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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 att erbjuda finansiella
instrument som kompletterar finansmarknadens erbjudanden, vilket man även tidigare
gjort. 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
hållbara investeringar. Mer specifikt analyseras förutsättningarna för kapitalförsörjning
för företag som bidrar till hållbar utveckling. Ett särskilt fokus läggs på sociala och
cirkulära företag.

Företag som bidrar till hållbar utveckling har en nyckelroll att spela i politikens och
samhällets bredare ambitioner till hållbar utveckling för ekonomin, samhället och
planeten. Affärer som bidrar till samhällsekonomisk, miljömässig och social samhällsnytta
(inklusive hälsa) kan erbjuda kostnadseffektiva bidrag till hållbar utveckling. Hälsa och
klimat är exempel på utmaningar som kräver alla samhällssektorers samverka. Här kan
företagen bidra till att komplettera samhällets övriga erbjudanden och även till att ta
landvinningar från forskningen ut i näringslivet, på marknader och i samhället i stort.
Starka politiska prioriteringar kring hållbar utveckling bidrar till att forma dessa företags
förutsättningar. Analysen exemplifierar detta med hur politik för hållbar regional
utveckling och hållbar stadsutveckling kan forma efterfrågan på marknader för hållbar
utveckling. För företag med särskilda bidrag till hållbar utveckling är staten en potentiellt
viktig kund. Hur väl den relationen fungerar formas av den omfattning som
policyutvecklingen för hållbar utveckling inkluderar de små och medelstora företagens
bidrag i genomförandet.

Sociala och cirkulära företag är exempel på segment med särskilt stor potential att
utvecklas i samverkan med politik och offentliga insatser för hållbar utveckling.
Kapitalförsörjning för sådana företag påverkas på liknande sätt av politik och offentliga
insatser. Det råder dessvärre bristande transparens kring vilka företag som bidrar med
vilken verifierbar samhällsnytta. Att utforska dessa företags bidrag i relation till offentlig
strävan efter hållbar utveckling kan vara en väg att belysa det hållbara företagandets
natur, förutsättningar och särskilda behov.
Tim Brooks

Avdelningschef, Avdelningen Företag
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Sammanfattning
Finansiering för social och miljömässig hållbarhet börjar bli lönsamt
Att finansiera eller investera för att åstadkomma sociala eller miljömässiga utfall är ingen
ny företeelse. Politik, offentliga investeringar och den ideella sektorn har länge finansierat
hållbar utveckling. Att näringslivet och finansmarknaden börjar prioritera hållbarhet vid
sidan av ekonomiska utfall är ett nyare fenomen. Dels är detta en konsekvens av
regleringar, dels en framväxande trend i mötet mellan finansmarknaden och den ideella
sektorn där initiativtagare till satsningar för hållbarhet börjar använda sig av företagande
och marknadsfinansiering för sin utveckling. I ökande omfattning visar initiativ för
miljömässig eller social samhällsnytta med potential att skapa avkastning på extern
finansiering, ibland bättre än traditionella investeringsmöjligheter. På finansmarknaden är
fenomenet ännu marginellt. På senare tid har dock allt kraftfullare regleringar kommit till
stånd som driver på utvecklingen, exempelvis EU:s taxonomi för hållbara investeringar.

Hållbara investeringar hålls tillbaka av både generella och specifika
faktorer

En ekonomisk tillväxt som driver och drivs av hållbar utveckling förutsätter nyskapande.
Detta kräver innovation i offentlig, ideell såväl som privat sektor. För att innovationer ska
komma till stånd måste någon vara villig att satsa på nya arbetsmetoder, teknologier och
verksamhetsformer. Om sådana investeringar ska ske på marknadsmässiga villkor
behöver de vara ekonomiskt hållbara. När olika aktörer i samhället satsar på innovationer
tar de varierande mått av risk med sin investering, så även för hållbara investeringar.
Olika teman för hållbara investeringar medför olika former av risker av både generell och
mer säregen karaktär. Kapitalförsörjning hålls ännu tillbaka av bristande kunskap om
vilka risker som föreligger för olika typer av investeringar i hållbarhet. Det finns också
bristande historik som visar på lönsamhet för många typer av hållbara investeringar.
Detta gör att marknaden inte är beredd att finansiera alla typer av hållbara investeringar.
Lyckligtvis finns den offentliga och den ideella sektorn som kan ta större risker än
marknadsmässiga aktörer. En speciell utmaning kring hållbara investeringar är att nå
konsensus kring hur hållbarhet ska mätas och vilka investeringar som ska kvalificera som
just hållbara. En annan särskild utmaning är att initiativ och verksamheter som arbetar för
social eller miljömässig samhällsnytta rör sig nära politikens och det offentligas domäner.
Detta medför att efterfrågan på hållbara lösningar, produkter och tjänster samt
förutsättningar för företagande baserat på dessa, förutsätter politiskt stöd och är utsatta
för politisk risk. Denna risk kan vara svår för finansmarknaden att värdera.

Förutsättningar för hållbara investeringar har konsekvenser för
hållbar utveckling och tillväxt

Framtidens hållbara utveckling kräver att alla samhällets sektorer arbetar tillsammans för
att få till fler investeringsmöjligheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara.
Visionen om en hållbar utveckling i alla delar av landets ekonomi och samhälle kräver
omfattande volymer av sådana investeringar.

Avseende sådana insatser som förutses inom ramen för regeringens strategi för hållbar
regional tillväxt finns en uppsjö av aktiviteter som söker bidra till ekonomisk, social och
miljömässig hållbarhet. Tillväxtverket har analyserat dessa aktiviteter som en mer eller
mindre funktionell marknad för mätbar samhällsnytta och finner att:
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•

•
•
•

Finansiering av sociala och cirkulära företag har bristande historik och säkerheter.
Företagen drabbas även av svårigheter för kunder och finansiärer att mäta och
kravställa social och miljömässig samhällsnytta.
Affärserbjudanden som syftar till bidrag till social och miljömässig samhällsnytta
utmanas av bristande efterfrågan.

Hållbar stadsutveckling är ett exempel på ett politikområde där insatser kan resultera
i efterfrågan på sociala och cirkulära företags affärer.

Den svenska marknaden saknar data som kunde möjliggöra djupare belysning av
kapitalförsörjning och relaterade behov och utmaningar för sociala och cirkulära
företag. Det går därför inte att dra slutsatser om huruvida det finns finansieringsgap
på den svenska marknaden. Anekdotiska bevis finns för finansieringsgap och
marknadsmisslyckanden som identifierats internationellt. Bristen på ekonomiska data
försvårar motivering av finansieringsinstrument.

Tillväxtverket föreslår insatser för efterfrågan, företagsstöd och
datafångst

Internationellt rekommenderas insatser som stärker efterfrågan på produkter och tjänster
som bidrar till social och miljömässig samhällsnytta. Tillväxtverket finner stöd för sådana
insatser i Sverige. Vidare föreslår Tillväxtverket insatser som stärker företagsfrämjande
aktörer att möta och stödja företagande för social och miljömässig samhällsnytta. Slutligen
rekommenderar Tillväxtverket insatser för att stärka tillgången på data, analys och
forskning rörande företagande för social innovation, inklusive förebyggande hälsa, och
cirkulär ekonomi.
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1

Inledning

1.1

Förutsättningar

Detta dokument är en tematisk analys inom ramen för Tillväxtverkets förhandsbedömning
av finansieringsinstrument inför regionalfondens programperiod 2021–2017.
Förhandsbedömningen består av flera dokument. Ett huvuddokument som formulerar
formella rekommendationer för nyttjande av finansieringsinstrument i programmen. Vid
sidan av huvuddokumentet har Tillväxtverket genomfört tematiska analyser för fördjupad
belysning av kapitalförsörjning inom olika teman.
Hållbar tillväxt och utveckling har ekonomiska sociala och miljömässiga dimensioner.
Flera politiska strategier samverkar till att driva dessa prioriteringar, däribland politiken
för klimatomställning, politiken för hållbar regional utveckling, politiken för hållbar
stadsutveckling och politiken för hållbar välfärd. Instruktionerna för de svenska
regionalfonderna inför regionalfondsperioden 2021–2027 innehåller prioriteringar kring
innovation, regional tillväxt, hållbar stadsutveckling och klimatomställning.

Detta dokument utreder förutsättningarna för hur dessa politikområden och
prioriteringar kan samverka för att bidra till utveckling och finansiering av en hållbar
utveckling i näringslivet med särskilt fokus på sociala företag och cirkulär ekonomi.
Tyngdpunkten läggs på att utforska det potentiella inkluderandet av tillväxtpolitiska
perspektiv inom strategier för hållbar utveckling. Utifrån detta utreds situationen för
kapitalförsörjning av prioriterade målgrupper av företag och organisationer med särskild
förmåga att bidra till hållbar utveckling. Baserat på den analysen diskuteras potentialen
för marknadskompletterande finansieringsinstrument och andra kompletterande insatser
för stärkt kapitalförsörjning.

1.2

Slutsatser

Många sektorer och verksamhetsfält utvecklar olika former av olika hållbara
investeringar. Bland de insatser som nämns i regeringens strategi för hållbar regional
tillväxt, finns en uppsjö av aktiviteter som söker bidra till ekonomisk, social och
miljömässig hållbarhet. Tillväxtverket ser dessa aktiviteter som en mer eller mindre
funktionell marknad för mätbar samhällsnytta.
Tillväxtverkets analys finner att:
•

•
•

•

•

Hållbar stadsutveckling syftar till insatser som kan resultera i efterfrågan på sociala
och cirkulära företags affärer.
Affärserbjudanden som syftar till bidrag till social och miljömässig samhällsnytta
utmanas av bristande efterfrågan.

Finansiering av sociala och cirkulära företag utmanas av bristande historik,
säkerheter, och svårigheter för kunder och finansiärer att mäta och kravställa social
och miljömässig samhällsnytta.
Data saknas från den svenska marknaden som kunde möjliggöra djupare belysning av
kapitalförsörjning och relaterade behov och utmaningar för sociala och cirkulära
företag. Det går därför inte att dra slutsatser om huruvida det finns några
finansieringsgap. Bristen på ekonomiska data försvårar motivering av
finansieringsinstrument.

Internationella erfarenheter av utmaningar för kapitalförsörjning av sociala och
cirkulära företag får i många fall anekdotiskt stöd. Tillväxtverket kan dock inte
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fastställa eller uppskatta sådana finansieringsgap för sociala och cirkulära företag på
den svenska marknaden.

1.3

Förslag

Tillväxtverket saknar underlag för att motivera finansieringsinstrument för hållbara
investeringar men föreslår mot bakgrund av analysen:
•

•

Att stärka kapitalförsörjning för dessa företag med hjälp av två typer av
kompletterande insatser. Dels rekommenderas insatser som stärker efterfrågan på
företagens värdeerbjudanden, dels insatser som stärker företagsfrämjande och
innovationssystemets aktörer att stödja dessa segment av företag.
Att stärka tillgången på data, analys och forskning rörande företagande för social
innovation och cirkulär ekonomi.

1.4

Metod

1.4.1

Avgränsning av hållbara investeringar

Hållbara investeringar är ett brett område som omfattar investeringar inom privat,
offentlig och ideell sektor. Betydelsen av begreppet hållbara investeringar är olika inom
dessa sektorer. Finansmarknaden utvecklar även en egen syn på hållbara investeringar.
Hållbara investeringar av olika slag är relevanta inom de europeiska strukturfonderna,
särskilt inom Socialfonden i Regionalfonden. Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
är prioriteringar som generellt genomsyrar strukturfondernas mandat. Av särskild
relevans för regionalfondsperioden 2021–2027 i Sverige är teman som hållbar
stadsutveckling och klimatomställning. Denna tematiska analys utreder kapitalförsörjning
och möjliga finansieringsinstrument under temat hållbara investeringar. Studien tar sin
utgångspunkt i hållbar stadsutveckling som ram för hållbara investeringar. Inom detta
utforskas sedan samstämmighet mellan hållbar stadsutveckling och investeringar för
social och miljömässig samhällsnytta.

1.4.2

Disposition

För att belysa eventuella behov av marknadskompletterande insatser för sociala och
cirkulära företag har Tillväxtverket genomfört en studie i flera steg:

1. Rapporten börjar med en litteraturstudie om politiska prioriteringar och insatser för
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och tillväxt. Insatser inom
hållbar stadsutveckling relateras till kapitalförsörjning av socialt och cirkulärt
företagande.
2. Därpå följer Tillväxtverkets egen analys och syn på litteraturstudiens fynd belysta mot
myndighetens egna erfarenheter av finansieringsinstrument.
3. Till sist presenteras Tillväxtverkets slutsatser och syn på potentiella insatser genom
finansieringsinstrument och kompletterande insatser för stärkt kapitalförsörjning för
målgrupperna.
4. Rapporten avslutas med reflektioner för framtida lärande som kan stärka framtida
analys, policyutveckling och utformning av insatser i framtiden.
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2

Litteraturstudie

2.1

Hållbar regional tillväxt

2.1.1

Ekonomisk tillväxt med hållbar utveckling

Sverige ska vara ledande i hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling.

Regeringens strategi för hållbar regional tillväxt från 2015, definierar hållbar tillväxt som
hållbar social och miljömässig utveckling samt hållbar ekonomisk tillväxt i alla delar av
landet. Sverige ska alltså sträva efter ekonomisk utveckling i takt med utveckling av vår
förmåga att lösa prioriterade samhällsutmaningar. Dessa samhällsutmaningar, såsom de
uttrycktes 2015 är demografisk utveckling, globalisering, klimat, miljö, energi samt social
sammanhållning. 1

Det kostar på att adressera samhällsutmaningar. På kort sikt kan vi skapa ekonomisk
utveckling utan att lösa utmaningarna. På längre sikt förtar samhällsutmaningar en del av
potentialen för ekonomisk tillväxt. I det längre loppet bör därför ekonomiska resurser som
skapas genom tillväxt användas för att lösa samhällsutmaningarna. Detta kan säkra
förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och samhällsekonomisk hållbarhet över tid. 2

2.1.2

Insatser för hållbar utveckling

Många insatser är tänkbara i förverkligandet av hållbar utveckling. Den här studien
fokuserar på synergier mellan hållbar regional utveckling, hållbar stadsutveckling, socialt
företagande och miljöföretagande. I grunden handlar det om finansiering av företag som
bidrar till hållbar utveckling. Tillväxtverkets utgångspunkt är att sociala företag och
miljöföretag kan tänkas bidra i genomförandet av hållbar regional utveckling i allmänhet
och hållbar stadsutveckling i synnerhet.

2.1.2.1 En roll för hållbar stadsutveckling

Hållbar stadsutveckling knyter samman socialt och miljömässigt hållbar utveckling.
Regeringens strategi för levande städer förklarar att ”Sverige ska ha en ledande roll
internationellt inom hållbar stadsutveckling, både som exempel och för att svensk
kompetens ska komma till nytta internationellt.” FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030
och målen i New Urban Agenda (UN Habitat III) är centrala för regeringens strategi.
Regeringen noterar vidare att det ”idag ställs nya krav på våra städer och det behövs
innovationer för hållbara lösningar. En smart stad utnyttjar digitalisering, informationsoch kommunikationsteknologi för att förbättra kvalitet, prestanda och interaktivitet av
kommunala tjänster. Det handlar även om att minska kostnaderna och
resursförbrukningen och att förbättra kontakten mellan medborgare och myndigheter.” 3
Att hållbar stadsutveckling skapar behov av innovationer och hållbara lösningar ser
Tillväxtverket som en potential för att insatser för hållbar stadsutveckling ska kunna
skapa efterfrågan och köpvilja för produkter och tjänster som bidrar till dessa värden.

1 Regeringen
2 Ibid.

3 Regeringen

(2015).
(2017).
10/52

2.1.2.2 En roll för socialt företagande
Regeringen lyfter, i sin strategi för socialt företagande att sociala företag och sociala
entreprenörer är en viktig resurs för att möta samhällsutmaningarna. Med detta avses
privata och ideella aktörer som har ett särskilt syfte att bidra med lösningar på
samhällsutmaningar. Regeringen exemplifierar att det kan handla om engagerade
individer inom företag och föreningar. Det kan även handla om organisationer som helhet
såsom sociala start-ups, sociala innovativa företag och arbetsintegrerande sociala företag
med flera. Dessa aktörer ägnar sig åt social innovation. Regeringen förtydligar att sociala
innovationer handlar om att möta samhällsutmaningar med nya idéer och lösningar som
höjer kvaliteten på och förbättrar samhällets tjänster till medborgarna. Detta, menar
regeringen, ökar medborgarnas välstånd och skapar ett inkluderande och mer hållbart
samhälle. Detta är i linje med regeringens ambitioner i arbetet med att genomföra FN:s
Agenda 2030 för hållbar utveckling. 4 Tillväxtverket noterar att sociala entreprenörer
används som synonym till begreppen samhällsentreprenörer eller impact-entreprenörer
och innebär entreprenörskap som syftar till ekonomisk hållbarhet samt till miljömässiga
eller sociala samhällseffekter. Med ekonomisk hållbarhet menas i detta sammanhang inte
nödvändigtvis försäljning och vinster. Ekonomisk hållbarhet handlar om en långsiktigt
uthållig modell för att finansiera verksamheten, vare sig det rör försäljning, partnerskap
och sponsring eller bidrag. 5

2.1.2.3 En roll för miljöföretagande

I regeringens strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020
förklarar regeringen att ”det regionala tillväxtarbetet ska främja en miljödriven
näringslivsutveckling i alla branscher och bidra till att företag använder miljöhänsyn som
medel för att stärka sin konkurrenskraft.” 6 I regeringens strategi för socialt företagande
inkluderas företag som använder "den affärsmässiga verksamheten som ett medel” för att
exempelvis ”förbättra klimat och miljö”. 7 Regeringen skriver på detta sätt in miljöföretag
som en prioriterad målgrupp av företag med potentiellt viktiga bidrag till regional tillväxt
hållbar utveckling, till Agenda 2030 och till Sveriges framtida välstånd.

