälliga lättnader på medfinansieringskravet i Tillväxtverkets
förhandsbedömning för att kunna möta en situation när privata investerare drar sig
tillbaka. Det är viktigt att finansieringsinstrumenten är strukturerade på ett sådant sätt att
det är lätt att möta hastigt förändrade marknadsförutsättningar. 63

4.1.5.4 Offentligt riskkapital uppskattas av privata finansiärer

Almi Invest lät under våren 2020 en extern part genomföra en enkätundersökning av
privata medinvesterares bidrag och attityder till Almi Invest. 218 medinvesterare,
huvudsakligen affärsänglar (68 procent), det vill säga privatpersoner som investerar i
privat regi, svarade på enkäten. Almi Invests analys av enkätsvaren finner att: 64

•

Medinvesterarna har högt förtroende för Almi Invest (4,4 på en 5-gradig skala)

61 Tillväxtverket
62

OECD (2017).

63 Tillväxtverket

64 Almi

(2020).

(2016a).

Invest (2020).
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•
•

8 av 10 medinvesterare ansåg att Almi Invest kompletterar marknaden snarare än
konkurrerar i den.

5 av 10 medinvesterare ansåg att Almi Invests deltagande i en finansieringsrunda var
avgörande för hur de själva valde att investera. Samtidigt angav 53 procent av
medinvesterarna att de skulle investerat ungefär samma belopp om Almi Invest inte
deltagit. 22 procent angav att de skulle investerat ett mindre belopp och 22 procent
angav att de skulle avstått investering utan Almi Invest.

Medinvesterarna investerade huvudsakligen i livsvetenskap (life science), information
och kommunikationstechnologi (IKT), industri samt miljöteknik (clean tech).
• Medinvesterarnas skäl för att samverka med Almi Invest fokuserades särskilt till Almi
Invests erfarenhet och kunskap, långsiktighet, kapitalstyrka och medarbetarnas
kompetens.
Tillväxtverket lät under sommaren 2020 Sweco göra en kompletterande undersökning
baserad på tjugo djupintervjuer med Almi Invests medfinansiärer. Sweco och
Tillväxtverket bestämde i samråd att fokusera studien mot medfinansiärer som gjort sin
första investering tillsammans med Almi Invest. Anledningen är att det finns en risk att
investerare som gjort flera saminvesteringar med Almi har gjort det just för att de anser
att Almi Invest är en bra investeringspartner. Nya medfinansiärer kan däremot antas
rymma både nöjda och mindre nöjda saminvesterare. Det slutgiltiga urvalet bestod av
följande investerartyper, här grupperade efter antal respondenter i respektive grupp i
studien: affärsänglar, familjeägda investeringsbolag, riskkapitalfonder med klassisk
kommersiell utformning samt en av högskolornas riskkapitalbolag och en inkubator med
investeringsverksamhet. Urvalet är således begränsat men ger indikationer som nyanserar
Almi Invests egna medinvesterarundersökning. Sweco fann i sin undersökning att: 65
•

•
•

•

•

•

Almi Invest anses vara en viktig aktör för investeringar i tidiga faser på landets
regionala kapitalmarknader.
Almi Invest attraherar privata investerare och affärsänglar att saminvestera med dem
till följd av en hög kompetensnivå, välfungerande processer, strukturkapital samt
stabilitet och uthållighet i investeringar och styrelsearbete.
Almi Invest mobiliserar mindre, privata investerare som saknar vissa förmågor som
till exempel att bygga strukturkapital eller driva investeringsprocesser, alternativt ha
riskaptit att gå in i tidiga faser i företag. I dessa fall befinns Almi Invest vara en stabil,
institutionell partner. Detta leder i sin tur till att investeringsprocesser som Almi
Invest deltar i är mer välkapitaliserade.
Det finns enstaka indikationer på att Almi Invest trissar upp företagsvärderingar i de
mer välkapitaliserade storstadsregionerna. Detta antyder att mervärdet av Almi Invest
kan vara mer begränsat i dessa regioner.

Almi Invests bidrag begränsas i storstadsregionerna där inslaget av investerare med
eget strukturkapital och kompetens kring juridik och styrelsearbete gör dessa
kompetenser mindre marknadskompletterande.
Almi Invests investeringar generellt anses fylla en viktig funktion som kvalitetsstämpel på
landets kapitalmarknader. Rollen som kvalitetsstämplare kan emellertid också störa
marknadernas funktionssätt. Almi Invests relativt höga riskvillighet kan locka in privata
finansiärer i mindre lyckosamma investeringar.
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Tillväxtverket finner mot bakgrund av de två undersökningarna av Almi Invests
medinvesterare ovan att insatsen lyckats väl med att attrahera och komplettera privata
finansiärer. Almi Invest synes ha en värdeskapande funktion både i enskilda transaktioner,
som delägare i företag och som del av regionalt strukturkapital för kapitalförsörjning. Almi
Invest förefaller balansera väl mellan att agera på villkor som passar kommersiella
finansiärer och samtidigt våga ta högre risk som möjliggör att företag som inte annars
skulle fått finansiering får sina behov tillgodosedda.

4.1.6

Riskkapital och andra offentliga insatser

4.1.6.1 Saminvest kompletterar som holding-fond
Swedish Venture Initiative, ett instrument under ERUF 2014–2020, finansierar tre
riskkapitalfonder fokuserade på branschen informations- och kommunikationsteknologi,
baserade i Stockholm respektive Östersund. Bristen på riskkapital som uppstod efter
finanskrisen, då de flesta svenska riskkapitalfonder tvingades stänga ned, användes som
motivation till insatsen. Sedan dess har dock riskkapitalmarknaden och volymen
riskkapitalinvesteringar återhämtat sig till nivåer högre än marknadsläget då insatsens
förutsättningar analyserades.