2.1.3

Investeringar för hållbar utveckling

2.1.3.1 Investeringar för social hållbarhet
En ESO-rapport för expertgruppen för studier i offentlig ekonomi diskuterar begreppet
sociala investeringar. Rapporten tar sin utgångspunkt i den offentliga sektorns utmaningar
med att agera förebyggande i relation till olika samhällsproblem. ESO knyter samman
detta med välfärdens utmaningar att hantera kostnadsökningar till följd av demografisk
utveckling, såsom en åldrande befolkning. Rapporten beskriver sociala investeringar som
investeringar eller insatser av offentliga, ideella eller privata aktörer som bidrar till social
och samhällsekonomisk samhällsnytta genom att utveckla förebyggande eller tidiga
insatser. Sådana insatser har en särskild potential att både på kort, och i synnerhet på
längre, sikt generera sociala och hälsomässiga vinster samt leda till effektivare
resursanvändning eller kostnadsbesparingar. Sociala investeringar kan vara extern
4 Regeringen

(2018)

5 Tillväxtverket

6 Regeringen
7 Ibid.

(2018).

(2015).
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finansiering av en insats eller verksamhet men kan även ta formen av intern
resursallokering för utveckling av nya metoder och arbetssätt. 8

Ett exempel på en hållbar social investering är kalkylen att den samhällsekonomiska
vinsten av att ett barn som skulle lämnat grundskolan stannar kvar och går ut med
godkända betyg uppskattas till 10–15 miljoner kronor över en livstid (förutsatt utebliven
psykisk ohälsa, brottslighet och missbruk). Detta är att jämföra med exempel på
kostnaden för bevisat framgångsrika insatser för denna typ av utmaning. Kostnaden för en
sådan insats, genom exempelvis särskilt stöd till eleven, kan vara i storleksordningen på
100 000 kronor per individ. 9 Detta skapar en samhällsekonomisk logik för förebyggande
sociala insatser. En sådan insats för 10 personer med endast 10 procent positiva utfall har
en förväntad kostnad på 1 miljon kronor. Den förväntade samhällsekonomiska
besparingarna för den enda framgångsrika individen är då 1–1,5 miljoner kronor. Om de
förväntade kostnaderna är lägre, om besparingarna eller den förväntade andelen
framgångsrika fall från sådana insatser är högre, kan samhället spara resurser långsiktigt
genom förebyggande sociala insatser. Samhället kan i denna mening investera sig ur vissa
sociala samhällsproblem och investera sig till ökad samhällsekonomisk hållbarhet. Detta
gäller även förebyggande insatser för hälsa, vård och omsorg.
Ett investeringsperspektiv för hållbar stadsutveckling med avseende på dessa sociala mål
innebär innovation för kostnadsreducerande samt kvalitetshöjande insatser för faktorer
som regeringen beslutat ska öka (inklusion, jämlikhet, jämställdhet och folkhälsa). Vidare
innebär det innovation för förebyggande och tidiga insatser för de faktorer som ska
minska (segregation, brottslighet, ohälsa och långtidsarbetslöshet). Till sist innebär det
ökade resurser till de verksamheter som ska stärkas i allmänhet (skolväsende,
samhällsservice, lokal demokrati och civilt samhälle). 10

2.1.3.2 Investeringar för hållbar miljö och klimat

Regeringens strategi är att ”Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Vi ska
ställa om från fossila drivmedel till 100 procent förnybart”. Riksdagen har beslutat att
Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att
därefter uppnå negativa utsläpp. Detta kräver utveckling av ett klimatsmart, attraktivt
samhälle med effektiva och miljövänliga transporter och minskade luftföroreningar. 11 Den
samhällsekonomiska logiken för sociala investeringar anser Tillväxtverket även gäller
miljö- och klimatinvesteringar. Det finns sådana investeringar som är socioekonomiskt
lönsamma på sikt, exempelvis där de reducerar risker för hälsa, i näringslivet och för
naturkatastrofer som innebär kostnader.
Idag genomför kommuner miljöinvesteringar inom flera områden: förnybar energi, gröna
byggnader, energieffektivitet, rena transporter, avfallshantering, vattenförsörjning och hantering, hållbar markanvändning samt klimatanpassningar. 12
Kommuner har betydande behov av investeringar. Dessa behov har sin grund inte minst i
demografisk utveckling och upprustningsbehov i bostadsbestånd och infrastruktur.
Kommuninvest har uppskattat att kommunerna har ännu ofinansierade icke-miljödrivna

8 Expertgruppen

för studier i offentlig ekonomi (2020).

9 Nilsson

et. al. (2014).

12 Nordic

Public Sector Issuers (2020).

10 Regeringen

11 Ibid.

(2017).
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investeringsbehov 2020–2022 på 35 miljarder kronor. 13 Klimatanpassningsutredningen
uppskattar att det behövs 2,5 miljarder per år eller upp till 205 miljarder fram till 2100 för
klimatanpassning i kommuner. 14 Kommuninvest har redan lyckats mobilisera 40
miljarder kronor till gröna investeringar i främst kommuner och är en av Sveriges ledande
utgivare av gröna obligationer, en marknad där Sverige både varit pionjär och är
världsledande. 15

2.1.4

Hållbara investeringar mäter mer än ekonomiska värden

Finanssektorn intresserar sig också för hållbara investeringar. Språkförbistringen är stor
om vilka investeringar som kan eller ska ses som hållbara. På senare år har därför
internationella, europeiska och nationella organisationer sökt definiera och
operationalisera begreppet hållbara investeringar i finansmarknaden.

International Finance Corporation (IFC), FN:s investmentbank, kvalificerar hållbara
investeringar som mätbara och benämner detta impact-investeringar (impact
investments), IFC menar vidare att dessa skiljer sig från investeringar som endast
marknadsförs som hållbara men vars effekter inte mäts med avseende på samhällsnytta.
IFC utforskar begreppet impact-investeringar under temat riskkapital för hållbara
investeringar.

IFC utgår ifrån investerares intention, bidrag till hållbarhet och mätning av effekter med
utgångspunkt i samhällsnytta. IFC menar att en investering, för att anses som kvalificerat
hållbar, dels ska vara lönsam, dels bidra till utveckling av den verksamhet som finansieras
avseende bidrag till samhällsnytta, och slutligen leda till effekter för den målgrupp och den
samhällsnytta som avses. Detta skiljer sig i viss mån från det som i finansmarknaden
numera benämns hållbara investeringar, där strikt kommersiella investeringar görs inom
teman som kan föreslås bidra till hållbarhet. Ett exempel är investeringar som
marknadsförs som likriktade med Agenda 2030. IFC poängterar att en investering inte kan
anses hållbar om den endast bidrar till den ekonomiska utvecklingen av verksamheten i
fråga. En investering vars samhällseffekter inte mäts ska heller inte betraktas som
hållbar. 16
En stark drivkraft för utveckling av arbete med hållbara investeringar inom EU är EU:s
taxonomi för hållbara investeringar. Taxonomin ger en karta för vad för finansiella
investeringar som kan anses hållbara i termer av hur de bidrar till särskilt
klimatomställning. Även vissa sociala variabler inkluderas i den första versionen av
taxonomin, i huvudsak relaterade till arbetskraft. 17

2.2

Hållbar stadsutveckling

2.2.1

Förutsättningar för hållbar stadsutveckling

2.2.1.1 Hållbara städer genom förebyggande investeringar
Regeringens strategi för levande städer är i stor omfattning samstämmig med regeringens
strategi för fossilfri välfärd, regeringens strategi för sociala företag och ESO:s
13 Kommuninvest
14 SOU

2017:42.

15 Kommuninvest
16 International

(2019b).
(2019a).

Finance Corporation (2019).

17 EU-kommissionen

(2020d)
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rekommendationer kring sociala investeringar. Miljöföretag och sociala företag kan bidra
till hållbar stadsutveckling genom erbjudande av produkter och tjänster för förebyggande
insatser som bidrar till realiseringen av Agenda 2030. 18

”Regeringen vill stärka kommunernas förutsättningar för att utveckla gröna, hälsosamma och
trygga städer där människor möts och innovationer skapas. Städer behöver utvecklas så att
alla dimensioner av hållbar utveckling – miljömässiga, ekonomiska och sociala – tas till vara. I
städerna finns möjligheter att klara många av klimat- och miljöutmaningarna, och arbetet för
en hållbar stadsutveckling är viktigt för att uppnå miljömålen.” 19

2.2.2

Finansiering av hållbar stadsutveckling i Sverige

2.2.2.1 Hållbar kommunal ekonomi kräver investeringar i nya arbetssätt
Regeringens strategi för hållbara städer förutsätter betydande investeringar av kommuner
för att säkra ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Därför är kommunernas
ekonomiska situation och eventuella behov av extern finansiering en viktig del av
marknadsanalysen för hållbara investeringar i Sverige.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) prognostiserar ett gap mellan kostnader och
intäkter i kommunerna till 2022 om 35 miljarder kronor. Kommuninvest visar i sin
rapport, Välfärdens utmaningar, från 2019, att det har blivit dyrare att driva kommuner.
Kostnaderna har ökat med omkring 50 procent i fasta priser under perioden 2000–2018.
När Kommuninvest kontrollerar för tillväxt i personalstyrka drivna av ökat skatteunderlag
finner de att övriga kostnader alltjämt ökat med 20 procent under perioden. Demografin
har påverkat kostnadsstrukturen under perioden. Mer resurser har lagts på LSSverksamhet och förskola och mindre på äldreomsorg. Sverige har dock en åldrande
befolkning och den snabbast ökande befolkningsgruppen är i åldrarna över 80. En
undersökning av SKR av 203 kommunala ekonomichefer uppskattar att det behövs
730 förskolor, 390 skolor och gruppbostäder samt 150 äldreboenden 2020–2023.
Kommuninvest menar att SKR:s beräkning är konservativ och att gapet sannolikt är större.
Om kommunerna inte hittar nya arbetssätt kommer efterfrågan på arbetskraft i
förhållande till utbudet att öka vilket kan resultera i högre löneökningar. ESO
sammanfattar situationen som att ”SKR:s prognoser tecknar en dyster bild för kommuner
och regioner där välfärdsbehoven för barn och äldre ökar långt mycket snabbare än
skatteintäkterna från den arbetsföra befolkningen.” 20 På SKR:s fråga till kommunerna
2020, om vilka insatser som efterfrågas för att säkra verksamhet och finansiering svarar
ekonomicheferna att ”effektiviseringar, förändrade uppdrag, sänkta finansiella mål och
ändrade verksamhetsmål är de mest återkommande åtgärdsförslagen.” 21
Tillväxtverket noterar sammanfattningsvis att många svenska kommuner befinner sig i en
utmanande ekonomisk situation. Betydande investeringar krävs för hållbar utveckling,
ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

18 Regeringen

19 Ibid.

(2017).

20 Kommuninvest
21 Ibid.

(2019b).

14/52

2.2.2.2 Svenska kommuner behöver öka sina investeringar
Även med ansträngda ekonomier genomförs betydande investeringar i svenska
kommuner. Kommuninvest rapporterar att kommunernas investeringar, under perioden
2007–2017, ökat i förhållande till skatter och generella statsbidrag, från 19 till 24 procent.
Kommuninvest prognostiserar en fortsatt ökande trend för sådana investeringar. 22

När Kommuninvest slår samman kommunernas och de kommunala bolagens
investeringar har dessa ökat i genomsnitt 8 procent per år under perioden 2011–2017.
Om denna utveckling fortsätter kan det resultera i investeringar på 168 miljarder kronor i
nominella termer år 2020. 23

Kommuninvests analys av kommunernas investeringar inkluderar inte nödvändiga
investeringar för kommuner att nå klimatneutralitet eller avancera Agenda 2030 fram till
2030. Detta kräver ytterligare investeringar. Det finns således ett betydande gap mellan
kommuners behov av investeringar och volymen investeringar som genomförs och
planeras. 24

2.2.2.3 Svenska kommuner behöver öka Agenda 2030-relaterade investeringar

Den så kallade kommunutredningen, från 2020, finner att ”stora delar av Agenda 2030
omsätts i praktisk handling på lokal och regional nivå. Kommuner och regioner bidrar till
genomförandet av Agenda 2030. Detta sker genom att flera av deras grunduppdrag för
exempelvis vård, skola, omsorg och samhällsplanering, är direkt eller indirekt relaterade
till genomförandet av specifika delmål i Agenda 2030”. 25

Kommunutredningen pekar på hinder för det kommunala arbetet med Agenda 2030 och
exemplifierar med utmaningar relaterade till intern kompetens, tillgång till extern expertis
och kapacitet i termer av resurser. ”Även om det finns goda exempel i både stora och små
kommuner, brister ofta arbetet med Agenda 2030 av kapacitetsskäl. Detta, menar
kommunutredningen, gäller både det praktiska genomförandet och det strategiska arbetet
med omvärldsbevakning, samt arbetet med tvärdisciplinära områden som exempelvis
miljö och klimat, trygghet, jämställdhet, folkhälsa och hållbar utveckling.

Kommunutredningen gör ingen samfälld bedömning av investeringsbehoven kopplade till
Agenda 2030. Klimatanpassningsutredningen uppskattar ett behov av investeringar om
205 miljarder kronor för klimatanpassning fram till 2100. 26

2.2.2.4 Hållbara obligationer för hållbar stadsutveckling

Per sista december 2019 hade Kommuninvest gett ut hållbara obligationer som finansierat
lån till kommuner för miljörelaterade investeringar om 40 miljarder kronor.
Investeringarna genomförs inom ett antal relevanta områden för bidrag till miljömålen
inom Agenda 2030. Kommuninvest utforskar möjligheterna att göra liknande insatser för
social hållbarhet. En grundförutsättning är att kommunerna följer det finanspolitiska
ramverket och använder medlen för investeringar i tillgångar såsom infrastruktur och
bostäder. De hållbara obligationerna och lånen medger emellertid att komplettera dessa
22 Kommuninvest
23 Ibid.

24 Ibid.
25 SOU

26 Ibid.

(2019b).

2020:8.
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investeringar med krav på konkreta bidrag till och kompletterande insatser för mätbar
samhällsnytta. 27
Alla projekt som finansieras genom Kommuninvests ramverk för hållbara obligationer
måste möta ett antal kriterier: 28
•

•
•
•

Bidra till övergången till ett klimat-resilient och fossilfritt samhälle.

Ingå i systematiskt miljöarbete inom den berörda kommunen.
Bidra till de nationella eller regionala miljömålen.
Bidra till antingen minskande av eller anpassning till klimatförändringar, alternativt
annat miljöarbete som inte är direkt relaterat till klimatförändringar.
Projekten som Kommuninvest finansierar sorterar vidare under ett antal kategorier av
investeringar: 29

•

•

•
•

•

•

•

•

Förnybar energi: Investeringar i vind-, sol-, geotermisk, havsbaserad
energiproduktion, bioenergi, biogas eller andra förnybara energibärare, spillenergi
och ersätta icke-hållbara energikällor.
Energieffektivitet i energisystem: Investeringar i minskade energibehov i
existerande energisystem, till exempel värme, kylning, elnät, smarta elnät, energikonservering eller lagring samt utfasning av fossila energikällor.
Gröna byggnader och energieffektivitet: Nya eller existerande flerfamiljsbostäder
eller icke bostadsbyggnader och renovering av dessa avseende energieffektivisering.
Rena transporter: Transportlösningar som resulterar i minimala eller noll-utsläpp
såsom tåg, tunnelbana, spårvagnar, hybridbussar samt infrastruktur som stödjer
publika transportmedel och andra hållbara transportslag såsom gång- och cykelvägar,
ladd-stationer för elfordon eller förnybara bränslen.
Avfallshantering: Investeringar som bidrar till hållbar, energieffektiv och
resurssparande avfallshantering, till exempel expansion, uppgradering eller
nybyggnation av anläggningar för avfallshantering, avfallshanteringssystem som
minimerar transporter och ökar återvinning.
Vattensystem: Investeringar i uppgradering eller nybyggnation av färskvatten- eller
avloppssystem och anläggningar som bygger på innovation, reduktion av skadliga
ämnen, energieffektivisering eller återvinning av avloppsvatten.
Klimatanpassning: Investeringar i lokal anpassning till klimatförändringar, till
exempel anpassning av byggnation, känsliga miljöer, infrastruktur och anläggningar
eller installationer som adresserar spillvatten, översvämningar, jordskred, laviner,
höjda havsnivåer.
Landförvaltning: Investeringar som bidrar till mer hållbar användning och
exploatering av landområden, till exempel återställning av biologisk mångfald,
skogsplantering, sanering av farliga ämnen, anläggande av rekreationsområden,
underlättande av gång och cykeltrafik samt publika transportmedel och
ekosystemtjänster.

27 Kommuninvest
28 Kommuninvest
29 Ibid.

(2019a).
(2019a).

16/52

Tabell 1. Kommuninvests hållbara obligationer finansierar investeringar som bidrar till
Agenda 2030. 30
Projektkategori

Primärt EU mål

Sekundärt EU mål

Förnybar energi

Klimatomställning

-

Gröna byggnader

Klimatomställning

Klimatanpassning

Energieffektivitet

Klimatomställning

-

Rena transporter

Klimatomställning

Förebygga och

Relevanta Agenda 2030-mål

kontrollera
föroreningar
Avfallshantering

Cirkulär ekonomi,

Förebygga och

förebygga avfall,

kontrollera

återanvändning

föroreningar,
klimatomställning

Vatten- och

Hållbar

Klimatanpassning,

avlopps-hantering

vattenanvändning

Förebygga och

och skydd av vatten

kontrollera

och marina resurser

föroreningar,
klimatomställning

Kommuninvest avser även komplettera programmet för gröna lån med sociala lån. Ett nytt
ramverk är under framtagande och presenterades under Kommek 2020. 31 Tillväxtverket
erfar efter dialog med Kommuninvest att det nya ramverket för sociala lån kan komma att
rikta sig till investeringar inom till exempel integration och utbildning eller insatser kring
utsatta bostadsområden. Tillväxtverket förutser att sociala lån kommer att finnas
tillgängliga för kommuner under den kommande programperioden 2021–2027. 32

2.2.3

Litteraturens rekommenderade insatser för hållbar stadsutveckling

2.2.3.1 Riktlinjer för insatser för hållbar stadsutveckling
EU-kommissionens Handbok för hållbar stadsutveckling resonerar om användningen av
finansieringsinstrument inom detta tematiska område. Här lyfter man fördelar och
synergier i utformningen av finansieringsinstrument kopplat till hållbar stadsutveckling: 33
30 Anpassad

från Nordic Public Sector Issuers (2020).

31 Kommuninvest
32 Ibid.

(2020a).

33 EU-kommissionen

(2020b).
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•

•

•

Integrera resurser under långsiktiga strategier: EU-kommissionen konstaterar att
hållbar stadsutveckling är ett mångtydigt fält som kräver omfattande samverkan.
Sådan samverkan underlättas av långsiktiga territoriella strategier som möjliggör
samverkan mellan aktörer och integration av resurser kring strategiska
fokusområden. Långsiktighet är viktigt för finansmarknadens syn på trovärdigheten i
investeringsprojekt som bidrar till hållbar stadsutveckling. Integration av resurser är
nödvändigt för att undvika ett lapptäcke av olika insatser som försvårar deltagande för
genomförande aktörer.
Öka användningen av finansieringsinstrument: EU-kommissionen pekar på
nödvändigheten att involvera privat kapital för att möta de omfattande
finansieringsbehov som uppstår i gränslandet mellan hållbar stadsutveckling och
realisering av Agenda 2030. Finansieringsinstrument är särskilt lämpliga för
investeringsprojekt med förmåga att generera intäktsströmmar som kan betala
tillbaka finansieringen. EU-kommissionen rekommenderar finansieringsinstrument
särskilt för investeringsprojekt med relativt låg kommersiell lönsamhet men särskilt
stor samhällsnytta. I dessa fall kan offentligt kapital spela en roll i att locka in privat
finansiering genom asymmetriska villkor för fördelning av avkastning eller förluster.

Stärk lokala myndigheters förmåga till projektering: EU-kommissionen noterar att
erfarenheten från tidigare insatser kring hållbar stadsutveckling runt om i EU är att
lokala myndigheter har begränsade förmågor och resurser att projektera större
investeringar. Rekommendationen är därför att satsningar på territoriella strategier
och finansieringsinstrument kompletteras av stöd till lokala myndigheter för
utveckling av dessa.

2.2.4

Upphandling för hållbar stadsutveckling

Flera av de litteraturkällor som Tillväxtverket gått igenom pekar mot en stor betydelse av
upphandling för att lyckas med hållbar stadsutveckling. Många rapporter och
organisationer pekar på värdet av denna insatslogik för en mer industriell mobilisering av
resurser och förmågor mot hållbar utveckling, däribland EU-kommissionen,
Kommunutredningen, Delegationen för cirkulär ekonomi, OECD, Naturvårdsverket, World
Economic Forum, URBACT och CIA7. Litteraturen anför flera skäl för detta: 34
•

•

34

Stora investeringsbehov: I grunden är utmaningen som EU-kommissionen,
Kommunutredningen och Kommuninvest pekar mot ett mycket omfattande
investeringsbehov kring hållbar stadsutveckling och realiserandet av Agenda 2030.
Skattefinansierade offentliga anslag till offentlig verksamhet räcker inte för att möta
behoven av insatser.
Möjligheter till ökade resurser och effektivitet: Att involvera externa aktörer kan
öka tillgängliga resurser och förmågor för genomförandet. Det kan också öka
effektiviteten i och effekten av insatserna genom kravställning från och för externa
finansiärer och genomförare. Finansiärer som söker finansiera hållbara investeringar
har ekonomiska incitament att säkerställa att investeringarna blir framgångsrika och
skapar avsedd samhällsnytta. Privata eller ideella genomförare har ekonomiska
incitament att leverera kvalitet och samhällsnytta kravställd i upphandlingar. Privata
eller ideella parter i finansiering och genomförande kan även öka möjligheterna att nå
utsatta grupper och samverka över organisationers gränser för att möta komplexa
behov.

EU-kommissionen (2020b); Delegationen för cirkulär ekonomi (2019); Naturvårdsverket (2020); World
economic forum (2020); EU-kommissionen & OECD (2016); EU-kommissionen (2019b); SOU 2020:8.
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•

•

Ökad offentlig kapacitet för hållbar utveckling: Den ökade vana som upphandling
av hållbar utveckling skulle medföra kan stärka lokala och regionala myndigheters
kapacitet och förmåga att projektera investeringar för hållbar utveckling.
Stärkt marknad för hållbar utveckling: En positiv bieffekt av ökad upphandling av
samhällsnytta kopplad till hållbar stadsutveckling vore att skapa större efterfrågan på
sociala och miljömässiga värdeerbjudanden. Detta skulle stärka efterfrågan på
marknader för sociala företag, miljöföretag och i förlängningen finansieringen av dessa
aktörer.

2.2.4.1 Finansieringsinstrument för hållbar stadsutveckling

För att tillgodose finansieringsbehov av hållbar utveckling driven av offentlig sektor
föreslår särskilt EU-kommissionen finansieringsinstrument för hållbar stadsutveckling.
Dessa föreslås i tre olika former: 35
•

•

•

Riskkapitalfonder för privata investeringar i hållbar stadsutveckling: På
marknader där privata aktörer deltar i investeringar i infrastruktur och verksamheter
med förmåga att generera intäkter kan dessa stärkas med extern finansiering.
Kreditfonder för lån till lokala myndigheters investeringar: På marknader med
bristande tillgång på extern kreditfinansiering för offentliga investeringar i hållbar
stadsutveckling kan kreditfonder utformas med förmånliga villkor.
Hållbara obligationer: På marknader där offentliga myndigheter har tillgång till
kreditmarknaden för extern finansiering av investeringar men vill undvika att öka sin
egen skuldsättning samt dra nytta av extern expertis kring hållbara investeringar kan
myndigheter ge ut hållbara obligationer, oftast gröna obligationer för miljönyttiga eller
klimatnyttiga investeringar.

2.3

Socialt företagande

2.3.1

Förutsättningar för socialt företagande

2.3.1.1 Socialt företagande möter behov för socialt hållbar utveckling
Det finns en stor samstämmighet mellan de sociala dimensionerna av hållbar
stadsutveckling och regeringens strategi för de sociala företagens roll i samhället.
Regeringen pekar i strategin för socialt företagande på ett tydligt behov av kraftsamling
för utveckling och nyttjande av produkter och tjänster med påverkan på
samhällsutmaningar. ”Till integration, hälsa, utbildning, klimat, miljö, enklare vägar till
jobb eller jämställdhet, behöver hela Sveriges fulla engagemang och innovationskraft
bidra.” 36 Regeringens strategi för hållbar stadsutveckling inkluderar mål som ökad
inklusion och jämlikhet och jämställdhet, förbättrad folkhälsa, minskad segregation,
brottslighet och långtidsarbetslöshet samt stärkt skolväsende, samhällsservice, lokal
demokrati och civilt samhälle. 37

35 EU-kommissionen
36 Regeringen

37 Regeringen

(2020b).

(2018).
(2017).
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Regeringens strategier för sociala dimensioner av hållbar stadsutveckling och för socialt
företagande uttalar samstämmighet kring prioriterade områden för social innovation och
social hållbarhet: 38
•
•
•
•
•
•
•
•

integration
hälsa
utbildning
klimat och miljö
arbetsmarknad
jämlikhet och jämställdhet
tillgång till samhällsservice
levande demokrati och civilt samhälle.

2.3.1.2 Sociala företags karaktär

Det finns ingen samstämmig definition av socialt företagande. Olika aktörer använder
olika dimensioner för att försöka positionera och särskilja sociala företags verksamhet.
EU-kommissionen och Europeiska investeringsbanken (EIB) jämför sociala företag och
andra företag i termer av företagens syn på värdeskapande. De hävdar att sociala företag
är fokuserade på värdeskapande för samhället medan kommersiella företag fokuserar på
värdefångande till förmån för aktieägare och endast det värdeskapande som är relevant
för det målet. 39

International Labour Organisation (ILO) beskriver att socialt företagande internationellt
delas i två segment. Ett segment är nära knutet till den ideella sektorn och syftar till
kompenserande insatser för samhällsnytta. Med kompenserande avses direkt avhjälpande
av samhällsproblem. Det andra segmentet är närmare knutet kommersiella marknader för
välfärdstjänster och syftar till transformerande insatser. Med transformerande avses
marknads-, eller ekosystemförändrande insatser som syftar till att förbättra
förutsättningarna för produktion av samhällsnytta. ILO menar att detta speglar det sociala
företagandets historiska ursprung i kooperativa och ideella rörelser. Successivt har mer
framgångsrika affärer skapats och vissa organisationer gjort sig ambitioner på ekonomisk
självförsörjning. Sådana transformerande organisationer söker ekonomisk och geografisk
tillväxt. De flyttar även fokus för samhällsnytta från individer till systempåverkan. 40

EU-kommissionen och EIB menar att bidragsberoende är frekvent förekommande bland
sociala företag. De noterar att både ideella och kommersiella sociala företag utmanas av
offentliga nedskärningar när lokala myndigheter minskar utgifterna. 41 ILO drar slutsatsen
att policyutveckling för socialt företagande bör beakta både ideella och mer kommersiella
sociala företag. 42

38 Regeringen

(2018).

39 EU-kommissionen

40 International

Labour Organization (2019).

41 EU-kommissionen

42 International

& Europeiska investeringsbanken (2015).
& Europeiska investeringsbanken (2015).

Labour Organization (2019).
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2.3.2

Finansiering av socialt företagande

2.3.2.1 Finansieringsresan för sociala företag
ILO illustrerar hur kapitalförsörjning i sociala företag utvecklas över tid. Bidrag och
medlemsavgifter dominerar i tidiga skeden. Kapital med mycket hög risktolerans, såsom
impact investment, nedan benämnt tålmodigt kapital (patient capital), tillkommer under
relativt tidig utveckling, innan hållbara affärsmodeller etablerats. Därpå följer mer och
mer kommersiell intern och extern finansiering när affärsmodellen visat sig hållbar. 43
Figur 1. Finansieringskällor genom sociala företags utvecklingsfaser. 44

EU-kommissionen illustrerar likaledes relationen mellan tillgängligheten av olika grad av
kommersiell finansiering och risken i det sociala företagets affär. För investeringar med
hög risk, exempelvis i tidiga utvecklingsfaser, är bidrag och ägarkapitalsliknande
instrument de mest tillgängliga rent teoretiskt. Emellertid visar analysen att
ägarkapitalsliknande instrument framför allt är relevanta för verksamheter med lovande
och skalbara affärsmodeller. Det lämnar en stor roll för bidrag i tidiga faser. 45

EU-kommissionen illustrerar även att sociala företag kan skapa betydande sociala värden
innan de är kommersiellt eller ekonomiskt hållbara. I de fall sociala företag inte får betalt
för den sociala nytta de skapar är de utelämnade till särskilt riskvillig finansiering som
välgörenhet, bidrag eller synnerligen riskvilliga investerare med motiv kring
samhällsnytta (impact investment eller patient capital). 46 En nyckelutmaning är i
övergången från bidragsfinansiering till mer kommersiell finansiering under
kommersialiseringsfasen. Här kan ett socialt företag utmanas av att vara tvunget att visa

43 International
44 Ibid.

Labour Organization (2019).

45 EU-kommissionen
46 Ibid.

(2017).
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tillräcklig ekonomisk potential för att vinna kommersiell finansiering samtidigt som en
alltför kommersiell profil kan avskräcka bidragsgivare. 47

Figur 2. Utveckling av finansell ställning och samhällsnytta genom sociala företags
utvecklingsfaser. 48

2.3.2.2 Drivkrafter för marknadsmisslyckanden
EU-kommissionen och EIB summerar ett antal hinder för finansiering av sociala företag i
kommersialiseringsfas. Olika former av informationsasymmetrier förekommer i
situationer då adekvat information om det sociala företagets verksamhet och potential
inte är tillgängligt för finansiärer eller ens företagen själva: 49
•

•

•

•

•

Bristande historik: Socialt företagande verkar ofta i omogna marknadssegment och
utvecklar nya affärsmodeller med bristande kommersiell historik och validering. Det
tar därmed längre tid för sociala företag att nå trovärdig ekonomisk hållbarhet och
lönsamhet. Detta kräver från finansiärers perspektiv längre tidshorisonter och högre
risktolerans än för vanliga kommersiella bolag i motsvarande fas.
Brister i finansiell kompetens: De sociala företagen brister likt andra företag i tidiga
skeden i investeringsbarhet och finansiell kompetens. De sociala företagen är ofta
ovana vid kommersiella finansiärer och de processer, krav och villkor dessa ställer på
ett investeringsprospekt.
Svårigheter att utvärdera social och samhällsekonomisk samhällsnytta: Det är
ofta svårt både för investerare och verksamheten själv att bygga en transparent och
trovärdig bild av mätbarheten och samhällseffekten av verksamheten.

Politisk risk: Affärer som riktar sig mot offentlig sektor kan vara föremål för politisk
risk, det vill säga att politiska beslut helt kan förändra förutsättningarna för enskilda
affärer eller en hel marknad över en natt. Finansiärer kan ha svårt att tillägna sig
tillräcklig information om politiska risker.
Ryktesrisk: Affären, marknaden eller modellen för samhällsnytta kan vara
exponerade för ryktesrisk. Det vill säga att finansiären kan råka ut för kritik och

47 Danish

Technological Institute(2016).

48 EU-kommissionen
49 EU-kommissionen

(2017).

& Europeiska investeringsbanken (2015); EU-kommissionen (2020c).
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•

negativa konsekvenser om en verksamhet de finansierar kommer under allvarlig
kritik. Finansiärer kan ha svårt att skapa en tillförlitlig bild av vilka ryktesrisker som
föreligger.

Höga transaktionskostnader för utvärdering av investeringar: Till sist medför
ambitioner om samhällsnytta ofta krav på utvärdering och uppföljning och
rapportering för finansiärer utöver vad som krävs för finansiering av vanliga företag.

2.3.2.3 Finansieringsgap i kommersialiseringsfas för sociala företag

ILO och Speiss-Knafl & Jansen pekar på behovet att i enskilda marknader säkra tillgång på
finansiering längs hela finansieringsresan för sociala företag, från bidragsberoende mot
ekonomisk hållbarhet och vidare genom tillväxt. 50 Flertalet analyser från olika marknader
ger stöd för EU-kommissionens identifiering av ett generellt marknadsgap i finansieringen
av sociala företag i kommersialiseringsfas. Detta uppstår när verksamheten börjar få i
gång en affär men behöver finansiering för att utveckla och växa densamma. 51
Figur 3. Illustration av finansieringsgap för sociala företag. 52

2.3.2.4 Inget finansieringsgap för ekonomiskt hållbara sociala företag
Intern finansiering från egen intjäning genom försäljning är den mest attraktiva
finansieringsformen för sociala liksom för vanliga företag. Därefter föredras krediter och
därefter finansiering genom investeringar i ägarkapital. 53 En internationell studie från
2019 tittade på kommersiell finansiering av sociala företag. Denna fann inga skillnader
vare sig i preferens eller i framgång rörande kommersiell finansiering mellan sociala och
vanliga kommersiella företag. Studien fann dock att sociala företag som lyckas etablera en
hållbar affärsrelation med offentlig sektor lyckas bättre med kreditfinansiering än andra
sociala företag. 54
50 International

Labour Organization (2019); Speiss-Knafl & Jansen (2013).
(2017); Danish Technological Institute(2016); EU-kommissionen & Europeiska
investeringsbanken (2015); International Labour Organization (2019); Lyon & Owen (2019);

51 EU-kommissionen
52 EU-kommissionen

53 Speiss-Knafl

(2017).