Bildandet av Saminvest har medfört en ny kompletterande offentlig aktör som stödjer
kapitalförsörjningen på riskkapitalmarknaden. Saminvest är en holding-fond under den
svenska staten som etablerades år 2016. Syftet med Saminvest är att stödja framväxten av
privata riskkapitalaktörer inom omogna investeringssegment. Generellt är tillgången på
riskkapital således god i Sverige avseende tidiga skeden särskilt inom informations- och
kommunikationsteknologi samt i tillväxtfas inom branscher och segment med hög
potential för skalbarhet och lönsamhet. Däremot finns segment i marknaden som
förefaller mindre attraktiva för kommersiellt riskkapital, särskilt branscher med långa
ledtider och branscher knutna till miljömässigt och socialt hållbar utveckling. Dessa
segment analyseras för sin potential till marknadskompletterande insatser i separata
tematiska analyser i detta dokument.
Riksrevisionens genomlysning av det statliga riskkapitalet fann att många insatser
investerade i senare än tidiga skeden. Undantaget är Almi Invest som befanns
huvudsakligen investera i tidiga skeden. 66

4.1.6.2 Flera offentliga insatser arbetar med försådds-fasen

Försåddsfasen karaktäriseras av företag och projekt som är i synnerligen tidig utveckling.
Denna fas passar inte andra privata investerare än aktörer som är närstående till
företaget. Risken är mycket hög och i många fall finns inte ens ett formellt företag att
investera i. Offentliga insatser spelar därför en viktig roll i försåddsfasen. Vinnovas
bidragsprogram riktar sig ofta till att stödja nyföretagande och utveckling i en synnerligen
tidig fas. Almi Invests fonder har haft möjligheten att ge förinvesteringar genom
konvertibler till bildade företag i tidig utvecklingsfas. Till detta kommer det
universitetsnära riskkapitalet som förtjänar särskild belysning i ljuset av att en aktuell
utredning föreslår effektivisering och rekommenderar Almi Invest som en potentiell
samverkanspart i detta.
Utredningen om universitetens holdingbolag från 2020 tar upp dessa aktörers roll i
synnerligen tidiga skeden på riskkapitalmarknaden. Sveriges arton holdingbolag
66
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investerar i mycket tidiga faser, strax efter bolagsbildning när forskare strävar efter att
kommersialisera sina resultat. 67

Tillväxtverkets intervjuer med riskkapitalaktörer, inklusive offentliga aktörer, identifierar
en marknadsposition för holdingbolagens erbjudande som ett icke-kommersiellt
erbjudande i synnerligen tidiga faser. 68 Utredningen om holdingbolagen framhåller att
detta värdeerbjudande är viktigt för att komplettera kapitalförsörjningen för tidiga
forskningsbaserade företag. 69

Tillväxtverket anser att marknadspositioneringen av holdingbolagens värdeerbjudande är
starkt marknadskompletterande. Finansieringsgapet i försåddfasen är svårt att
kvantifiera. Den naturliga oviljan hos kommersiella aktörer att ge sig in i företag i denna
fas kan dock antas lämna stora finansieringsbehov otillfredsställda. Tillväxtverket noterar
sammanfattningsvis att finansiering av försåddsfasen är under utveckling och att
utformningen av regionalt riskkapital bör ta detta i beaktande för att utnyttja eventuella
synergier och undvika överlappande offentliga insatser.

4.1.7

Kapitalbehov för riskkapital

4.1.7.1 Riskkapitalfonder kräver en viss kapitalmängd
En fråga som ofta diskuteras i forskningslitteraturen handlar om riskkapitalfondernas
storlek. Kortfattat kan det sägas att fonderna inte får vara för stora och tränga undan
marknadsaktörer, men inte heller för små. 70 Små fonder har svårt att göra
följdinvesteringar och de kännetecknas av oproportionerligt stora kostnader för
administration och drift i relation till det kapital som förvaltas. 71

En tumregel i riskkapitalmarknaden är att riskkapitalfonder bör ha ett investeringskapital
på minst 500 miljoner kronor. 72 Detta baserar sig på den minsta möjliga kostnadsnivå som
förutses för att driva en fondverksamhet samt att ge förutsättningar för en portfölj med
avkastnings- och riskprofil som möjliggör lönsamhet och avkastning till fondens
investerare. Denna riktlinje gäller för genomsnittliga investeringar i tidiga skeden. För
investeringssegment i andra skeden eller i branscher och segment med större krav på
strukturkapital, tidshorisonter, risknivåer och avkastningspotential krävs generellt mer
investeringskapital för att nå en trovärdig ekonomisk hållbarhet. Vid kapitalintensiva
satsningar på till exempel expansion och forskningstunga företag med långa ledtider krävs
större resurser. 73

4.1.7.2 Små regionala riskkapitalfonder har fungerat

De regionala riskkapitalfonderna inom regionalfonden har lägre kapitalisering än de
nivåer som diskuterats ovan. Storleken på de regionala fonderna förvaltade av Almi Invest
har varierat mellan 36 och 230 miljoner kronor. I programperioden 2014–2020 är den
minsta fonden 126 miljoner kronor och den största 230. En storlek på mellan 120 och
230 miljoner kronor baserat på bland annat regionens storlek och företagsstruktur har
67 SOU
68

2020:59.

Tillväxtverket (2020b).
2020:59.

69 SOU

70 Svensson,

R (2011).

71 Tillväxtanalys
72 Nightingale
73 Duruflé

(2015).

et al (2009).

et al (2017).

31/50

visat sig funktionell för den här typen av satsningar trots att det egentligen skulle vara i
minsta laget för en marknadsmässig riskkapitalfond. Fondernas förmåga att lyckas
investera det tilldelade kapitalet har varierat från region till region, men generellt har det
visat sig vara möjligt. Vad gäller ekonomisk hållbarhet har dessa fonder inte kommersiella
krav på avkastning. Ju större de regionala riskkapitalfonderna är desto större potential har
de att uppnå investeringsbudgeten, kostnadstäckning och potentiell lönsamhet. Detta
begränsas i enskilda fall av genomförandekapaciteten eller av den regionala marknadens
mognad gällande kapitalförsörjning eller av kvaliteten på och omfattningen av efterfrågan
på kapital från företagen.

4.1.7.3 Kapitalisering över fondgenerationer påverkas av avyttringar

De regionala fondernas möjlighet att avyttra sitt innehav i tid till dess att fonden ska
stängas har varierat. I flera fall har uppskov getts för att undvika att fonderna ska tvingas
sälja sitt innehav till oförmånliga villkor bara för att hinna i tid till utsatt stängningsdatum.
Under perioden 2014–2020 var förvaltningsperioden längre än under 2007–2013 och en
förvaltningsperiod på åtminstone åtta år tycks i större utsträckning stämma överens med
de behov som fonderna har. Trots denna längre tid finns det vissa fonder som har
svårigheter att avyttra sitt innehav. Tillväxtanalys pekar på behovet av att ha en tydlig
strategi kring avyttringar på plats redan från början och detta ligger väl i linje med
Tillväxtverkets erfarenheter. 74 Avyttringsprocessen kan dra ut på tiden och det kan vara
kontraproduktivt att tvinga fram avyttringar till ett visst datum. Detta kan leda till en
forcerad avyttring av innehavet med potentiellt negativa konsekvenser för investeringen
samt för företaget i fråga.

4.1.8

Målgruppssegmentering för riskkapital

4.1.8.1 Riskkapital kan i undantagsfall utformas för branscher eller teman
Offentligt understödda riskkapitalfonder bör generellt utformas utan inlåsningar i
specifika sektorer. Relevanta företag finns ofta i hela ekonomin, vilket innebär att
investeringar bör grundas på verksamhetens affärsmässighet, snarare än förutbestämda
branschkategorier. Detta gäller i synnerhet för regionalt begränsat kapital. Riskkapital är
generellt sällan geografiskt begränsat mer än på nationell nivå, marknadens kapital är
globalt, kontinentalt (europeiskt) eller regionalt (Norden). Offentligt kapital är av
förklarliga skäl ibland begränsat till nationen i fråga. Mer specifika geografiska
begränsningar på lägre än nationell nivå är generellt olämpliga och skapar problem för
verksamheten. Det minskar exempelvis den tillgängliga marknaden, vilket kan göra det
svårt att få fondens ekonomi att gå ihop. Det kan även leda till svårigheter med företag
som flyttar över regionala gränser. 75 Ett undantag är investeringssegment som kräver hög
specialisering från investerare, har tillräckligt stort underlag av investeringsobjekt på den
valda geografiska nivån och kan förväntas attrahera en betydande kapitalmängd. Exempel
på detta vore fonder specialiserade för högteknologisk innovation som exempelvis
miljöteknik. Behovet att samla strukturkapital kring specialiserade investeringssegment
får vägas mot kostnaden av detsamma och därmed den ekonomiska hållbarheten av
sådana insatser med avseende på kapitalmängd och eventuella geografiska begränsningar.
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4.1.8.2 Regionalt riskkapital kompletterar i tidiga skeden
Tillväxtverket anser att de direktinvesteringar som görs genom Almi Invests regionala
riskkapitalfonder alltjämt är kompletterande till dagens riskkapitalmarknad och
kapitalförsörjning av små och medelstora företag. Almi fokuserar på tidiga
utvecklingsskeden. Runt 60 procent av budgeten används till såddfinansiering och
30 procent av medlen går till företag i uppstartsfasen. Denna profil skiljer sig tydligt från
andra marknadsaktörer som föredrar senare utvecklingsfaser. Resultatet är att statliga
riskkapitalaktörer dominerar över privata aktörer i såddfas. 76

Figur 9. Riskkapitalinvesteringar i svenska företag per fas och fondgrupp 2018 (tkr). 77

4.1.8.3 Offentligt riskkapitalkapital kompletterar i segmentet miljöteknik
Tillväxtanalys finner att offentligt riskkapital bidragit till att motverka en starkt negativ
trend för investeringar i miljöteknik. De offentliga finansiärerna stod 2018 för i stort sett
hela finansieringsvolymen (96 procent). 78

Figur 10. Volym riskkapital i miljöteknikföretag per år och fondgrupp (tkr). 79
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4.1.9

Geografisk avgränsning av riskkapital

4.1.9.1 Regionalt avgränsade marknader kan fungera
Riskkapital är ett spetsverktyg som lämpar sig särskilt för en innovativ och
tillväxtorienterad del av förtagsstocken. 80 Emellertid har satsningarna med regionala
riskkapitalfonder även befunnits generellt värdeskapande för regional tillväxt och
kapitalförsörjning i regionernas egna utvärderingar. Tidigare fondgenerationer inom
Regionalfonden har, med regionala variationer, lyckats hitta investeringsobjekt, attrahera
betydande mängder privata medfinansiärer och utvecklat en värdeskapande roll som
bidrar till strukturkapitalet kring regional kapitalförsörjning.

4.1.9.2 Branschfokus passar nationella insatser

Ifall myndigheter överväger insatser genom riskkapital med fokus på särskilda branscher
eller tematiska segment, bör dessa vara nationella och inte regionalt avgränsade mandat.
Detta gäller inte minst specialiserade investeringssegment som kräver skala och större
geografisk täckning för att nå ekonomisk hållbarhet, exempelvis högteknologisk
innovation. I de fall regioner överväger tematiska avgränsningar i riskkapitalinsatser, bör
detta utvärderas för genomförbarhet. Ifall då nationellt riskkapital är tillgängligt för valda
teman kan synergier utforskas som en lösning för hållbarhet i mer specialiserat regionalt
riskkapital. I de fall regioner förutser ökat fokus på horisontella kriterier och
hållbarhetsaspekter bör utformningen av sådana kriterier ske i dialog med marknadens
aktörer och existerande offentligt riskkapital för att säkra genomförbarhet.

4.1.9.3 Nationellt riskkapital koncentreras till storstadsregioner

De två nationella satsningarna som genomfördes under 2014–2020 började genomföra
investeringar 2018. Det finns en trend att de nationella fonderna gör en stor del av sina
investeringar i Stockholm. Vad gäller satsningen Swedish Venture Initiative så hade man
vid slutet av 2019 gjort 26 av 28 investeringar i Stockholm eller Stockholms län. Gröna
fonden hade vid slutet av 2019 gjort 6 av 12 investeringar i Stockholms län. Nationella
satsningar tycks alltså ha en tendens att allokera medel till Stockholmsregionen vilket är
viktigt att ha i åtanke när man planerar vilka insatser som ska genomföras.

4.1.9.4 Regionala förutsättningar för riskkapital varierar

De flesta satsningarna har bestått av regionala fonder förvaltade av Almi Invest. Dessa
fonder har varit begränsade till investeringar i sina respektive NUTS 2-områden.
Förutsättningarna för att driva riskkapitalsatsningar kan variera kraftigt mellan dessa
NUTS 2-områden och är något som kräver hänsynstagande i dimensionering av insatser.
Tillväxtverkets erfarenhet är att brister i utformning av riskkapitalsatsningar kan leda till
behov att säkra genomförbarheten genom justeringar av pågående verksamhet. I
programperioden 2014–2020 gjordes en ändring av Tillväxtverkets förhandsbedömning
för att fonderna skulle kunna anpassa sig efter den rådande näringslivsstrukturen i Övre
Norrland, Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, Småland och Öarna samt Blekinge län.
Syftet var att underlätta investeringar i mognare företag då det i dessa regioner kan ta
längre tid att bygga livskraftiga företag, särskilt utanför de större kommunerna. 81
80 Tillväxtanalys
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4.2

Kreditgarantier

4.2.1

Utformning av kreditgarantier

Utformning av kreditgarantier är som nämnts avgörande för instrumentens funktionalitet
i marknaden. Avvägningar om politiska prioriteringar, nytta för företagen och grunder för
intresse bland kreditinstitut bör noga beaktas. Nedan diskuteras dessa avvägningar i sju
punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

interventionslogik
relevans
strategi
relation till privat kapital
relation till andra offentliga insatser
kapitalmängd
segmentering av målgrupper
geografiska avgränsningar.