& Jansen (2013).

54 EU-kommissionen

(2020c).
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International Finance Corporation (IFC) gör en summerande analys att bristen på
investeringsbara, kommersiellt gångbara investeringsprospekt med mätbar samhällsnytta
är det största hindret för utveckling av finansiering av social innovation och företagande.
Det finns alltså god tillgång på finansiering för ekonomiskt hållbara sociala företag. 55

2.3.2.5 Sociala företag föredrar krediter framför ägarkapital

Två studier finner att krediter är mer attraktiva för sociala företag jämfört med
finansiering genom ägarkapital. 56 Lyon & Owen spekulerar i att sociala företag och
kommersiella riskkapital-investerare kanske inte har samma motiv och intentioner
rörande prioriteringar av lönsamhet, avkastning eller utdelningar. 57 Den bilden bekräftas
av EU-kommissionens analys som noterar att ägarkapital inte är väl anpassat till socialt
företagande i fall då investerare i första hand söker avkastning medan det sociala företaget
söker prioritera samhällsnytta. 58

2.3.2.6 Impact investment löser ännu inte de sociala företagens behov

I spåren av det sociala företagandets framväxt har uttrycket impact-investeringar (impact
investment) etablerats inom finansindustrin. Begreppet nämndes tidigare i anknytning till
IFC:s definition av kvalificerat hållbara investeringar. IFC menar att mätbar samhällsnytta
är avgörande för att finansiering ska kvalificera som impact-investeringar.

I praktiken är denna kategori av finansiering är lite svårfångad som fenomen. Ofta
illustreras impact-investeringar som finansiering av särskild karaktär som återfinns längs
ett brett spektrum. Detta spektrum, som illustreras nedan, spänner från välgörenhet och
offentliga bidrag å ena sidan, till strikt kommersiell finansiering å andra sidan, med olika
former av så kallad mjuk finansiering däremellan. Mjuk finansiering innebär hög tolerans
för risk och/eller lägre än kommersiella avkastningskrav. Självidentifierade impactinvesterare marknadsför sig med intentioner till social eller miljömässig samhällsnytta vid
sidan av varierande ambitioner till ekonomisk hållbarhet och avkastning. 59 Till impactinvesteringar räknas även finansiering som syftar till både social och miljömässig
samhällsnytta. Nedan illustreras detta spektrum under benämningen social impact
investment, alltså hänvisande till en social dimension. Detta spektrum kan lika gärna
representera miljömässiga investeringar.
Figur 4. Illustration av spektrum av impact-investeringar. 60

55 International
56 Speiss-Knafl

57 Lyon

Finance Corporation (2019).
& Jansen (2013); Lyon & Owen (2019).

& Owen (2019).

58 EU-kommissionen

59 International
60 Anpassad

(2020c).

Finance Corporation (2019).

från EU-kommissionen (2017).
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IFC räknar samman marknaden för impact-investeringar för både socialt och miljöorienterat kapital till 71 miljarder dollar i privata fonder och 456 miljarder dollar i gröna
och sociala obligationer. Till det noterar de 8 365 miljarder dollar i publika bolag som
påverkas av aktiv hållbarhetsagenda från aktieägares sida. Av relevans för länkarna
mellan sociala företag och hållbar stadsutveckling är att IFC även noterar att infrastruktur
är ett dominerande tema i utvecklade ekonomier med 63 procent av tillgångarna
allokerade till sådana investeringar, se illustration nedan. IFC noterar vidare att offentliga
aktörer står för den relativt största tillväxten i utgivande av gröna obligationer mellan
2016–2017. Offentliga emittenter står även för huvuddelen av ackumulerade
emissioner/kapitalanskaffning. 61
Figur 5. Illustration av effektmätande impact-fonders investeringsteman. 62

Även i de marknader där impact-investerare är verksamma noterar IFC utmaningar som
begränsar investeringsviljan: 63

•

•

Bristande lönsamhet: Lönsamheten inom impact-investeringar är fortfarande
statistiskt obevisad i större skala. När IFC själva tittar på sin portfölj av impactinvesteringar under perioden 1988–2016 finner de emellertid att dessa genererat
högre eller liknande avkastning jämfört med rent kommersiella investeringar.
Bristande grossistfinansiering till impact-fonder: Till sist finns det för impactinvesterare en utmaning att finna tillräckligt med kapital att investera. IFC studerade
2019 fonder som sökt kapital för impact investeringar med ambition om mätbar
samhällsnytta. IFC fann att dessa konsekvent presterade sämre vad gäller
kapitalanskaffning än både kommersiella fonder och impact fonder som inte sökte
mätbar samhällsnytta.. Fonder för mätbar samhällsnytta lockade konsekvent mindre
volymer kapital än vad de sökt med undantag för 2016, då de dock ändå presterade
sämre jämfört med andra fondkategorier. I snitt reste fonder för mätbar samhällsnytta
endast 54 procent av det kapital de sökt 2017, se Figur 6. 64

61 International
62 Ibid.

63 Ibid.

Finance Corporation (2019).

64 Ibid.
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Figur 6. Diagram över impact-fonders förmåga att resa kapital per segment och år. 65

2.3.2.7 Mikrofinans kan stärka integration i arbets- och finansmarknaden
Mikrofinansiering genomförs av finansiella institutioner i antingen privat, offentlig eller
ideell regi. Verksamheten består i att ge mindre lån utan krav på säkerheter till
mikroentreprenörer för att starta eller utveckla småskaliga affärsverksamheter.
Mikrofinans kan även expanderas till att inkludera andra finansieringslösningar såsom
försäkringar eller sparande. Verksamheten inkluderar vanligen även rådgivning och stöd
till mikroentreprenörer för utveckling av deras verksamheter samt affärsmässigt och
finansiellt kunskapsbyggande. Instrumentet kan därför i viss mån betraktas som en
arbetsmarknadsintegrerande insats. Mikrofinans ses därför ofta som en social innovation i
sig. Målgruppen är ofta finansiellt exkluderade mikroentreprenörer. Det vill säga
entreprenörer som inte har tillgång till, eller har svårt att få finansiering från,
kommersiella kreditgivare, även för små lånebelopp. EU-kommissionen betraktar ett lån
under 250 000 kronor som mikrolån. 66

Europeisk mikrofinans har en viss särart i att den tar formen av mer konventionell
småföretagsfinansiering, om än med högre tolerans för risk och med lägre krav på
säkerheter än kommersiell finansiering. Den europeiska varianten av mikrofinans har
visat sig ekonomiskt hållbar. I EU fokuserar utvärdering av mikrofinansens samhällsnytta
på effekten för finansiell inklusion och sysselsättning. Europeisk mikrofinans kan således
ses som en samhällsekonomiskt självförsörjande arbetsmarknadsintegrerande insats. En
sådan insats vore samhällsekonomiskt lönsam om besparingar den medför är större än
kostnaderna för finansieringen.. Frankrike och Tyskland är exempel på länder i Europa
med levande sektorer för mikrofinans som mognat och uppvisar ekonomisk hållbarhet. EU
tillhandahåller EaSI-garantier för mikrofinans vilka kan sänka riskprofilen för en
mikrofinansinstitution gentemot externa finansiärer. 67

65 International
66 European

Finance Corporation (2019).

Microfinance Network (2017); Europeiska investeringsfonden (2016); EU Kommissionen & OECD
(2017); Världsbanken (2015).

67 Ibid.
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2.3.3

Finansiering av socialt företagande i Sverige

2.3.3.1 Socialt företagande i Sverige
Svenskt socialt företagande och social innovation har utvecklats som begrepp under 2000talet. Fenomenet har dock rötter i ideell sektor och kooperativa rörelser längre tillbaka i
tiden. Sociala företag har inget erkännande såsom en egen organisationsform i Sverige
med undantag för arbetsintegrerande företag och den juridiska formen aktiebolag med
särskilt vinstbegränsning, AB(svb). 68

EU-kommissionen konstaterar att privatisering och upphandling av privata och ideella
tjänster av kommunal sektor har lett till nya affärsmöjligheter för sociala företag. Sociala
företag konkurrerar dock med kommersiella företag med större förmåga att ge
konkurrenskraftiga anbud. En särskild upphandlingsform, IOP, idéburet offentligt
partnerskap har tagits fram för att möjliggöra för ideella initiativ att vinna uppdrag i
marknadssegment där det inte råder konkurrens från privat marknad. 69

Arbetsintegrerande företag är en av få grupper av sociala företag som fångas i svenska
register, Sofisam. 70 EU-kommissionen anser dock att den statistik som förs över
arbetsintegrerande företag inte är tillförlitlig. Dessa företag uppgår fortfarande inte till fler
än 343 identifierade organisationer och sysselsätter färre än 13 000 personer. Detta kan
jämföras med EU-kommissionens uppskattning om över 92 000 registrerade ideella
föreningar i Sverige som sysselsätter närmare 150 000 (heltidsekvivalenter). 2 370 ideella
organisationer har vunnit kontrakt med offentliga myndigheter. EU-kommissionen
uppskattar att det finns ca 3000 sociala företag i Sverige, varav drygt 11 procent
arbetsintegrerande företag. 71
EU-kommissionens studie av ekosystemet för socialt företagande i Sverige menar att
drivkraften bakom socialt företagande i Sverige har skiftat från arbetsintegrerande företag
som sektor, till privatisering av offentlig verksamhet i bredare termer. På senare år har
även impact-investerare börjat verka i Sverige i begränsad skala. 72 Denna bild bekräftas av
Tillväxtverkets analys av finansieringsvägar för sociala företag som identifierar en trend
av att fler tillväxtorienterade kommersiella sociala företag växt fram under 2010-talet.
Dessa impact start-ups baseras ofta på mer skalbara och hållbara affärsmodeller inom
digital ekonomi. 73 Tillväxtverket konstaterar dock att icke digitalt socialt entreprenörskap
alltjämt utmanas av mindre hållbara affärsmodeller och bidragsberoende. 74

2.3.3.2 Behov hos svenska sociala företag

Tillväxtverket har tidigare identifierat tre grupper av sociala företag med olika behov: 75

•

Ekonomiskt hållbara sociala företag får finansiering: Verksamheter med
kommersiellt gångbara affärsmodeller får sina finansieringsbehov tillgodosedda av
marknaden.

68 EU-kommissionen
69 Ibid.

70 Tillväxtverket

(2020).
(2019b).

71 EU-kommissionen
72 EU-kommissionen
73 Tillväxtverket

74 Ibid.
75 Ibid.

(2019b).

(2020c).

(2018).
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Kommersiellt orienterade sociala företag utan kommersiell validering: Detta är
en grupp av mer eller mindre ideella aktörer som syftar till tillväxt och utveckling av
hållbara affärer. Dessa behöver stärkta kundrelationer och underlättande av tillgång
till finansiering.
• Lokalt begränsade sociala företag: Detta är en grupp av verksamheter som inte
syftar till tillväxt bortom lokal anknytning. De kan dock sträva efter ekonomisk
hållbarhet men saknar etablerade affärsmodeller och former för mer långsiktiga
kundrelationer.
EU-kommissionen och Tillväxtanalys noterar vidare mer generella behov kring socialt
företagande och sociala innovationer i Sverige:
•

•

•

Få offentliga stödprogram: Sverige har brist på stöd till socialt företagande. Sverige
är det enda landet i EU som inte utvecklar betydelsefulla stödprogram, varken
offentliga eller privata, för socialt företagande. Med stöd avses här
programfinansiering, bidrag eller subventioner och inte kommersiell finansiering.
Sverige inte har några finansiella lättnader specifikt för sociala företag såsom till
exempel skattelättnader av olika slag. 76
Brist på data och forskning: Sverige saknar data, forskning och evidens på vilka
sociala innovationer som fungerar i Sverige. Detta underminerar förtroendet för
sociala innovationer och hindrar särskilt offentliga kunder att kravställa och beställa
produkter och tjänster från sociala företag eller andra organisationer som arbetar med
sociala innovationer. 77

2.3.3.3 Utmaningar för finansiering av sociala företag i Sverige

Regeringen, EU-kommissionen och Tillväxtverket identifierar liknande utmaningar för
finansiering av sociala företag i den svenska marknaden som tidigare noterats i en
internationell kontext: 78
•

•

•

•

•

Bristande förståelse för sektorn bland kommersiella finansiärer: Socialt
företagande är en ung företeelse i Sverige och det finns få affärer som nått hållbarhet
och lyckats säkra extern finansiering från kommersiella finansiärer.
Bristande historik och säkerheter: En ung sektor med många aktörer i tidiga
utvecklingsfaser erbjuder begränsad företagsekonomisk historik. Detta
försvårarjämförande analyser. Därtill har få av de svenska sociala företagen tillgångar
som kan erbjudas som säkerheter.
Osäkerhet om risk och avkastning: Brist på ekonomisk historik leder till dålig
transparens om de sociala företagens riskprofil och förmåga till återbetalning av
finansiering. Därtill kommer osäkerhet kring sociala företags vilja att generera
avkastning som prioritering jämte samhällsnytta.
Svårt att värdera samhällsnytta: Svenska finansiärer har samma svårighet som
internationella att förstå och värdera den samhällsnytta som de sociala företagen
syftar till och dess betydelse för affären.

Bristande affärsutveckling och kommersialisering: Socialt företagande i Sverige
domineras av bidragsberoende från offentliga insatser och filantropiska finansiärer. Få
bolag har nått kommersiell mognad och uppvisar hållbara affärsmodeller.

76 EU-kommissionen
77 Tillväxtanalys

78 Regeringen

(2020c).

(2014).

(2018); EU-kommissionen (2019b); Tillväxtverket (2018).
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•

•

Bristande efterfrågan på tjänster och produkter med samhällsnytta: De sociala
företagen söker ofta utveckla affärsrelationer med offentlig sektor men lyckas ännu
inte med detta i större skala. För offentliga köpare utgör svårigheterna att specificera,
kravställa och prissätta samhällsnytta ett hinder för att öka offentlig betalnings- och
beställningsvilja för mätbar samhällsnytta.

Svag utveckling av impact-investeringar i Sverige: Impact-investeringar har
utvecklats i Sverige under 2010-talet men är fortfarande marginellt i volymer sett och
drivs även av en trend mot relativt kommersiella teknikbaserade initiativ med
konsument- eller företagstjänster som kan attrahera kommersiell finansiering.

2.3.3.4 Tillgång på finansiering av sociala företag i Sverige

Till ljuspunkterna hör att Tillväxtverkets undersökning finner att sociala företag med
kommersiell orientering i stort sett har samma förmåga som andra företag att gå in i
kommersiella kreditrelationer. 79 EU-kommissionen finner detsamma för
arbetsintegrerande företag. 80

EU-kommissionen och EIB har utvecklat insatser för kreditgivning till sociala företag som
är tillgängliga i Sverige. EU har under EaSi-programmet tillgängliggjort garantiinstrument
för att underlätta kreditgivning till sociala företag. 81 Upptaget av dessa instrument har
dock varit begränsat med endast ett fåtal deltagande kreditgivare på den svenska
marknaden.

I Sverige deltar fyra kreditinstitut i EaSI -garantin för mikrofinans: Nordic Finance
Business Partner, Almi Företagspartner, Aros Kapital och Marginalen Bank. Omfattningen
av kreditgivning backade av garantin är inte känd för Tillväxtverket. Det finns även några
mindre mikrofinansinstitut med begränsad verksamhet. Tillväxtverket har i dialog med
målgruppen funnit att dessa mindre institut har svårt att finna extern finansiering både av
verksamhet och låneportfölj.

Tidigare mer blygsam verksamhet med impact-investeringar av aktörer som Reach for
Change, Leksell Social Ventures och Ashoka har sedan 2020 kompletterats av landets
första kommersiella riskkapitalfond för impact-investeringar, Norrsken Venture Fund I
som bland investerarna har statliga Saminvest och Europeiska Investeringsfonden. 82

2.3.3.5 Finansieringsgap för socialt företagande

Tillväxtverkets genomgång av litteraturen har inte visat på något tydligt finansieringsgap
rörande extern finansiering av sociala företag. Företag med hållbara affärer har likvärdig
tillgång till kreditfinansiering. Företag med hållbara och skalbara affärsmodeller riktade
mot konsument- och företagstjänster får finansiering av riskkapital. Litteraturen tyder
påett generellt förekommande finansieringsgap i EU för sociala företag i
kommersialiseringsfas. Tillväxtverket har inte funnit data som vare sig bekräftar eller
avfärdar ett sådant gap för svenska sociala företag.