4.2.2

Interventionslogik för kreditgarantier

Kreditgarantier kan ha en viktig roll i att stärka kreditgivningen till svenska företag och
möta nationella, liksom regionala, finansieringsgap. Flera offentliga garantilösningar har
nyligen aviserats. Tillväxtverket kan ännu inte utvärdera eller avgöra om dessa instrument
är tillräckliga eller om de bör kompletteras av ytterligare instrument. Denna analys kan
komma att ändras om de aviserade instrumenten inte lyckas möta behoven i marknaden.
Nedan förs en argumentation kring måluppfyllelse av garantisystem i Sverige för det fall
att sådana insatser befinns kompletterande i en uppdaterad marknadssituation under
kommande programperiod.

4.2.2.1 Kreditgarantier underlättar för företag att få lån

Förutom direkta marknadsekonomiska argument för kreditgivning finns även positiva
effekter och fördelningsargument som talar för lånegarantier. De kan stödja ekonomisk
verksamhet i segment av företag som i vanliga fall utesluts från kreditmarknaden. Detta
kan i ett andra led resultera i betydande socioekonomiska vinster. Sådana vinster kan
potentiellt kompensera för de kostnader som uppkommit vid genomförandet av insatsen.
Är vinsterna stora kan det göra insatsen samhällsekonomiskt självfinansierande. Rätt
utformade kreditgarantier kan i detta anses både marknadsekonomiskt,
samhällsekonomisk och socialt hållbara. Perioder med kreditransonering, såsom kriser
och lågkonjunkturer drabbar särskilt individer och företag med litet eget kapital och i
geografiska områden med sämre förutsättningar för kapitalförsörjning. Detta innebär att
kreditgarantier kan verka kontracykliskt och motverka ojämn fördelning av kapital bland
landets företagare och positivt påverka den övergripande fördelningen av välstånd. Mot
denna bakgrund illustreras i följande bild en interventionslogik för lånegarantier.
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Figur 11. Interventionslogik för lånegarantier till små och medelstora företag. 82

Enligt interventionslogiken är hypotesen att företag som får kreditfinansiering
understödd av garantier

•
•
•
•

växer snabbare (än vad de annars skulle ha gjort)
blir mer motståndskraftiga (än vad de annars skulle ha blivit)
förbättrar sin långsiktiga utveckling (t ex i termer av innovation och produktivitet)
kan bidra till politiska mål som innovativ och smart ekonomisk omvandling, och ett
grönare och koldioxidsnålare Europa.
Empiriskt får interventionslogiken stöd i ett flertal rapporter. I en metaundersökning från
2019 gick Europeiska investeringsfonden igenom tre tidigare publicerade ekonometriska
studier. De tre studierna undersökte vilken inverkan ett antal EU-lånegarantier beviljade
mellan 2002 och 2016 haft på små och medelstora företag. Studierna täckte tillsammans
360 000 lån till ett värde av 22 miljarder euro i 19 länder. De huvudsakliga resultaten från
metaundersökningen visar följande. 83

Företagen som beviljades lån växte snabbare än kontrollgruppen när det gäller totala
tillgångar, försäljning och sysselsättning. Den ytterligare effekten på tillväxten är
ekonomiskt betydande: den varierar vanligtvis från 7 till mer än 35 procentenheter för
totala tillgångar, 6 till 35 procent för försäljning (eller omsättning) och 8 till 30 procent för
sysselsättningsnivåer.
Garanterade lån i Italien och i Norden ledde till en ökning med en procentenhet i
immateriella tillgångar fem år efter mottagandet av lånet.

Fem år efter mottagandet av lånet är sannolikheten för fallissemang mellan 4 procent
(Italien, Benelux, Norden) och 5 procent (Frankrike) lägre för företag som beviljades lån
jämfört med motsvarande icke-stödmottagare.
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4.2.3

Relevans av kreditgarantier

4.2.3.1 Garantier adresserar marknadsmisslyckanden på kreditmarknaden
Tillväxtverkets tidigare förhandsbedömning inför programperioden 2014–2020
konstaterade att det blivit allt svårare för företag utanför tillväxtregioner att få
företagskrediter. 84 En statlig utredning från 2015 fann belägg för ett icke-kvantifierat
finansieringsgap för företagslån till mindre företag med högre riskprofil. 85 Relevansen av
kreditgarantier kan i huvudsak kopplas till regionala finansieringsgap som uppstår till
följd av marknadsmisslyckanden som drivs av:
•

•
•

låga fastighetsvärderingar utanför storstäderna

ett urbaniserat bankväsende
ökade kapitaltäckningskrav till följd av Basel-reglerna.

4.2.3.2 Kreditgarantier är en effektivare insats än lån med offentliga medel
Offentliga låneinstrument kan utformas huvudsakligen på två sätt: genom att erbjuda
direkta företagsstöd såsom lån utan mellanhänder eller genom att utfärda
portföljgarantier till kreditinstitut som i sin tur ger lån. Exempel på framgångsrika
garantisystem finns bland annat i Kanada, Storbritannien, Israel, Danmark och Italien. 86
Garantisystem är som intervention att föredra framför företagslån av flera skäl:
•

•

•
•

•

Utöver att kanalisera fram mer lånekapital kan garantier underlätta långivning när
bristande säkerheter hindrar ett annars kreditvärdigt företag att få lån. 87
Garantier utnyttjar de kommersiella kreditgivarnas förmåga och strukturkapital för
kreditbedömning. Garantiinstrument kanaliseras genom befintliga banker för att
stärka företagens finansiering. De kräver således inte upprättande av en parallell
infrastruktur med offentliga medel. 88
Det finns indikationer på att garantilösningar leder till bättre resultat än direkta lån
vad gäller sysselsättning och lönsamhet.
En bankgaranti resulterar i en mycket stor multiplikatoreffekt på offentliga medel.
Eftersom garantin bara aktiveras vid en förlust och då själva lånet till företagen
finansieras av bankernas egna medel kommer låneportföljen att bli mycket större än
de medel som avsätts till garantin.
En bankgaranti har ett antal fördelar för de enskilda företagen. Den mest uppenbara
fördelen är att en bankgaranti leder till att bankerna ställer lägre krav på säkerheter.
Men en bankgaranti kan även leda till lägre lånekostnader för företagen.

4.2.3.3 Garantier medför en betydande utväxling på offentliga medel

Hur stor multiplikatoreffekten blir beror på kreditförlusternas storlek, eventuell
begränsning av garantin på portföljnivå (cap rate) samt garantins storlek på
transaktionsnivå. Enligt Kommissionen ska multiplikatoreffekten beräknas enligt följande
formel:
84

Tillväxtverket (2017b).