79 Tillväxtverket

(2018).

80 EU-kommissionen
81 EU-kommissionen

82 EU-kommissionen

(2019b).

& Europeiska investeringsbanken (2015).
(2020c).
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2.3.4

Litteraturens rekommenderade insatser för socialt företagande

2.3.4.1 Riktlinjer för insatser riktade till socialt företagande
EU-kommissionen, regeringen och Tillväxtanalys ger särskilt fem rekommendationer
rörande policyutveckling för att stärka socialt företagande:
•

•

•

•

•

Fokusera policyutveckling på social innovation snarare än socialt företagande:
Tillväxtanalys menar att social innovation bedrivs av en mångfald av olika aktörer som
många gånger inte identifierar sig som sociala företag. Tillväxtanalys förordar att
fokusera på möjliggörande av social innovation som den önskvärda aktivitet som
policyutveckling kan stödja. Tillväxtanalys rekommenderar en neutral syn på det
sociala företagandets definition. 83 Regeringen sätter i sin strategi för sociala företag
fokus på anpassning av stöd för att just möjliggöra social innovation snarare än att
definiera och utveckla policy och interventioner enbart för sociala företag. 84
Utveckla insatser och instrument för att underlätta för marknadens kapital att
finansiera social innovation: EU-kommissionen förordar, likt regeringen, att
underlätta för marknadens kapital att finansiera sociala företag. Det innebär att rikta
insatser mot finansmarknadens aktörer snarare än att ta fram nya instrument direkt
och enbart riktade till sociala företag. Detta, menar EU-kommissionen, kan även
motverka svårigheten att definiera sociala företag som målgrupp. 85
Stärk efterfrågan på social och miljömässig samhällsnytta: EU-kommissionen och
OECD rekommenderar, likt regeringen, att fokusera på de sociala och miljömässiga
värdeerbjudanden som utvecklas genom social innovation. Särskilt identifierar
aktörerna ett behov att stärka efterfrågan på sociala företags värdeerbjudanden. Detta
framhålls som en nyckelutmaning i utveckling och skalning av social innovation som
drivkraft i hållbar samhällsutveckling. 86
Stärk data och kunskap kring social innovation: EU-kommissionen förordar även
insatser för uppbyggande av kunskap och dataset för att bättre informera
policyutveckling kring social innovation. 87 EU-kommissionen noterar att det inte finns
någon systematisk insamling av tidsseriebaserad data på finansiering av sociala
företag i Sverige. 88 Detta rimmar med Tillväxtanalys konstaterande att det råder en
brist på kunskap, forskning och evidens om vilka sociala innovationer som fungerar
och skapar vilken social, miljömässig och samhällsekonomisk nytta. 89
Stärk ekosystemet kring social innovation: Regeringen önskar sig, utöver vad som
nämnts ovan, utveckling av insatser som stärker ekosystemet av aktörer som stödjer,
efterfrågar och finansierar social innovation. 90

83 Tillväxtanalys
84 Regeringen

(2014).

(2018).

85 EU-kommissionen
86 EU-kommissionen

87 EU-kommissionen
88 EU-kommissionen
89 Tillväxtverket

90 Regeringen

(2020c); Regeringen (2018).
& OECD (2016).; Regeringen (2018).

(2020c).

(2019b).

(2018).

(2018).
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2.3.4.2 Finansieringsinstrument för social innovation
Tillväxtverkets genomgång av litteraturen finner rekommendationer om
användningsområden för finansieringsinstrument som föreslås stödja socialt företagande
och social innovation:
•

•

•

Underlätta kreditgivning till sociala företag: EU-kommissionen och EIB
rekommenderar underlättande av kreditgivning som en typ av insats riktade till
sociala företag. De pekar specifikt mot mjuka lån och kreditgarantier som möjliga
alternativ. 91
Underlätta riskkapital för impact-investeringar: ILO föreslår stöd för impactinvesteringar. 92 EU-kommissionen bedömer dock att impact-investeringar är en
relativt komplex och dyr finansieringsform för sociala företag. Särskilt för företag som
har möjlighet att utveckla en hållbar affär och därmed har enklare och billigare
kommersiell finansiering som alternativ. Vidare hävdar EU-kommissionen att
ägarkapital inte är väl anpassat till mindre kommersiellt mogna sociala företag,
särskilt inte de organisationer som prioriterar samhällsnytta framför ekonomisk
avkastning. 93
Stärk mikrofinansiering för ökad finansiell inklusion: Mikrofinans dyker frekvent
upp i litteraturen som Tillväxtverket gått igenom rörande finansiering och socialt
företagande. Utvärdering av europeisk mikrofinans finner dock ännu inte belägg för
effekter som ökat nyföretagande eller tillväxt bland mikroföretag som finansierats. 94

2.3.4.3 Stärk efterfrågan på erbjudanden med social samhällsnytta

EU-kommissionen, OECD, regeringen, ESO, RISE, rekommenderar alla insatser för att
stärka efterfrågan på och köpviljan för social och miljömässig samt samhällsekonomisk
nytta. Detta ses som en möjlighet att stärka möjligheterna till affärsutveckling och därmed
tillväxt av organisationer som erbjuder produkter och tjänster med samhällsnytta som
direkt eller indirekt bieffekt. 95 IFC går så långt som att föreslå att betalning för resultat
rörande samhällsnytta är nyckeln till att öka den kommersiella potentialen i
samhällsnyttigt företagande och i förlängningen integreringen av hållbar utveckling som
en affärsmöjlighet för finansmarknadens aktörer. 96 Utifrån detta rekommenderar
litteraturen tre insatser:
•

Inkludera sociala och miljömässiga kriterier i upphandling: Regeringen vill att
den affärsmässiga relationen mellan sociala företag och myndigheter stärks. Dels
genom att upphandling kommer dessa aktörer till del, dels genom andra former av
partnerskap med privata och ideella aktörer för att sociala innovationer ska komma
myndigheter till del. 97 EU-kommissionen menar att detta är nödvändigt för att det ska
utvecklas mer hållbara affärsmodeller och marknader kring samhällsnytta och föreslår
anpassning av upphandling genom ökad användning av sociala och miljömässiga

91 EU-kommissionen

92 International

& Europeiska investeringsbanken (2015).

Labour Organization (2019).

93 EU-kommissionen

(2020c).
Microfinance Network (2017); Europeiska investeringsfonden (2016); Europeiska
investeringsbanken (2015a).

94 European

95 EU-kommissionen

& OECD (2016); Regeringen (2018).; Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
(2020); Research Institutes of Sweden (2020).

96 International
97 Regeringen

Finance Corporation (2019).

(2018).
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•

•

kriterier som möjliggjorts i EU-lagstiftning. 98 Tillväxtverket har tidigare påpekat
möjligheten att kriterier för hållbar utveckling i upphandling även kan komma sociala
företag till del genom att kommersiella aktörer som budar på utlysningar i sin tur kan
anlita sociala företag för att genomföra kompletterande sociala och miljömässiga
insatser. 99
Stärk upphandling av samhällsnytta genom betalning för resultat: Ett ännu
skarpare steg för ökad upphandling av samhällsnytta vore att fokusera offentliga
kontrakt mot betalning för uppmätt samhällsnytta snarare än enbart lägsta pris. EUkommissionen menar att detta kan vara mer kostnadsbesparande för offentliga
myndigheter i det långa loppet om de resultat som värderas skapas av tidiga och
förebyggande insatser som sänker offentliga utgifter på längre sikt. 100 Regeringen,
RISE och ESO poängterar att det krävs etablerade former för mätning, uppföljning och
värdering av samhällsekonomiska konsekvenser av sociala och miljömässiga utfall för
att detta ska fungera. 101
Utfallsfinansiering kan möjliggöra för finansmarknaden att finansiera
utveckling av social, miljömässig och samhällsekonomisk nytta: RISE, ESO och
brittiska Social Finance rekommenderar insatser genom utfallsfonder som kan betala
finansiärer och/eller genomförande aktörer för de samhällsvinster som uppstår
genom social innovation. Denna typ av insatser har prövats experimentellt särskilt i
Storbritannien (men även i Portugal och Italien) och syftar till att skapa en lösning för
hur sociala företag kan få betalt för den samhällsnytta de genererar. Fonderna
fungerar generellt så att de finansieras med anslagsmedel eller donationer. Fonderna
undertecknar sedan förbindelser med offentliga, privata eller ideella aktörer att
ersätta dem för samhällsnytta som uppmätts och prissatts enligt överenskommelse.
Social Finance argumenterar för att dessa insatser stödjer lärande och uppbyggande
av strukturkapital kring produktion, mätning och värdering av samhällsekonomisk
nytta. 102

2.3.4.4 Kompletterande insatser för stärkt kapitalförsörjning

Utöver finansieringsinstrument och insatser för stärkt efterfrågan på innovationer för
hållbar utveckling rekommenderar litteraturen framför allt två kompletterande insatser
för att stärka kapitalförsörjning av sociala företag:
•

Stärkt data, analys och forskning om sociala innovationer: Tillväxtanalys,
Tillväxtverket, EU-kommissionen, ILO, och OECD rekommenderar alla att stärka
produktionen av data och forskning kring socialt företagande och sociala innovationer.
ILO motiverar att sådana insatser underlättar för marknadsaktörer att förstå sociala
företags affärer, marknader och samhällsnytta. Historiskt data möjliggör jämförande
analys av ekonomisk potential, risker och samhällseffekter. Detta kunde locka in såväl

98 Regeringen

99 Ibid.

(2018).

100 EU-kommissionen

101 Regeringen

(2020),

102 Oxford

(2014);EU-kommissionen (2020c); EU-kommissionen & OECD (2016).

(2018).; Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (2020); Research Institutes of Sweden

Government Outcomes Lab (2020); European Venture Philanthropy Association (2018); Social
finance (2018); Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (2020).
32/52

•

impact-investerare som kommersiella finansiärer till ökad vilja och beredskap att
finansiera sociala företag. 103
Stärkt rådgivning och stöd kring social innovation: EU-kommissionen, regeringen,
Tillväxtverket och Vinnova identifierar samtliga behov inom företagsfrämjande och
innovationssystem av anpassat stöd till sociala företag och för social innovation. Detta
inkluderar stöd till aktörer som erbjuder, köper eller finansierar sociala innovationer.
De identifierade behoven kan sammanfattas såsom rådgivning, kunskapsstöd och
samverkan rörande affärsutveckling, marknadsanalys, prissättning, effektmätning,
utvärdering och relationsmäklande kring sociala innovationer. 104

2.4

Miljöföretagande

Förutsättningar för miljöföretagande
2.4.1.1 Att definiera miljöföretag
Det är utmanande att definiera begreppet miljöföretag. Ett försök till definition kunde vara
företag med positiva effekter på miljö och klimatomställning. Däribland kan dock många
olika företag innefattas. De flesta företag har potential till någon form av positiv
miljöpåverkan. I den mån företag ställer om sin verksamhet för att minska sin påverkan på
miljö och klimat skulle detta kunna betraktas som miljöföretagande. Företag som mer
ambitiöst arbetar med nytta för miljö och klimat som en central del av sina produkter och
tjänster inkluderar miljöteknikföretag av olika slag men även tjänsteföretag som
konsultbolag och företag inom den digitala ekonomin. Miljöteknikföretag kan vidare delas
upp i företag som saluför väl etablerad miljöteknik och företag som arbetar med
utveckling av ny miljöteknik. I en kartläggning från 2013 diskuterar Vinnova
utmaningarna med att rama in miljötekniksektorn och finner det närmast omöjligt att
stringent hålla sig till etablerade definitioner av miljöteknik. 105

Tillväxtverket försöker sig inte på någon egen definition av miljöföretag. I denna tematiska
analys av finansiering av företagande som bidrar till hållbar utveckling avses med
miljöföretagen: företag som bidrar till hållbar utveckling avseende miljö och klimat.

2.4.1.2 Miljöföretag inkluderas i analys av bredare målgrupper

I viss mån utmanas finansiering av miljöföretag av samma faktorer som diskuteras i
Tillväxtverkets övriga analyser. För dessa utmaningar får identifierade lämpliga insatser
anses ändamålsenliga även för miljöföretagen. Detta berör dels små och medelstora
företag i allmänhet, dels företag i tidiga utvecklingsfaser, dels företag med långa ledtider,
där avancerade miljöteknikföretag ingår. Ovan diskuteras även att regeringen i någon mån
inkluderar miljöföretag under begreppet socialt företagande. Regeringen gör detta med
avseende på företag som direkt syftar till att bidra till specifika miljömässiga effekter,
inklusive effekter för klimatomställning. Teoretiskt sett kan detta alltså inkludera en
mycket bred grupp av mer och mindre innovativa, större eller mindre företag med direkt
eller indirekt påverkan på miljömässig samhällsnytta.
103 International

Labour Organization (2019); EU-kommissionen (2019b); Tillväxtverket (2017);
Tillväxtverket (2018); EU-kommissionen & OECD (2016); Tillväxtanalys (2014).

104 EU-
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2.4.1.3 Fokus på cirkulära företag och affärsmodeller
En särskild grupp av miljöföretag som ofta nämns i internationell litteratur om sociala
företag är cirkulära företag. Regeringen specificerar också dessa som en viktig målgrupp
inom ramen för regionalt tillväxtarbete, ”cirkulära affärsmodeller har betydelse för att
bidra till en resurseffektivare ekonomi som minimerar uttaget av naturresurser, framför
allt ändliga sådana, och samtidigt minskar material- och energiflöden.” 106
Litteraturgenomgången och analysen nedan kommer därför att fokusera på just cirkulärt
företagande som en undergrupp av miljöföretag.

2.4.1.4 Förutsättningar för cirkulärt företagande

EU-kommissionen förklarar i sin handlingsplan för den cirkulära ekonomin från 2020, att
tillväxt av den cirkulära ekonomin kommer att vara avgörande för att uppnå
klimatneutralitet senast 2050. Det handlar om inget mindre än att frikoppla ekonomisk
tillväxt från resursanvändning, samtidigt som EU:s långsiktiga konkurrenskraft måste
säkerställas. Detta ska ske genom en stegvis omställning till ett hållbart ekonomiskt
system. Detta är en del av EU:s nya industristrategi. EU-kommissionen har också
integrerat målet om den cirkulära ekonomin i förordningen om taxonomin för hållbara
investeringar. 107

EIB beskriver cirkulär ekonomi som att denna bygger på utformning och produktion av
nya produkter och tillgångar på ett sätt som minskar användningen av jungfruliga material
utvunna från jordens resurser. Nya affärsmodeller och arbetssätt ska användas för att
optimera användning av resurser. Materialens och produkternas ekonomiska livslängd
ska öka. Användningscykler för material och produkter ska slutas genom återanvändning
av produkter och material. 108
EIB artikulerar flera möjligheter som kan stärka finansiering av cirkulära företag och
affärsmodeller på längre sikt: 109

•

•
•

•

Kompensation av risker för framtida osäkerhet kring insatsvaror: Att ställa om
till cirkulära arbetssätt kan minska osäkerheten förknippad med föränderlig tillgång
på och prissättning av insatsvaror.
Reduktion av produktionskostnader: Minskat beroende av insatsvaror kan minska
kostnaden för produktionen.

Ökad lönsamhet: Cirkulära arbetssätt kan minska kostnader för regelefterlevnad
förknippade med inköp av jungfruliga insatsvaror och avfallshantering. Det kan också
skapa nya intäktsströmmar där tidigare avfall blir till nya värdefulla resurser eller där
kompetens kring cirkulära arbetsmetoder kan bli ett värdeerbjudande i marknaden.
Nya affärsmodeller: Cirkulära arbetssätt kan öka tjänsteinnehållet i affären, öka
marginaler och stärka kundrelationer.

106 Regeringen

(2015).

107 EU-kommissionen
108 Europeiska

109 Ibid.

(2020a).

investeringsbanken (2018).
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2.4.2

Finansiering av cirkulärt företagande

2.4.2.1 Internationell finansiering av cirkulärt företagande
MacArthur Foundation (MCF) noterar en snabb tillväxt i institutionella fonder (som
investerar i noterade aktier) riktade mot cirkulär ekonomi internationellt, från 0 fonder
2017 till 30 fonder 2020. MCF poängterar att dessa fonder slog sina jämförelseindex med
5 procentenheter under första halvåret 2020. Till detta kommer en tillväxt på
1000 procent för riskkapitalfonder mellan 2016 och 2020, från 3 till 30 fonder. Till detta
noterar MCF att en uppsjö av internationella och europeiska offentliga och privata aktörer
inom finans, förvaltning och industri börjat agera för att stödja utvecklingen av cirkulär
ekonomi med fokus på tillgängliggörande av finansiering. 110

2.4.2.2 Drivkrafter för marknadsmisslyckanden

EIB listar ett antal utmaningar för investeringar i cirkulär omställning: 111

Avskräckande investeringskostnader: Även om cirkulära modeller kan öka
lönsamheten i företaget kan investeringskostnaderna i ändrade arbetssätt, utrustning,
utbildning samt koordinering av cirkulära värdekedjor avskräcka från investeringar.
• Ekonomiska incitament till omställning: Så länge företag inte tvingas ställa om till
cirkulära modeller baseras den ekonomiska logiken för investeringar i cirkularitet på
graden av tydlighet kring besparingar i råvarukostnader. Denna kalkyl styrs av priset
på sådana råvaror. EIB gör analysen att högre råvarupriser vore ett incitament som
även kan få kommersiellt fokuserade företag att ställa om.
• Riskvärdering och bristande historik över avkastning: Som för alla innovativa
satsningar kan bristande data på sannolikheten och värdet av omställning avskräcka
från investeringar i cirkulär omställning.
EIB summerar utmaningarna rörande riskvärdering av investeringsprojekt som syftar till
cirkulär omställning som:112
•

•

•

•

•

Teknologiska risker: Nya lösningar och teknologier har kanske inte de historiska
data över ekonomisk och funktionell prestation som förenklar finansiärers
riskvärdering av teknologiprojekt.
Operationella risker: Cirkulära produktions- och affärsmodeller lägger tonvikt vid
samverkan med andra aktörer i värdekedjor och bryter upp relationer i serier av
kontrakt och ökar graden av ömsesidigt beroende mellan aktörer. Detta kan leda till
komplexa risker i motpartsrelationer som ökar cirkulära företags riskprofil.
Stor kapitalbindning: För de företag i cirkulära värdekedjor som äger de produktiva
resurserna uppstår utmaningen att de binder stora mängder kapital i dessa resurser, i
stället för att sälja dem till kund i en linjär värdekedja. Detta skapar behov av en mer
rättvis värdering av de produktiva resursernas ekonomiska värde. Det blir en
utmaning för investerare att bedöma lönsamheten, tillgångsmassan och kreditrisken i
ett bolag som har pressat kassaflöde och binder stora mängder kapital i resurser.

Distribuerad kreditrisk: När företag hyr in och hyr ut cirkulära resurser finns risken
att kreditvärdering måste ske för flera aktörer i värdekedjan för att bedöma
kreditrisken för en enskild aktör i kedjan. Säkerheten för kreditgivaren ligger då inte i
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fasta materiella tillgångar utan i rättigheter till resurser som ligger till grund för
affären och affärsmodellen. Det liknar kreditvärdering av finansmarknadens aktörer.
Skillnaden är att nominella finansiella tillgångar kan vara mer beständiga än fysiska
tillgångar vars kvalitet och värde påverkas av användning. Det kommer ta tid för
kreditmarknaden att bygga upp tillräcklig historik för att bedöma trovärdigheten i
cirkulärt resursutnyttjande som underlag för kreditvärdering.

2.4.2.3 Finansieringsgap internationellt

EU-kommissionen noterar betydande behov av investeringar för att meningsfullt påbörja
omställningen till en cirkulär ekonomi i EU och specificerar ett behov om 320 miljarder
euro fram till 2025. 113

EIB hävdar att marknadskompletterande interventioner i finansmarknaden är både
motiverade och nödvändiga för att säkra omställning till en cirkulär ekonomi. EIB menar
att detta grundar sig på att de mer naturliga ekonomiska incitamenten för omställning inte
är kraftfulla nog för en omställning av den omfattning och inom den tidsram som är
nödvändig för att nå klimatmålen. EIB rekommenderar därför ett kraftfullt agerande från
offentliga aktörer genom kapitalisering av finansieringsinstrument som inom i närtid kan
locka in stora mängder privat kapital att finansiera omställning. 114

2.4.2.4 Gröna obligationer finansierar inte miljöföretag i tidiga utvecklingsfaser

En stark utveckling för gröna obligationer på den svenska marknaden har lett till
entusiasm för potentialen till finansiering av klimatomställning i företag genom sådana
instrument. RISE noterar dock att dessa instrument främst är tillgängliga för företag i mer
mogna utvecklingsfaser och visar detta med en illustration av lämpliga och vanliga former
av finansiering längs ett företags olika utvecklingsfaser. 115
Figur 7. Illustration av passande finansiering genom miljöföretagens utvecklingsfaser. 116
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2.4.3

Finansiering av cirkulärt företagande i Sverige

Tillväxtverket har inte funnit någon tillförlitlig kartläggning av cirkulärt företagande eller
cirkulär omställning i företag i Sverige. Detta förhindrar en kvantitativ uppskattning av
finansieringsbehov. Däremot finner Tillväxtverket litteratur som belägger internationellt
observerade utmaningar för cirkulära företag och deras finansiering.

2.4.3.1 Utmaningar för finansiering av svenska cirkulära företag

RISE noterar i en undersökning av svenska företag och finansiärer att liknande
utmaningar som noteras för internationell och europeisk finansiering av cirkulär
omställning förekommer i Sverige. Samma faktorer kring historik, transparens kring
risker och kompetens hos finansiärer är typiska utmaningar även för sociala företag, och
företag med långa ledtider, inklusive avancerad miljöteknik: 117

•

Bristande historik utmanar riskvärdering: Brist på historiska jämförelsedata för
cirkulära affärs- och produktionsmodeller kan hämma finansiärers värdering av
cirkulära företag.

Bristande data om linjära risker: Brist på data om linjära företags risker försvagar
investeringsprospekt för cirkulära företag om finansiärer inte kan leda den ökade
avkastningspotentialen och lägre risken för cirkularitet i bevis.
• Bristande kompetens och erfarenhet om cirkularitet hos finansiärer: Utvärdering
av cirkulära investeringsprospekt kräver specialistkunskap, data och erfarenhet som
få svenska finansiärer har. Detta kan leda till en övervärdering av riskerna i cirkulära
företag.
Dessa faktorer kan leda till informationsassymetrier som hämmar finansiering av cirkulärt
företagande. Finansiärerna vet för lite om potential och risker i cirkulära modeller och
marknader för cirkulära värdeerbjudanden.
•

2.4.3.2 Tillgång på finansiering för svenska cirkulära företag

Tillväxtverket har i brist på existerande kartläggning av cirkulärt företagande och dess
finansiering inte kunnat göra en mer kvalificerad genomlysning av möjligheterna till
finansiering av cirkulära affärer i Sverige. Det är följaktligen svårt att påvisa eller
uppskatta eventuella finansieringsgap för cirkulärt företagande i Sverige.

2.4.4

Litteraturens rekommenderade insatser för cirkulärt företagande

2.4.4.1 Finansieringsinstrument för cirkulärt företagande
EU-kommissionen rekommenderar finansieringsinstrument för att mobilisera privat
finansiering till den cirkulära ekonomin och föreslår riskdelande finansieringsinstrument
genom riskkapital. EU-kommissionen argumenterar för att offentliga medel kan användas
för att genom asymmetriskt risktagande locka privata finansiärer till investeringar i
cirkulär omställning. 118

2.4.4.2 Kompletterande insatser för kapitalförsörjning av cirkulärt företagande

EU-kommissionen pekar på behov av insatser för utveckling av riskvärdering till stöd för
finansiering av den cirkulära ekonomin. EU-kommissionen rekommenderar
117 Research
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interventioner i finansmarknaden i termer av styrmedel för att öka riskvärderingen av
icke cirkulärt resursutnyttjande. EU-kommissionen rekommenderar inklusion av
riskvärdering av icke cirkulärt resursutnyttjande i kreditvärderingsmodeller. Detta skulle
förändra den relativa riskvärderingen till cirkulära modellers fördel och öka volymen av
kreditgivning till cirkulär omställning genom minskade krav på säkerheter eller lägre
lånekostnader. 119

2.4.4.3 Stöd till efterfrågan på cirkulära värdeerbjudanden

Delegationen för cirkulär ekonomi konstaterar att miljöanpassad offentlig upphandling
kan utvecklas till ett kraftfullt styrmedel för utvecklingen av den cirkulära ekonomin.
Ännu återstår utmaningar i att identifiera långsiktiga, och hållbara, lösningar för
implementering av hållbar upphandling. Omställningen till mer cirkulär upphandling är
inte okomplicerad. Den ställer nya krav på exempelvis myndigheternas upphandlare, och
beslutsfattare samt politiska prioriteringar. Cirkulär och mer resurseffektiv upphandling
kräver prioritering, planering, konsekvensanalys och uppföljning. Verktygen för detta,
menar delegationen, vore stärkta insatser baserade på strategin för offentlig upphandling,
EU:s stödsystem samt kriterier för miljöanpassad upphandling. 120

3

Tillväxtverkets analys

3.1

Marknader för hållbar utveckling

3.1.1

Hållbar stadsutveckling som marknad

Tillväxtverket finner att företag, ideella organisationer och finansmarknaden alla har
roller att spela i genomförandet av hållbar stadsutveckling. Byggnader, anläggningar och
infrastruktur ska utvecklas och byggas och tjänster ska tillhandahållas. Ur ett
tillväxtperspektiv är det därför tydligt att hållbar stadsutveckling ger upphov till
efterfrågan på marknader. Hållbar stadsutveckling innehåller ett mått av innovation.
Innovation är ojämlikt fördelad och likaså förmåga till skalning av lösningar. En del
innovationer och förmågor uppstår kring universitetsstäderna, en del utomlands och en
del på landsbygden. Hur ska de förmås att spridas över hela landet? Myndigheters
möjligheter att få tillgång till de senaste och mest hållbara teknologierna, processerna och
lösningarna avgörs av hur väl dessa marknader för hållbar utveckling fungerar och hur
myndigheterna möter dem.

Ett förslag till lösning på detta är just att se hållbar stadsutveckling som en marknad av
behov och lösningar. Marknader fungerar väl när efterfrågan är tydligt formulerad och
tillgänglig för en mångfald av aktörer som kan försöka möta denna efterfrågan. Skalning av
lösningar är avhängig incitamenten som skapas av den efterfrågan som finns. Efterfrågan
driver organisationers vilja att investera i utveckling av lösningar och verksamhet för att
nå fler kunder och expandera geografiskt. Likaså beror finansmarknadens vilja att
finansiera sådana investeringar av hur tydlig denna potential är.

En marknad för hållbar stadsutveckling kan även bli marknader för social innovation och
cirkulär ekonomi. Härigenom kan politik och förvaltning som genomför hållbar
stadsutveckling även bli ett kraftfullt verktyg för utveckling av marknader och därmed
119 EU-kommissionen
120 Delegationen

(2019a); EU-kommissionen (2020a).

för cirkulär ekonomi (2019).

38/52

företagande och finansiering av social innovation och cirkulär ekonomi. Hållbar
stadsutveckling kan vara ett tillväxtpolitiskt verktyg och ett styrmedel för hållbar
utveckling i samverkan.

3.1.2

En marknad för social innovation

Social innovation hämmas av en otydlig efterfrågan på, och köpvilja för, social
samhällsnytta. En otydlig efterfrågan medför en oklar affärspotential. Situationen är den
att en mångfald av privata och ideella aktörer idag hankar sig fram på bidrag och
projektfinansiering. En tydligare köpvilja för olika former av social samhällsnytta skulle ge
aktörer som arbetar med social innovation och deras potentiella finansiärer trovärdiga
ekonomiska incitament. Ekonomiska incitament driver mod att investera i utveckling,
professionalisering och skalning av produkter och tjänster. Särskilt betalning för kvalitet
och resultat, med utvärdering och mätning som grund, skulle bygga förtroendet för sociala
innovationer och de aktörer som tillhandahåller dem. Om offentliga prioriteringar rörande
social hållbarhet också blev till offentlig efterfrågan på mätbar social samhällsnytta kunde
marknaden för social innovation stärkas till att nå högre kommersiell och professionell
mognad.

3.1.3

En marknad för cirkulära produkter och tjänster

Behoven av utveckling och uppskalning av lösningar för omställning till en cirkulär
ekonomi är omfattande. Tidsramarna är pressade om Sverige ska nå miljö- och
klimatmålen. Den privata sektorns och särskilt finansmarknadens enorma resurser bidrar
ännu inte i större skala till utvecklingen av den cirkulära ekonomin. Detta är naturligt
eftersom sektorn är ny, har bristande historik och det tar tid innan privata aktörer vågar
satsa i större skala. En annan utmaning för den cirkulära ekonomin är särskilda former av
risker kopplade till cirkulära affärsmodeller som finansmarknaden ännu inte behärskar.
Det finns dock en genväg för att stärka finansiärers förtroende för nya affärsmodeller. Det
är lönsamhet och tillväxt. Om tillräckligt många cirkulära företag börjar visa en historik av
avkastning och tillväxt kan det locka finansiärer i större skala. För att affären ska växa och
bli mer lönsam krävs dock en hälsosam efterfrågan på cirkulära värdeerbjudanden. I den
mån denna efterfrågan inte finns i privata marknader kan offentliga insatser genom
upphandling stärka sektorns ekonomiska bärkraft och därmed dess trovärdighet och
potential till extern finansiering.

3.2

Behov och utmaningar kring finansiering

3.2.1

Hållbar stadsutveckling

3.2.1.1 Kreditgivning för hållbar stadsutveckling
Hållbar stadsutveckling präglas av stora investeringsbehov inte minst i landets
kommuner. Kommuner har stora reguljära investeringsbehov i bostadsbestånd,
infrastruktur och lokaler för offentlig verksamhet. Tillväxtverket noterar en livskraftig
kreditgivning för hållbar stadsutveckling genom Kommuninvest. Dialog med
Kommuninvest ger vid handen att volymen krediter för sådana investeringar endast
begränsas av kommunernas efterfrågan. Denna efterfrågan kan begränsas av två faktorer.
Dels kan kommuner söka undvika att utöka sin skuldsättning för att bibehålla ekonomisk
balans, dels kan mindre kommuner ha svårt att projektera investeringar för hållbar
stadsutveckling med alla krav som ställs och begränsade egna resurser och kompetenser
för sådan projektering. Dessa faktorer kan leda till att begränsa takten på investeringar för
hållbar stadsutveckling. Kompetensfaktorn kan påverkas genom samverkan och stöd till
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kommuners förmågor för projektering. Tillväxtverket har dock ingen uppfattning om
utbredningen av detta problem.

3.2.1.2 Förebyggande investeringar för förbättrad kommunal ekonomi

Ett lite mer kreativt grepp för att stödja kommuners allmänna förmåga till investeringar
kunde vara att klargöra vilka investeringar som kan skapa social eller miljömässig
samhällsnytta. Detta eftersom sådana investeringar kan generera besparingar både i
närtid och på längre sikt. Sociala och miljömässiga investeringar kan tänkas ha potentialen
att förbättra den kommunala ekonomin över tid och därmed bidra till ökat utrymme för
nya investeringar. Tillväxtverket vill dock poängtera att ett sådant grepp kan medföra
snedvridning till fördel för investeringar som skapar meningsfulla mätbara besparingar i
närtid. Detta kan teoretiskt komma på bekostnad av investeringar som är svåra att leda i
bevis vid investeringstillfället, men potentiellt ännu mer lönsamma på längre sikt.

3.2.2

Social innovation

Begreppsförvirring mellan social innovation och företagande
Litteraturen resonerar kring att begreppet och identiteten socialt företagande är
problematisk. Rekommendationen är för både organisationer och finansiärer att fokusera
på social innovation som företeelse å ena sidan och på affären å andra sidan. Tillväxtverket
finner att ett sådant perspektivskifte kan stödja både organisationer och finansiärer att
fokusera på social samhällsnytta som grund för värdeskapande och affär snarare än socialt
företagande som en identitet som kräver särskilda hänsyn. Fokus för kommersiella
finansiärer är alltid affären, oavsett vilket värderbjudande som ligger till grund för
försäljningen. Möjligen kan ett sådant perspektivskifte även tjäna ideella organisationer.
Kommersiella finansiärer är mest vana och bekväma att finansiera företag som juridiker.
Det är en utmaning för ideella föreningar, ekonomiska föreningar och stiftelser som
bedriver social innovation. En ideell förening blir inte ett företag i finansiärers ögon för att
det kallar sig socialt företag, det är fortfarande en förening. En social innovation som ger
upphov till återkommande intäkter och trovärdig återbetalningsförmåga bör fortfarande
vara intressant som kund för exempelvis kreditgivare. Större ideella aktörer i Sverige som
arbetar med social innovation: diakonierna, Fryshuset och Stadsmissionen, har
funktionella bankrelationer.