85 SOU

2015:64.

86 OECD

(2017).

87 Tillväxtanalys
88 Tillväxtanalys

(2017a).

(2018b).
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Total förväntad finansiering på slutmottagarnivå

Förväntad multiplikatoreffekt = -----------------------------------------------------------------Offentliga medel avsatta till garantin

Ifall man konstruerar en bankgaranti där man sätter en begränsning av garantin på
portföljnivå (cap rate) till nivån för förväntade förluster (expected loss) kan man beräkna
den förväntade storleken på låneportföljen, det vill säga total förväntad finansiering på
slutmottagarnivå, enligt formeln:
Medel avsatta till garanti

Låneportfölj = -----------------------------------------------------------------------------------------

(Förlusttäckningsnivå i %) x (Begränsning av portföljtäckningsnivå i %)

Nedan illustreras den finansiella hävstången på offentliga medel från en insats genom
kreditgarantier jämfört med en insats genom lån. Offentliga medel om 100 miljoner
kronor kan resultera i 31 gånger mer finansiering till företag med en garanti än vid ett lån.
Exemplet antar kreditförluster om 2 procent, en förlusttäckningsnivå för garantin om
80 procent och en begränsning av garantins portföljtäckningsnivå till 4 procent.
Figur 12. Exempel på finansiell hävstång med kreditgaranti jämfört med lån. 89
Offentliga
medel

Finansiering till
SMF

Återbäring till nya
insatser

Traditionella lån

Lånegarantier

100

100

100

3 125

98

37,5

4.2.3.4 Garantier kan också återbörda offentliga medel
Som tidigare nämnts förutsätter en garanti likvida medel först vid en eventuell
betalningsinställelse, eftersom kapitalet för själva lånebeloppet finansieras av banken. En
eventuell revolvering av de medel som avsätts till garantin beror på storleken av
89

Tillvä xtverkets illustration. Berä kning av garantier: 3 125 mkr i utlå ning * 80 % fö rlusttä ckningsnivå * 4 %
portfö ljtä ckningsnivå = 100 mkr avsatt tillgaranti. 3 125 mkr i lå n * 2 % kreditfö rluster = 62,5 mkr i
kreditfö rluster. 100 mkr i garantavsä ttning – 62,5 mkr i kreditfö rluster = 37,5 mkr å terbä ring till nya insatser. I
exemplet har vi inte tagit med eventuell avgift som en skulle ta fö r att hantera garantin.
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kreditförlusterna samt återbetalningen, det vill säga storleken på den låneportfölj man
siktar på. Ju högre kreditförluster desto lägre revolvering.

4.2.3.5 Kreditinstituten förmedlar fördelarna vidare till företagen

Nedanstående bild illustrerar lånekostnaden för ett företag dels utan en bankgaranti, dels
med en garanti (InnovFin SME Guarantee), som tillhandahålls av Europeiska
investeringsfonden inom ramen för Horisont 2020.
Figur 13. Illustration av lånekostnader med och utan bankgaranti. 90

Eftersom garantin minskar förlusten vid betalningsinställelse så sänks bankens krav på
den så kallade kreditmarginalen som ska täcka såväl kreditrisk som administrativa
kostnader samt vinst. Banken kan följaktligen erbjuda ett förmånligare pris gentemot sina
kunder genom att kreditriskmarginalen kan sänks till följd av garantin.

4.2.3.6 Garantiers utformning avgör deras funktionalitet

Det kan nämnas att en statlig utredning rekommenderade lånegarantier år 2015. 91
Förslaget mötte kritik hos remissinstanserna. 92 Tillväxtverket finner dock att kritiken
grundade sig på argumentet att bankerna inte var intresserade av ett sådant system.
Emellertid utgick utredningen från villkor och utformning som Tillväxtverket anser per
definition inte är intressanta för bankerna. Detta illustrerar vikten av utformningen av
garantisystem för instrumentens faktiska funktion och därmed efterfrågan i marknaden.

4.2.4

Strategi för kreditgarantier

Tillväxtverket finner behov av marknadskompletterande insatser på kreditmarknaden
samt att garantiinstrument kan vara en kostnadseffektiv, marknadskompletterande insats
för detta ändamål. Med det sagt finns två dimensioner att ta särskild hänsyn till i
utveckling av nya garantisystem. Dels har flera nya garantisystem har redan lanserats, dels
bör eventuella nya garantisystem utformas i nära dialog med tilltänkta kreditgivare för
bästa funktionalitet.

90 Europeiska
91 SOU

Investeringsfonden (2020b).

2015:64.

92 Svensson,

R. (2017).
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4.2.4.1 Flera nya garantisystem har lanserats
Under år 2020 har tre nya garantisystem introducerats i Sverige som Tillväxtverket
bedömer har potential att täcka landets behov av kreditgarantier. Tillväxtverket avser att
följa implementeringen av dessa system. Om de nya garantierna inte skulle befinnas
tillräckliga för att åtgärda finansieringsgapen på kreditmarknaden kan Tillväxtverkets
analys i förhandsbedömningen komma att ändras. För att öka sannolikheten att aviserade
garantier blir utnyttjade finner Tillväxtverket möjligheter till värdeskapande insatser i
form av stöd genom samordning av och samverkan mellan svenska kreditinstitut för att de
ska informeras om och dra nytta av möjligheter att ta del av europeiska
garantimekanismer.

4.2.4.2 Eventuella nya garantisystem bör utformas för bästa funktionalitet

För det fall att de aviserade garantierna inte skulle befinnas tillräckliga bör en eventuell ny
garantiinsats utformas i dialog med tilltänkta finansiella mellanhänder, där tre olika
intressen behöver balanseras mot varandra:
•
•
•

politiska målsättningar
nyttan för företagen
intresset för instrumentet bland kreditinstituten.

Figur 14. Illustration av målkonflikter i utformning av en garanti. 93
Politisk målsättning

Intresse bland
kreditinstitut

Nytta för företagen

4.2.4.3 Garantins villkor definieras i flera nivåer
Vid konstruktion av en kreditgaranti finns det ett antal parametrar som kan utformas och
kombineras på olika sätt. Den första parametern är själva garantinivån på
transaktionsnivå, det vill säga per lån. För de garantier som hanteras av Europeiska
investeringsfonden har garantin vanligtvis legat på 50–80 procent av lånebeloppet
beroende på garanti och politiskt syfte. I och med situationen med coronakrisen har
garantibeloppen generellt ökat och för EaSI Guarantee Financial Instrument har
garantinivån tillfälligt fram till 31 mars 2021 höjts till hela 90 procent. För att undvika så
kallad moralisk risk 94 (moral hazard) hos både banker och låntagare är det viktigt att en
del av risken fortfarande blir kvar hos banken.
93

Tillväxtverkets illustration.