3.2.2.1 Informationsassymetrier kring social innovation

Sociala företag själva menar att kommersiella finansiärer har bristande förståelse och
intresse för sociala företag. Ändå ser vi att en del sociala företag får kommersiell
finansiering. Tillväxtverket kan här skönja en diskrepans i litteraturen. Denna kan
möjligen förklaras av att det finns sociala företag som söker men inte får kommersiell
finansiering och menar att detta betyder att finansiärerna inte förstår deras verksamhet.
Ifall verksamheten saknar trovärdig återbetalningsförmåga torde detta bero på
företagarens bristande förståelse för kommersiella finansiärers krav. Om företag med
återbetalningsförmåga får avslag kan utmaningen ligga i bristande förmåga från båda
sidor att förstå varandra, ett marknadsmisslyckande drivet av informationsassymetrier.
Utmaningen är bekant från analys av små och medelstora företag generellt. Finansiell
kunskap och förståelse för investeringsprocesser och kriterier för investeringsbarhet är
en utmaning för många företagare. Insatser som kan avhjälpa detta är stöd till
kompetensutveckling för företag och företagsstödjande aktörer rörande finansiering och
kapitalförsörjning av social innovation.
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3.2.2.2 Anpassning av riskkapital genom impact-investeringar
Litteraturstudien antyder att ekonomiskt hållbara sociala företag inte har särskilda
problem med kreditfinansiering. Litteraturen är mer delad rörande finansiering genom
investeringar i ägarkapital. Litteraturen argumenterar för att ägarkapital inte är väl
anpassat för sociala företag. Anledningen som anförs är att investerare och entreprenörer
kan ha olika motivation rörande prioritering mellan ekonomisk lönsamhet och avkastning
å ena sidan och samhällsnytta å andra sidan. Det är oklart om det är mer
lönsamhetsorienterade sociala företag som får riskkapital eller om riskkapital driver fram
prioritering av lönsamhet hos företagen. Litteraturen noterar impact-investeringar som en
potentiell lösning på detta. Impact-investerare delar sociala entreprenörers tudelade
prioritering av samhällsnytta och ekonomisk hållbarhet. Det är dock oklart om svenska
impact-investeringar verkligen följer detta mönster. Lönsamma sociala entreprenörer som
söker mer ambitiös tillväxt kan ha behov av riskkapitalfinansiering för att realisera sina
planer. Det är möjligt att problematiken ovan hindrar sådan finansiering. Impactinvesterare är en mycket liten grupp av det bredare riskkapitalet. Det finns då även en risk
att dessa sociala företag tvingas prioritera ned sina ambitioner för samhällsnytta och klä
sig i kostymen av ett vanligt ekonomiskt sinnat företag för att få finansiering från
marknaden. Det kan trycka tillbaka prioriteringen av samhällsnytta. Det finns dock för lite
data och utvärdering av marknaden för svenska impact-investeringar för att bekräfta eller
avfärda dessa hypoteser.

3.2.2.3 Potentiella finansieringsgap i kommersialiseringsfas

Litteraturen antyder att sociala företag i EU lider av finansieringsgap i
kommersialiseringsfas. Det är oklart om detta är fallet på den svenska marknaden.
Bristande data på sociala företag och deras finansiering försvårar sådan analys. Som alla
företag måste sociala företag som söker växa sin affär lyckas validera sina produkter eller
tjänster och sin affärsmodell i marknaden. Detta är ett krav för marknadsmässig
finansiering. Tillväxtverket finner att affärer baserade på social innovation ofta bedrivs
med ännu ej marknadsvaliderade produkter, tjänster och affärsmodeller. Det är rimligt att
detta kan skapa ett moment 22 i kommersialiseringsfasen. Detta skulle bestå i att företaget
får svårt att vinna kunder, särskilt i offentlig sektor, om företaget inte har kapacitet att
leverera de volymer som krävs för att till exempel vinna upphandlingar. Samtidigt krävs
finansiering för att bygga denna kapacitet. Men finansiering är svårt om affären inte är
validerad. Om det inte finns trovärdig historik kring volymer av framgångsrika affärer och
värdeerbjudanden finns det ingen anledning för vare sig kunder eller finansiärer att våga
satsa på en affär för social innovation. Möjliga insatser för att komma runt detta problem
har diskuterats i litteraturen. Den tydligaste rekommendationen som framkommer är
möjligheten att stödja sociala innovationer att nå försäljning och därmed validera affären.
Även om detta är möjligt återstår utmaningen med mätbarhet av samhällsnytta. Om
realiserad samhällsnytta är central för affären behöver kunder och finansiärer kunna
mäta, värdera och prissätta densamma. Få enskilda organisationer som erbjuder eller
potentiellt efterfrågar sociala innovationer har expertis kring detta. Det är därför tänkbart
att insatser som stärker marknadens förmåga att värdera samhällsnytta kan stärka affärer
baserade på social innovation och de organisationer som arbetar med dem.

3.2.2.4 Den ideella sektorns behov

Vid sidan av kommersiella företagen identifierar litteraturen ideella aktörer som arbetar
med social innovation. Dessa kan fortfarande söka utveckla och inom begränsade ramar
vilja växa sin verksamhet, ofta i lokala marknader. Detta leder till samma utmaning med
finansiering av kapacitetsbyggande för förmåga att erbjuda och leverera tillräckliga
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volymer av produkter eller tjänster. Bidragsberoende och projektfinansiering skapar en
otrygg ekonomisk situation och kräver att resurser läggs på ansökningar på bekostnad av
verksamhetens drift. Möjliga insatser för att stärka detta kunde vara mer standardiserade
och förenklade former för uppdrag till ideella aktörer som arbetar med social innovation.
Inte minst kommuner kan tänkas stå för detta. Eventuellt kan man tänka sig regional eller
nationell kompetens och kapacitet för standardisering av och stöd till handläggning av
sådana ärenden och att detta skulle minska kravet på expertis i kommunerna. Ett annat
alternativ är mer långsiktiga kontrakt eller ramavtal med avrop. Detta kunde ge de sociala
företagen mer långsiktiga förutsättningar. Även för denna målgrupp är dock mätning och
värdering av samhällsnytta en utmaning för att övertyga finansiärer och donatorer om
värdet av verksamheten. Nationellt etablerade riktlinjer för nyckeltal för social
samhällsnytta kunde avhjälpa detta.

3.2.3

Cirkulärt företagande

3.2.3.1 Bristande data på cirkulärt företagande
Det är svårt att göra en bedömning av finansieringsbehoven hos cirkulära företag
eftersom de inte identifieras i registerdata. Tillväxtverket har heller inte funnit några
trovärdiga kvantitativa analyser av de svenska cirkulära företagens finansiering. Den
internationella litteraturen indikerar särskilda utmaningar för finansiering av cirkulära
företag relaterade till nya affärsmodeller och inte minst kreditvärdering. Tillväxtverket
kan inte med hjälp av litteraturstudien belägga omfattningen och karaktären av dessa
utmaningar på den svenska marknaden. Om man antar att svenska cirkulära företag ändå
lider av samma utmaningar som sina internationella motsvarigheter kan man ändå
spekulera om konsekvenser för finansiering och behov av marknadskompletterande
insatser.

3.2.3.2 Data och värdering av cirkulära affärer

Litteraturen finner att cirkulära företag lider av avskräckande höga investeringskostnader
i den mån de behöver bygga upp tillgångar för exempelvis uthyrning i cirkulära affärer.
Företagen lider även av oklarheter kring ekonomiska meriter och incitament för
omställning till cirkulära modeller. Litteraturen anför att bristande klarhet kring linjära
modellers risker försvårar finansiärers jämförelse av risker hos cirkulära modeller. Till
sist utmanas företagen av teknologiska, operationella risker som tillsammans med
utmanande bedömning av kreditrisker i cirkulära värdekedjor kan förhindra finansiering.
Alla innovativa branscher och företag utmanas av bristande historik och trovärdighet i
affär och marknad. Det hindrar finansiärers möjligheter till trovärdig värdering och
bedömning av företagens potential och återbetalningsförmåga. En insats som kan stärka
trovärdigheten av cirkulärt företagande i finansiärernas ögon vore att skapa mer data och
analys kring cirkulära företags ekonomi och finansiering i dagens Sverige.

3.3

Investeringar för hållbar utveckling

3.3.1

Målen för hållbar utveckling kräver investeringar

Politiska mål för hållbar utveckling, som en fossilfri välfärd, och hälsa och trygghet för alla
som bor och verkar i Sverige, kräver stora investeringar. Behoven är stora i förhållande till
statsfinansiella resurser. Det är därför nödvändigt att söka mekanismer för att locka
finansmarknaden till att vilja erbjuda sina resurser.
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3.3.2

Kommuner investeringsbehov kan driva hållbar utveckling

Kommuners omfattande investeringsbehov vid sidan av teman som direkt sorterar under
hållbar utveckling innebär en möjlighet. När kommuner investerar får privata och ideella
verksamheter uppdrag att genomföra insatser. Om dessa investeringar också kravställs
med kriterier för hållbar utveckling kan även dessa investeringar driva hållbar tillväxt.

De stora investeringsbehoven på lokal nivå kan även driva hållbar utveckling om de leder
till ökad prioritering av ekonomisk hushållning med offentliga resurser över tid. Lösningar
och innovationer för social och miljömässig samhällsnytta har potentialen att medföra
samhällsekonomisk nytta i form av besparingar, särskilt på längre sikt. Tidiga insatser för
social hållbarhet, hälsa och miljö kan vara investeringar som sparar kostnader i framtiden.
Sociala och miljömässiga problem kostar mindre att lösa i tidiga utvecklingsstadier när
problemen ännu är i sin linda. De kostar mer att lösa när problemen blivit komplexa och
mångdimensionella. Exempelvis kan kommuners investeringar i bostadsbestånd
kombineras med förebyggande insatser för social hållbarhet, hälsa och miljö för boende
och bostadsområdet.

3.3.3

Lärande och risktagande banar väg för bättre investeringar

Om svenska offentliga, privata och ideella aktörer hade alla lösningar för hållbar
utveckling skulle vi redan ha genomfört dem. Forskning, teknologisk innovation och
tillämpning i industriell skala ökar data, erfarenheter och kunskap om vilka insatser och
lösningar som fungerar. Detta nödvändiggör ett mått av experimenterande för att lyckas
med hållbar utveckling. Samtidigt ska det offentliga hushålla med skattebetalarnas
resurser. Ett bra sätt att lyckas med detta är att använda offentliga medel specifikt för att
ta den risk som experimenterande och innovation kräver. Detta betyder att använda
offentliga medel framför allt för att dela risken för förluster som uppstår när lösningar inte
fungerar. Den stora volymen av finansiering som krävs för organisering och genomförande
av insatser kan tillhandahållas mer effektivt av kapitalmarknaderna. Hindret för privata
finansiärers deltagande i finansiering av hållbar utveckling är just risk. EU-kommissionen
argumenterar för ökad användning av offentliga finansieringsinstrument av just denna
anledning. Genom riskdelande instrument såsom kreditgarantier och offentlig finansiering
av riskkapital kan privata resurser lockas att bidra.

3.3.4

Marknader för hållbar utveckling kräver samverkan

Om insatser för utveckling av marknader för hållbar utveckling ska lyckas krävs det
professionell kompetens i flera led. Finansiärer, genomförande organisationer, och kunder
måste alla ha tillräcklig kompetens för att artikulera tillgång och efterfrågan, tillsammans
bygga praxis, rutiner och standarder för hur transaktioner och marknader ska fungera.
Detta medför behov av stöd under uppbyggnaden av sådana marknader. Lyckligtvis finns
det olika aktörer med förmåga att stödja offentliga, privata och ideella aktörer till att
utveckla sin förståelse för och agerande i marknaden. Företagsfrämjande aktörer och
organisationer som stödjer myndigheter har en nyckelroll att spela i omställning mot
fungerande marknader för hållbara investeringar och hållbar utveckling.

4

Möjliga insatser

Litteraturen uppmuntrar målgruppsneutrala insatser för att stärka interventionslogik för
hållbar utveckling. Insatser bör fokuseras mot de företeelser eller samhällsnyttiga värden
som eftersträvas. Rent praktiskt kan målgruppsdefinitionen fokusera på aktivitet snarare
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än identitet hos verksamheterna i fråga. Svårigheten att definiera miljöföretagande kan
exempelvis mötas med att uttrycka målgruppen som små och medelstora företag som
bidrar till klimatomställning. Svårigheten att identifiera sociala företag kan mötas med att
fokusera utlysningar eller upphandling mot vilka sociala och samhällsekonomiska effekter
som det finns betalningsvilja för. Verifiering av målgruppen kan åstadkommas genom att
ansökningar kravställs med underlag som motiverar organisationers inklusion i
målgruppen, exempelvis med affärsplaner eller verksamhetsplaner för skapande av
samhällsnytta i linje med insatsens målsättning.
Figur 9. Illustration av målgruppsneutral insatslogik för klimatomställning genom
finansieringsinstrument.
Utmaning:
Ohållbar miljö

Insats:
Finansiering av
affäsplaner för
klimatomställning

Kortsiktiga
effekter:

Långsiktiga
effekter:

Förbättrad
kapitalförsörjning
för företagande
för
klimatomställning

Mer hållbart
näringsliv,
samhällsnyttig
och cirkulär
ekonomi

4.1

Finansieringsinstrument för hållbar utveckling

4.1.1

Riskkapital

Önskat
sluttillstånd:
fossilfri välfärd

Riskkapitalfonder för privata investeringar i hållbar stadsutveckling
Ett perspektiv som dyker upp i den europeiska litteraturen är möjligheten för privata
finansiärer att bidra till att möta investeringsbehov inom hållbar stadsutveckling.
Tillväxtverket har ingen uppfattning om hur vanligt detta är i Sverige. EU-kommissionens
rekommendationer kring privat finansiering av hållbar stadsutveckling verkar delvis vara
riktade mot mindre utvecklade områden av EU. Regleringen kring användning av särskilda
fonder för hållbar stadsutveckling (urban development funds) inkluderar exempelvis
begränsningar till vissa prioriterade stödområden av mindre utvecklad karaktär. Det är
därför oklart hur lämpligt eller möjligt en utökning av privata investeringar i hållbar
stadsutveckling är i länder som Sverige.

4.1.1.1 Riskkapital genom impact-investeringar

Särskilt anpassade former av riskvillig finansiering genom så kallad impact-investeringar
föreslås av litteraturen kunna vara en lösning på finansiering av social och miljömässig
innovation. Sverige har under 2010-talet sett de första initiativen till impact-investeringar
i Sverige och Skandinavien. Sektorn är ännu ung och finansmarknadens acceptans för den
är ännu i tidig utveckling. Dagens tidiga impact-investerare måste visa förmåga att
generera avkastning och hantera risker på ett sätt som är tillräckligt attraktivt för
kommersiella finansiärer om sektorn ska växa till en skalbar företeelse. Normalt sett är
detta ett typiskt fall för marknadskompletterande finansieringsinstrument om det endast
är risken i sektorn som håller tillbaka kommersiell finansiering från att realisera
samhällsekonomiskt önskvärd potential.

Tillväxtverkets dialog med berörda aktörer ger intrycket att det finns en tydlig skepsis till
den ekonomiska hållbarheten i impact-investeringar i segmentet social innovation.
Däremot finns indikationer på att impact-investeringar som riktar sig till miljö- och
klimatsyften får intresse från finansiärer. Europeiska investeringsfonden och statliga
Saminvest har även gått in i Sveriges första kommersiella impact-fond, Norrsken Venture
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Fund I tillsammans med privata impact-investerare. Saminvest och privata finansiärer har
även gått in i Pale Blue Dot, en fond fokuserad på mjukvarulösningar med bäring på miljöoch klimatutmaningar. Till sist lyckas offentliga Gröna Fonden (ERUF 2014–2020)
attrahera privat medfinansiering på investeringsnivå för investeringar som syftar till
koldioxidreduktion. Dokumentation, utvärdering, evidens och prestation för dessa nya
initiativ är dock ännu i sin linda vilket förhindrar utvärdering.
Det finns ett tydligt behov av marknadskompletterande finansiering för impact-fonder
särskilt för miljö- och klimatsyften. En faktor att ta hänsyn till i utformningen av
instrument för detta ändamål vore mätning och värdering av samhällsnytta. Litteraturen
diskuterar vilka hållbara investeringar som kvalificerar som impact-investeringar. IFC:s
linje är att samhällsnyttan ska vara tydligt mätbar för att finansieringar ska benämnas
impact-investeringar. Ett sådant krav underlättas i någon mån av EU:s nya taxonomi för
hållbara investeringar.

Rörande social innovation erfar Tillväxtverket att taxonomin ännu är i tidig utveckling
rörande klassificering av social samhällsnytta. Nyckeltal och värden som är i fokus för
socialt syftande impact-investerare, såsom samhällsekonomiska besparingar och utfall för
hälsa till följd av förebyggande insatser syns ännu inte i taxonomin.

4.1.2

Kreditfinansiering

4.1.2.1 Kreditfonder för lån till lokala myndigheters investeringar
Litteraturens förslag om särskilda fonder för hållbar stadsutveckling baserade på
kreditinstrument för offentliga myndigheter kan verka ha potential mot bakgrund av
kommunernas stora investeringsbehov. Emellertid finner Tillväxtverket att kooperativa
Kommuninvests stöd till kommuners finansiering förtjänstfullt fyller detta behov. Värt att
notera är att Kommuninvest även gjort betydelsefulla insatser för att driva kommuners
finansiering i riktning mot hållbar utveckling. Kommuninvests har gröna lån och är i färd
med introduktion av sociala lån, båda backade av gröna respektive sociala obligationer.
Dessa är redan värdefulla och kraftfulla verktyg för finansiering av hållbar utveckling
drivna av kommuners investeringar.