94 Moralisk risk är en situation då en part som är isolerad från risk kan bete sig annorlunda än hur den skulle

bete sig om parten var fullt utsatt denna risk.
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Förutom en garantinivå på transaktionsnivå kan man även ha en begränsning av garantin
på portföljnivå. En garanti som täcker alla transaktioner i en låneportfölj kallas för
obegränsad (uncapped). Ifall det finns en gräns för hur stor del av alla transaktioner i
låneportfölj som täcks av garantin kallas en sådan garanti kallas för en begränsad garanti
(capped). De två olika alternativen illustreras i figurerna nedan.

Bankens kreditrisk

Garanti
(obegränsad)

Bankens
kreditrisk

Portföljtäckningsnivå %

Figur 15: Illustration av begränsad respektive obegränsad garanti. 95

Garanti
Förlusttäckningsnivå %

4.2.4.4 Garantins villkor styr vilka företag som får hjälp
Olika kriterier kan tillämpas på själva transaktionen, till exempel maximalt lånebelopp
samt lånets löptid och eventuellt anstånd med amortering. Av betydelse är även reglerna
för åberopandet av garantin. Bland existerande garantier finns det olika exempel på detta.
Ovillkorliga garantier kan banken åberopa vid en första betalningsinställelse av antingen
ränta eller amortering. Det finns likaledes garantier där banken först måste kunna visa på
att alla möjligheter till att återfå dess pengar är uttömda innan den åberopar garantin.

4.2.4.5 Villkoren styr incitamenten för kreditinstituten

Ett garantisystem måste utformas så att det är intressant för långivarna. När en bank lånar
ut pengar måste de reservera eget kapital. Hur mycket kapital som ska reserveras vid en
given utlåningsvolym beror på vilken riskvikt som låntagaren bedöms ha. Rätt utformad
kan en garanti ge kapitaltäckningslättnader till bankerna. Det innebär att banken skulle
kunna öka sin riskjusterade avkastning på avsatt kapital genom att styra om sin utlåning
till företag vars lån täcks av en garanti. Detta kan i sin tur leda till att mer kapital till
förmånliga villkor blir tillgängligt för företagen.

4.2.4.6 Villkoren styr vilka fördelar som kommer företagen till godo

Lika viktigt är dock att säkerställa att förbättrade villkor för kreditinstitutens affär
överförs till förbättrade villkor för företagen i målgruppen och inte stannar endast vid en
mer lönsam kreditaffär. Detta kan åstadkommas på olika sätt. Ett sätt är att i villkor
säkerställa att garantin resulterar i minskade säkerhetskrav på låntagare. Ett annat sätt är
att säkerställa lägre räntor för lån som åtnjuter garantin. Det möjliggörs av att banken
behåller samma marginal på kreditaffären till följd av garantin. Ytterligare fördelar som
man bör säkerställa för företagen är till exempel amorteringsfrihet under en viss tid.

4.2.5

Kreditgarantiernas relation till privat kapital

Kreditgarantier genomförs i samverkan med kreditinstitut, dessa är generellt privata
banker av olika storlekar men kan även vara offentliga aktörer, såsom Almi
Företagspartner. En garanti är generellt inte föremål för medfinansiering av själva
95

Tillväxtverkets illustration.
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garantikapitalet från privata finansiärer. Däremot innebär en offentlig garanti som är
tillgänglig för privata kreditinstitut att de senare kan attrahera en betydande mängd
kapital på marknaden för att finansiera utlåning som säkerställs av garantin.
Utformningen av garantin och de villkor den stipulerar är av avgörande betydelse för
garantins grundfunktioner och dess efterfrågan. Villkoren och kriterierna är likaledes
avgörande för vilka effekter garantin får på marknaden och för företagen.

4.2.6

Kreditgarantier och andra offentliga insatser

4.2.6.1 Generella garantier kompletterar Almi Företagspartner
De generella finansieringsgap som identifierats rörande kreditmarknaden kan lämpligen
mötas med kreditgarantier. Insatsformen är per definition kompletterande så till vida att
den verkar genom kreditmarknadens aktörer snarare än vid sidan av. Utöver privat
kreditgivning finns existerande offentliga insatser för långivning genom Almi
Företagspartner. Intervjuer med marknadsaktörer har ur ett kompletteringsperspektiv
föreslagit att Almi Företagspartners företagslån fungerar ungefär som en kreditgaranti
eftersom Almi erbjuder topplån till företag och de matchar bankernas finansiering. För
topplånen tar Almi en högre ränta. De erhåller dock sämre säkerheter än de privata
långivarna. Om ett företag inte kan betala sin skuld återfår banken den del av sitt lån som
täcks av säkerhetsmassan, medan Almi tar en förlust. Samma resultat uppstår vid en
konkurs när staten täcker företagslån mot en försäkringspremie i ett garantisystem.

Hypotesen att Almi Företagspartners företagslån har en garantiliknande funktion
stämmer delvis i termer av de förluster banker kan förvänta vid betalningsinställelse.
Säkerheter från företagen och en lånegaranti bidrar till att hålla förlusten nere. Det bör
dock framhållas, att det är en stor skillnad ur företagens perspektiv ifall företaget behöver
ställa upp med säkerheter för lånet eller inte. Flera av Almi Företagspartners lån
förutsätter till exempel medfinansiering från en privat kreditgivare som kräver
säkerheter. En generell garanti frigör, som konstateras ovan, en större mängd tillgängligt
kapital genom att den vänder sig till samtliga potentiella kreditinstitut. Det ska ställas mot
Almi Företagspartners tillgängliga kapital som är avsevärt mindre. Tillväxtverket finner
mot denna bakgrund att kreditgarantier kan komplettera såväl privat som offentlig
kreditgivning i Sverige.

4.2.6.2 Flera garantisystem har lanserats under 2020

Under 2020 har bilden ovan utvecklas med tre nya ramverk för garantier som berör den
svenska marknaden. EU har lanserat ett generellt garantiprogram (Pan-European
Guarantee Fund, EGF) för alla europeiska marknader, inklusive Sverige. 96 Ramverkets
villkor verkar längs samma dimensioner av utformning som diskuterats ovan. För
implementering av ramverken krävs endast att svenska kreditinstitut ansöker om
deltagande i den europeiska garantifonden. Till detta kommer en ny, ännu ospecificerad
garanti för ”gröna investeringar” som aviserats av regeringen i budgetpropositionen för
2021. 97 Företagsakuten 98 som formats i respons till coronakrisen har lyckats möjliggöra
2,4 miljarder kronor i lån till svenska företag sedan lanseringen under våren 2020 fram till
30 oktober 2020. Utformningen av garantin har kritiserats i media och efterfrågan anförts
som lägre än åsyftat. Det är väl tidigt att söka utvärdera Företagsakuten men kritiken
96

Europeiska investeringsfonden (2020a).

97 Regeringen

98 Regeringen

(2020b).
(2020a).

42/50

sätter fingret på behovet att garantier bör utformas på ett sätt som möjliggör en god
efterfrågan. Utformning av garantier bör göras i en tät dialog med marknadens aktörer om
vilka villkor och förhållanden som gör garantierna mer eller mindre funktionella på den
svenska kreditmarknaden.

4.2.7

Kapitalbehov för kreditgarantier

Tillväxtverket har i dialog med Europeiska investeringsfonden funnit att den minsta
möjliga kapitaliseringen av en garanti implementerad tillsammans med EIF vore i
storleksordningen 500 miljoner kronor i garantikapital. Vid en garanti begränsad till
80 procent av lånebelopp och 2 procents sannolikhet för betalningsinställelse kan detta
teoretiskt generera upp till 50 gånger offentliga medel eller 25 miljarder kronor i utlåning
från kreditinstituten.

4.2.8

Målgruppssegmentering för kreditgarantier

En garanti kan utformas med olika kriterier för vilka företag som får ges lån som täcks av
garantin. Sådana kriterier kan till exempel vara fas och bransch samt geografiska
avgränsningar. En garanti medför även viss självselektering av målgrupper. Exempelvis
målgrupper med bristande säkerheter bör finna det attraktivt att söka garanterade lån
eftersom det kan reducera krav på just säkerheter. Detta kan till exempel gynna och
attrahera företag i glesbygd där fastighetsvärderingarna ofta är lägre. Det kan även
attrahera företag inom tjänstesektorn eftersom dessa mer sällan har tillgångar som de kan
ställa i säkerhet.

4.2.9

Geografisk avgränsning av kreditgarantier

Garantier utformas för att tillämpas av kreditinstitut på marknaden. Dessa är generellt
nationella i sin syn på marknaden och sin ambition till täckning. En del mindre
kreditinstitut har mer regional prägel. Tillväxtverket finner att garantier bör utformas på
nationell nivå, dels för att så många kreditinstitut som möjligt ska kunna implementera
garantin, dels för att den underliggande marknaden ska motivera kapitalallokering till en
garanti som sannolikt bör vara minst 500 miljoner kronor. En kreditgaranti med
500 miljoner kronor, 80 procents förlusttäckningsgrad och en portföljbegränsning till
2 procents kreditförluster, det vill säga alla förluster i kreditportföljen, antas kunna täcka
50 gånger garantikapitalet och därmed kräva en underliggande kreditmarknad om minst
25 miljarder kronor. Detta kan sättas i relation till det av fi-compass uppskattade
finansieringsgapet på den svenska kreditmarknaden om 50 miljarder kronor, eller två
gånger täckningen för den minsta möjliga garantin. Därmed finner Tillväxtverket att
garantier inte bör implementeras med regionala begränsningar.

4.3

Kompletterande insatser

4.3.1

Utveckla efterfrågan på kapital

4.3.1.1 Kapitalförsörjning och finansieringsinstrument kan stärkas
Utbudet av extern finansiering är viktigt men det är också avgörande att det finns väl
formulerade och motiverade propåer för finansiering från investeringsmogna företag med
skalbara idéer. Tillväxtanalys identifierar i sin utvärdering av det regionala riskkapitalets
funktion ett behov av kompletterande insatser anpassade efter regionala behov. 99 Sådana
99

Tillväxtanalys (2019c).
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satsningar kan anpassas utifrån de förutsättningar som råder i respektive region och kan
drivas både inom ramen för ett finansieringsinstrument och som fristående insatser.
I litteraturen talas det om tunna och täta marknader. På en tät marknad är utbudet av
kapital stort, liksom efterfrågan på extern finansiering, medan det omvända gäller på en
tunn marknad. Flera bedömare anser att riskkapitalmarknaden är tunn i vissa delar av
landet, särskilt i glesa miljöer. 100

På en tunn marknad, eller när ett överutbud skapas genom offentlig kapitalförsörjning, bör
finansieringsinstrument kombineras med relevanta efterfrågeåtgärder i en bredare
policymix. Exempel på sådana åtgärder är: entreprenörskapsutbildning, rådgivning och
coachning rörande finansiering, finansieringsresan och finansieringsprocesser (financial
literacy) samt kriterier för investeringsbarhet och investerares förväntningar (investment
readiness), genom stöd till innovationssystemets och företagsfrämjande aktörer. 101
Organisationen Företagarna poängterar i sin rapport från 2019 om småföretagens
finansiering att staten bör agera för att öka företagens kunskap om tillgänglig
finansiering. 102
Figur 16: Kapitalförsörjningsmarknadens mognad och tunna och tjocka marknader. 103

5

Fortsatt lärande

5.1

Kunskap formar insatser

Analysen av små och medelstora företags finansiering kompliceras av brist på data och
forskning kring ett antal frågeställningar. Tillväxtverket arbetar löpande med målgruppen
och fokuserar på svenska företag som inte får sina behov av stöd och finansiering
100

Svensson (2011).

101 Tillväxtanalys
102 Företagarna

(2017b).

(2019).

103 Tillväxtanalys

(2019c).
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tillgodosedda av marknaden. Nedan noteras ett antal teman för frågeställningar som varit
utmanande att gå på djupet med i rådande forskningsläge. Reflektioner om vad fortsatt
lärande skulle kunna innebära återkommer mer i detalj i slutet av dokumentet. Teman för
fortsatt lärande:
•
•
•

•
•
•
•

affärsänglar och deras investeringar

orsak och verkan vid avslag
orsak och verkan i marknadskomplettering

utfall av kreditgarantier
stimulering av företagens efterfrågan
finansiellt exkluderade grupper
utveckling av hållbarhetsarbete.

5.1.1

Affärsänglar och deras investeringar

Hur ser marknaden för finansiering genom affärsänglar egentligen ut? Affärsänglar och
privata investeringsbolag spelar en viktig roll i finansiering av företag i tidiga
utvecklingsfaser. Eftersom de ofta agerar i egen eller semi-organiserad regi är det dock
svårt att få en överblick över fenomenet. Sverige saknar tillförlitliga data över
affärsänglars investeringar. Eftersom änglar kan antas utgöra ett omistligt strukturkapital
för kapitalförsörjning vore det en välgärning att klargöra målgruppens verkan,
funktionalitet och behov av utveckling och stöd. Det vore värdefullt att kunna göra en
analys på longitudinella dataset på privata onoterade investeringar i Sverige.