4.1.2.2 Kreditgarantier och mjuka lån

Sociala och cirkulära företag lider som de flesta små och medelstora företag av bristande
kreditgivning. Tillväxtverket skulle därmed kunna rekommendera insatser genom
kreditgarantier för dessa målgrupper. Emellertid har flera garantisystem lanserats under
senare år för vilka utvärdering och i vissa fall även implementering ännu är utestående.
EaSI garantier för socialt företagande och mikrolån tillika gröna kreditgarantier och den
nya europeiska garantifonden bör vid sidan av Företagsakuten utvärderas för sin
funktionalitet och förmåga att täcka se små och medelstora företagens behov innan nya
garantiinstrument utformas och introduceras. Kreditgivning passar ekonomiskt hållbara
företag. Kreditgarantier medför framförallt att krav på säkerheter och räntekostnader kan
sänkas för företagen. Kreditgarantier medför inte att företag utan återbetalningsförmåga
kan få lån. Tillväxtverket finner att ekonomiskt hållbara företag med
återbetalningsförmåga får lån, även i segment som sociala företag. Tillväxtverket har
tidigare rekommenderat lånefonder och kreditgarantier för sociala företag men avvaktar
nu utvärderingen av ovan nämnda garantisystemen.
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4.1.2.3 Hållbara obligationer
Hållbara obligationer för sociala eller miljömässiga ändamål har stor potential att stärka
finansmarknadens bidrag till hållbar utveckling. Emellertid riktar sig dessa i huvudsak till
starkt kreditvärdiga, större aktörer, såsom mogna företag eller offentliga organisationer.
Tillväxtverket noterar att den svenska marknaden för hållbara obligationer befinner sig i
stark utveckling avseende dessa målgrupper. Små och medelstora företag är inte
kreditvärdiga nog men behöver heller inte de stora volymer av finansiering som
obligationer utgivna på den kommersiella marknaden förutsätter.

4.1.2.4 Mikrofinansiering

Mikrofinansiering är ett potentiellt intressant instrument för alla typer av mikroföretag, så
även organisationer som arbetar med social och miljömässig innovation. Marknaden är
dock ung i Sverige även om den har nått viss utveckling, professionalisering och mognad i
andra europeiska länder. Tillväxtverket har dock haft svårigheter att finna tillförlitliga
data om finansiell exklusion av mikroentreprenörer i Sverige, detta vore en förutsättning
för att kunna utvärdera ändamålsenligheten i experiment med mikrofinans.

4.1.3

Blandade instrument för hållbara investeringar

En möjlighet med finansieringsinstrument under EU:s strukturfonder är så kallade
blandade instrument. I dessa blandas ett instrument som riskkapital, lån eller
kreditgarantier med kompletterande bidrag till målgruppen. Detta kan motiveras i
situationer då målgruppen behöver kunna göra kompletterande insatser som inte bidrar
till återbetalningsförmåga. Exempel kan vara kompetenshöjande eller kvalitetshöjande
insatser, samverkan eller liknande som stärker det investeringsprojekt som i huvudsak
finansieras av reguljära instrument. Detta kan vara användbart för hållbara investeringar
mot bakgrund av de tydliga behov av kompletterande insatser som identifieras i
litteraturen. Mätning av samhällsnytta är ett exempel. Finansieringsinstrument som
finansierar sociala eller cirkulära företag kan kompletteras med bidrag för att utveckla och
säkerställa effektmätning i relation till samhällsnytta. Det finns många möjliga
användningsområden för sådana kompletterande bidrag. En styrka med blandade
instrument är att de hanteras samfällt med ordinarie instrument och därmed drar nytta av
kompetensen hos intermediärer som genomför finansieringsinstrumenten. En regional
riskkapitalfond med goda kontakter inom regional kapitalförsörjning kan exempelvis
hantera bidrag som stärker företagens förmåga att utveckla finansiell kunskap, kunskap
om marknader, upphandling eller liknande.

4.2

Kompletterande insatser för stärkt kapitalförsörjning

4.2.1

Offentlig efterfrågan och upphandling

Flertalet organisationer och rapporter som förekommer i litteraturstudien pekar på
behovet av stärkt efterfrågan i underliggande marknader. Anledningen är generellt att
innovativa sektorer i tidig utveckling ännu inte har landat i vedertagna affärsmodeller.
Detta bidrar tillsammans med andra, sektorspecifika faktorer, till olika men ofta hög grad
av risk. Kommersiella finansiärer finner sådana målgrupper av företag mindre attraktiva.
Offentliga insatser som stärker efterfrågan på underliggande marknader kan således
stärka dessa målgrupper av företag. Detta inkluderar organisationer som arbetar med
social och miljömässig innovation. Tillväxtverket noterar att samma analys förekommer
för andra segment såsom miljöteknikföretag och företag med långa ledtider. Möjliga
insatser för att stärka efterfrågan för företags tjänster och produkter är utveckling av
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praxis som står i vägen för upphandling och offentliga uppdrag till sådana aktörer. EUkommissionen har tydliga rekommendationer för hur praxis för upphandling kan
förbättras.

Rörande verksamheter som arbetar med social och miljömässig innovation pekar
litteraturen samstämmigt mot utmaningar med kravställning och mätning samt
prissättning av social och miljömässig samhällsnytta. Detta är ett hinder för upphandling
på dessa teman. Litteraturen ger mer detaljerade rekommendationer om faktorer kring
offentlig upphandling som hindrar att offentliga kontrakt görs tillgängliga för och lockar
budgivande aktörer. Det finns embryon till finansieringsinstrument på temat, så kallade
utfallskontrakt (impact bonds). Dessa är mindre institutionellt och marknadsmässigt
gångbara former av hållbara obligationer, med särskilt fokus på betalning för uppmätta
resultat. Utvecklingen av sådana instrument pågår i Sverige men är ännu i tidiga skeden.
Tillväxtverket finner att Kommuninvests arbete med hållbara obligationer är väl anpassat
till utveckling av marknadsmässiga instrument. Detta som en typ av insats som kan stärka
kapitalförsörjningen av företagande för social och miljömässig samhällsnytta.

4.2.2

Stärkt stöd av och från nyckelaktörer

Kapitalförsörjningen av företag i tidiga utvecklingsfaser är generellt beroende av stöd från
vissa grupper av nyckelaktörer i marknaden såsom företagsfrämjareorganisationer.
Litteraturen pekar på att dessa spelar en viktig roll för innovativa segment av företag
genom stöd och rådgivning kring affärsutveckling, finansiering och
verksamhetsutveckling. Dock är två dimensioner av stöd mindre utvecklade bland svenska
aktörer. En dimension är stöd till finansiell kunskap, kring finansieringsprocesser och
kring kriterier för investeringsbarhet. Finansiell expertis är mindre vanligt bland
företagsfrämjande aktörer, särskilt inom det universitetsnära innovationssystemet. Till
detta kommer en dimension om anpassning av stöd till Agenda 2030. Rådgivning och stöd
kring sociala och miljömässiga dimensioner av företagande är mindre utvecklade. För
segment av företag och organisationer som bygger sin affär på sådan samhällsnytta kan
bristande stöd vara en hämsko för grundläggande affärs- och verksamhetsutveckling, men
även finansiering. Tillväxtverket kan därför råda till utformning av insatser under EU:s
strukturfonder som bidrar till utveckling av finansiell kunskap och kunskap om social och
miljömässig samhällsnytta bland landets företag och organisationer. Detta skulle stärka
kapitalförsörjningen för särskilt samhällsnyttiga företag och även bidra till att prioritera
upp denna målgrupp bland företagsfrämjande aktörer.

4.2.3

Stärkt data, analys och forskning

Ett återkommande resonemang i litteraturen, som berör flera segment av företagande för
samhällsnytta, är att det finns en brist på data, analys och forskning. Detta hämmar
policyutveckling och finansiering för dessa delar av ekonomin. Dels är det utmanande för
finansiärer, särskilt inom kreditväsendet, att möta finansieringsbehov hos segment som
saknar historiska data kring företagsekonomi eller marknadsdata som underlag för
kreditbedömning. Brist på data gör det även svårt att analysera och ge rekommendationer
om hantering av utmaningar för olika segment av företag. I analysen av företag och
teknologier med långa ledtider syns att Boston Consulting Group och EIB tagit ett grepp
för att hantera denna utmaning. Detta genom att organisationerna identifierat paneler av
företag ifråga med tillräckligt stora kohorter för att tillåta undersökningar genom enkäter
och intervjuer. Detta kan vara ett konstruktivt grepp för att öka kunskapen om olika
segment av företag som antas vara i behov av särskilt stöd. Produktion av sådan data och
sammanställning av sådana kohorter av företag villiga att delta i undersökningar kan även
tjäna som grund för forskning.
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5

Fortsatt lärande

Behov av bättre data, analys och forskning är genomgående i studien av hållbara
investeringar. Tillväxtverket finner flera frågeställningar vars belysning skulle kunna öka
insikten kring behov och utformning av marknadskompletterande insatser och
policyutveckling. En stärkt informationsbild kan även möjliggöra för marknadens aktörer
att själva organisera sig och samverka för förbättringar i kapitalförsörjningen inom olika
segment.

5.1.1

Hållbar stadsutveckling

5.1.1.1 Offentliga investeringar i hållbar stadsutveckling
Det vore förtjänstfullt att kartlägga kommuners investeringar som bidrar till hållbar
stadsutveckling. Data om investeringsteman, syften och mål, projekteringsprocesser,
inklusion av samhällsnytta samt effektmätning kan belysa behov och utmaningar. Detta
kan stärka policyutveckling och utformning av insatser som syftar till investeringar för
hållbar stadsutveckling i Sverige.

5.1.1.2 Privata investeringar i hållbar stadsutveckling

På motsvarande sätt kan privata finansiärers bidrag till investeringar i hållbar
stadsutveckling belysas på samma sätt som offentliga investeringar. Detta kan öka
kunskapen om privata aktörers roll och tydliggöra eventuella behov att stärka privata
investeringar i hållbar stadsutveckling.

5.1.1.3 Bidrag för hållbar stadsutveckling

Genomlysning av bidragsprogram som syftar till att stödja eller genomföra hållbar
stadsutveckling kan identifiera behov och utmaningar som hindrar kommersiell
finansiering. Detta kunde sedan utvärderas för möjligheten att stärka insatser genom just
kommersiell finansiering. Sådan kunskap kan även ligga till grund för utformning av
blandade instrument som bidrar till hållbar stadsutveckling. I det senare fallet kan
bidragskomponentens insatslogik stärkas genom samverkan med ett
finansieringsinstrument och vice versa.

5.1.1.4 Upphandling för hållbar stadsutveckling

Det vore förtjänstfullt att belysa organisering av upphandling inom hållbar
stadsutveckling med avseende på samhällsnyttan som dimension. Utsträckningen i vilken
hållbarhetskrav används för att stärka upphandlingens bidrag till samhällsnytta kan visa
på potential för efterfrågan på produkter och tjänster från organisationer som arbetar
med social innovation eller cirkulära modeller.

5.1.2

Social innovation

5.1.2.1 Paneler av sociala företag
För att bättre belysa sociala företags finansieringssituation kan paneler med
organisationer som bidrar till social innovation upprättas. En panel är en förteckning av
aktörer som gjort sig tillgängliga för undersökningar. GDPR-hänsyn kan lösas i samverkan
med forskningsinstitut. Sådana paneler kunde vara föremål för kvantitativa och kvalitativa
undersökningar, analys och forskning som belyser behov och utmaningar rörande
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finansiering men även trovärdigheten i affärsmodeller kring social innovation. De vore
även en förutsättning för att kunna kvantifiera finansieringsgap för målgruppen.

5.1.2.2 Mikrofinans

Europeisk mikrofinans motiveras med bidrag till finansiell inklusion av
mikroentreprenörer. Tillväxtverket har inte funnit tillförlitliga data och analys över
mikroentreprenörers finansiella inklusion eller exklusion i Sverige. Belysning av detta
kunde motivera eller avfärda insatser för att stärka mikrofinansiering i Sverige.

5.1.2.3 Sociala utfallskontrakt

I Sverige pågår prövande av sociala utfallskontrakt (social impact bonds) i mindre skala.
Dessa instrument är en avancerad form av impact-investeringar med låg kommersiell
mognad men med starkt fokus på finansiering av mätbar social och samhällsekonomisk
nytta. Studier av dessa instrument kan informera framgångar i utveckling av upphandling
och andra former av uppdrag från myndigheter till privata eller ideella aktörer för
implementering av sociala innovationer.

5.1.2.4 Idéburna offentliga partnerskap

Kommuner som agerar beställare av sociala innovationer eller tjänster och produkter för
social samhällsnytta använder sig i viss omfattning av så kallade idéburna offentliga
partnerskap (IOP) för uppdrag till ideella aktörer. Tillväxtverket kan inte finna någon
tillförlitlig analys av fenomenet och dess funktionalitet. Utvärdering av hur IOP-kontrakt
utformas kan öka kunskapen kring hur kravställning av sociala samhällsnyttan kan gå till i
praktiken. Graden av samstämmighet av sådana krav med marknadens framväxande
standarder för mätning av sociala samhällsnytta är intressant. Det kan påverka om
verksamheter som får offentliga uppdrag utvecklar erbjudanden och affärer som stärker
deras kommersiella potential. IOP-kontraktens förmåga att motverka bidragsberoende
skulle kunna utvärderas. Det är likaledes intressant att belysa vilken annan finansiering
organisationer som levererar under IOP har och om IOP-affären stärker eller förhindrar
möjligheterna till extern finansiering.

5.1.2.5 Utfallsfinansiering

I litteraturen lyfts ibland förslag tillsärskilda fonder för finansiering av samhällsnyttiga
utfall. Argumentet är att sådana så kallade utfallsfonder möjliggör betalning för resultat
baserade på samhällsnytta och därmed affärer som bygger på detsamma. Detta kan
potentiellt vara ett bidrag till utvecklingen av marknader för samhällsnytta. Tillväxtverket
finner dock ingen litteratur som analyserar efterfrågan på sådana fonder från filantropiska
finansiärer och offentliga beställare. Om en sådan efterfrågan finns kan det vara motiverat
att vidare utforska möjliga insatser för utveckling av svenska utfallsfonder.

5.1.3

Cirkulärt företagande

5.1.3.1 Paneler av cirkulära företag
Precis som för social innovation är det önskvärt att belysa cirkulära företags affärer,
finansiering, behov och utmaningar. Etablering av paneler med sådana företag kunde
möjliggöra kvantitativ och kvalitativ analys för att informera framtida policyutveckling.
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5.1.3.2 Dialog med finansiärer
Tillväxtverket har inte funnit någon litteratur kring hur marknadens finansiärer uppfattar
cirkulära företag. Sådana studier kunde informera förekomsten på svenska marknaden av
de hinder för finansiering som identifierats för cirkulärt företagande i andra länder.

5.1.4

Företagsfrämjare och innovationsaktörer

5.1.4.1 Hållbarhetsarbete hos företagsfrämjare och innovationsaktörer
Tillväxtverket har inte funnit någon litteratur som redogör för företagsfrämjande och
innovationssystemets aktörer rörande deras arbete i hållbarhetsfrågor. Det vore önskvärt
att kartlägga hur dessa aktörer arbetar med stöd till företag och organisationer som
arbetar med social eller miljömässig samhällsnytta. Kapacitet och förmågor rörande
finansiering, effektmätning och värdering av sådana organisationers verksamhet och
lösningar krävs om företagsfrämjande och innovationsaktörer ska kunna bidra till att
stärka målgruppens utveckling av affärer och marknader.

5.1.5

Impact investment

5.1.5.1 Paneler av impact-investerare
Tillväxtverket har inte funnit någon litteratur som går igenom impact-investeringar på
svenska marknaden. Etablering av paneler (listor med aktörer villiga att delta i
undersökningar) med impact-investerare kunde möjliggöra kvantitativ och kvalitativ
analys av impact-investeringar i Sverige. Sådana studier kunde verifiera eller avfärda om
EU-kommissionens hypotes om utmaningar för impact-investeringar gäller på den
svenska marknaden. Sådana studier kunde också avgöra om impact-investeringar i
Sverige följer IFC:s normer för mätning av samhällsnytta.

5.1.6

Mätning och värdering av samhällseffekter på finansmarknaden

5.1.6.1 EU-taxonomins implementering i Sverige
Det vore förtjänstfullt att följa EU-taxonomins implementering i Sverige med avseende på
analysen av hållbara investeringar. Detta för att kunna identifiera gap där taxonomin
hjälper respektive stjälper affärsmässiga verksamheter som producerar
samhällsekonomiskt och politiskt önskvärd social eller miljömässig samhällsnytta.
Taxonomin kan komma bli standard på den kommersiella finansmarknaden i Europa.
Tillväxtverket erfar att den kommer få konsekvenser för vilka trender som utvecklas
respektive stryps rörande hållbara investeringar i Sverige. Likaledes är det intressant att
följa taxonomins implementering med bäring på existerande finansieringsinstrument
inom regionalfondens tidigare programperioder.

6
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