5.1.2

Orsak och verkan vid avslag

Vad är egentligen orsak och verkan när företag får avslag från kreditgivare eller
riskkapital-investerare? Det ligger i sakens natur att data om finansiering i huvudsak rör
de finansieringstransaktioner som genomförs, inte de som inte genomförs. Skäl till, och
orsaker bakom, avslag vore en viktig del i en fördjupad analys av funktionalitet och
interventionslogik på temat kapitalförsörjning. Kärnfrågan för marknadskompletterande
insatser genom finansieringsinstrument är om det finns företag som vill få, och borde få,
finansiering men som inte får det, alltså de som får avslag.

5.1.3

Orsak och verkan i marknadskomplettering

Vad är egentligen orsak och verkan i marknadskompletterande funktioner av
finansieringsinstrument? Marknadskompletterade finansieringsinstrument ska lyckas
med en svårartad balansakt. Å ena sidan ska kapitalet agera så pass mycket på
marknadens villkor att de kan attrahera privata medfinansiärer. Å andra sidan ska
kapitalet inte vara så marknadsmässigt att det konkurrerar ut privata finansiärer. Detta är
mindre kontroversiellt i marknadssegment där privata aktörer är frånvarande. Det är mer
utmanande i situationer då offentligt kapitaliserade finansieringsinstrument agerar direkt
i en kommersiellt aktiv marknad. Analysen ovan lägger vikt vid att förtydliga hur offentligt
kapital attraherar och underlättar för privat kapital att genomföra transaktioner som
annars inte hade varit möjliga. Detta tåls att belysas djupare. Intressant vore här att gå
bortom den data som nu finns tillgänglig om privata medfinansiärers tyckande om
offentligt kapital och skapa bredare longitudinella dataset som kan illustrera olika privata
investerares verksamhet över tid i segment där offentligt kapital är aktivt. Detta
överlappar med frågeställningen ovan om bättre genomlysning av affärsänglars
verksamhet i Sverige.
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5.1.4

Utfall av kreditgarantier

Blir kreditmarknaden bättre när de aviserade garantisystemen börjar verka i landet? Ett
antal garantisystem har lanserats under 2020. Detta har resulterat i att Tillväxtverket för
närvarande rekommenderar ytterligare interventioner för att möta finansieringsgapet
som identifieras för kreditförsörjningen. Detta är således ett antagande – att aviserade
garantisystem kommer bli funktionella och verkansfulla. Fortsatt studium av denna
utveckling kan föranleda justering av Tillväxtverkets analys i förhandsbedömningen.
Vidare konkluderar analysen att detaljutformningen av garantisystem är av yttersta vikt
för deras funktionalitet i marknaden. En analys av hur aviserade garantisystem fungerar
eller fallerar i marknaden vore värdefullt i utformning av framtida insatslogik och
interventionsdesign.

5.1.5

Stimulering av företagens efterfrågan

Kan efterfrågestimulerande insatser inkluderas i insatslogiken för kapitalförsörjning?
Analysen i detta dokument fokuserar på tillgång och efterfrågan på extern finansiering av
små och medelstora företag. Den mest attraktiva finansieringen för ett företag är dock inte
extern finansiering utan intern finansiering genom intäkter från försäljning. Den
underliggande efterfrågan på företagets värdeerbjudande är av yttersta vikt för företagets
finansiering och ekonomiska hållbarhet. Interventioner för att stärka efterfrågan på
företags värdeerbjudanden är en potentiellt kraftfull insats för att stärka företagens
kapitalförsörjning.

Offentliga interventioner som är meningsfulla i detta avseende är inte minst upphandling.
Små och medelstora företags deltagande i upphandling är en fråga som återkommande tas
upp i internationell såväl som svensk analys och forskning. Tillväxtverket noterar att
frågan om upphandlingens roll tas upp i analyser av branscher med långa ledtider samt
företagande som bidrar till miljömässig eller socialt hållbar utveckling. Dessa diskussioner
utvecklas i respektive tematisk analys. Frågan lyser dock med sin frånvaro i den allmänna
debatten om företagens kapitalförsörjning. Det vore intressant att skapa mer klarhet kring
upphandlingens roll och betydelse för de små och medelstora företagens
kapitalförsörjning.

5.1.6

Finansiellt exkluderade grupper

Hur ser företagsamheten och kapitalförsörjningen ut inom den informella ekonomin?
Analys av företagande lider som samhällsvetenskap i allmänhet av brist på data om
faktorer som dokumenteras eller fångas av statistik. Världsbanken uppskattar att den
informella sektorn 104 i Sverige är relativt stor i jämförelse med andra länder, motsvarande
hela 14 procent av bruttonationalprodukten. 105 Hur ser företagsamheten, det potentiella
företagandet och kapitalförsörjningen ut för denna betydande del av ekonomin? Hur kan
informell verksamhet stimuleras att övergå i formellt företagande? Finns det potentiella
vanliga företagare som väljer den informella ekonomin i brist på upplevd tillgång till den
formella ekonomin och kapitalförsörjningen? Hur stor är den finansiella exklusionen i
Sverige? Dessa frågor söker sina svar och framför allt mer tillförlitliga data som kan belysa
dem.
104 Den

informella sektorn är den del av en ekonomi som inte registreras hos myndigheter och därmed inte
genererar skatt för staten eller välfärdsrättigheter för individen. Den omfattar bland annat gatuförsäljning,
hantverk, hushållstjänster och jordbruk för självhushåll.

105 World

Bank (2014).
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5.1.7

Utveckling av hållbarhetsarbete

Hur kan hållbarhetsagendans implementering i offentliga finansieringsinstrument säkras?
Finansmarknaden har påbörjat en långsam men kraftfull marsch mot att möta
hållbarhetsagendans krav. EU:s nya taxonomi för hållbara investeringar kan bli ett
kraftfullt verktyg i detta. Men hur ser det ut för det offentliga kapitalet? Hur ska
hållbarhetsagendan integreras i offentliga insatser för kapitalförsörjning? Hur ser
insatslogiken ut för hur offentligt kapitaliserade finansieringsinstrument inte bara följer
utan driver hållbarhetsagendan? I rask takt växer nu forskning och analys fram om
hållbarhetsagendans introduktion på finansmarknaden. Det vore en välgärning att
integrera dessa landvinningar i offentliga instruments utformning, styrning och drift.

6
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