
SVCA | 2015

AKTIVA ÄGARE
SKAPAR FLER JOBB





FÖRORD

Många svenska studier har under de senaste tio åren fokuserat på företagarklimatet och innova-
tionsklimatet. De har gjorts i arbetsgrupper såsom Globaliseringsrådet som initierades av regerin-
gen Reinfeldt och Framtidskommissionen som regeringen Löfven startat. Ingenjör- och Vetenskap-
sakademin, Världsbanken och IMF har också gjort studier på detta område. 

Kapitaltillförsel är en förutsättning för att få idéer att bli verklighet men är ofta en mindre del av 
nämnda studier. Därför har denna rapport helt inriktats på kapital och ägande ur ett brett perspek-
tiv. Var kapitalet kommer ifrån, hur det investeras, vem som äger det och varför det är viktigt att 
Sverige är ett attraktivt land för aktivt ägande är frågor som rapporten på ett unikt sätt har fokuser-
ats på. 

Sammanfattningsvis så pekar alla analyser på ett mycket intressant faktum: Företag med aktivt 
ägande uppvisar högre tillväxt och skapar fler jobb än passivt ägda företag. Därför behövs 
en agenda för mer aktivt ägande i Sverige så att fler företag ska kunna växa och utvecklas.

Det är Svenska Riskkapitalföreningen som har skrivit rapporten och McKinsey & Co som har 
genomfört analyserna. Vi är väldigt tacksamma över det detektivarbete som SCB utfört för att hitta 
rätt siffror och för att vår europeiska samarbetsorganisation Invest Europe jobbat hårt med att 
bena ut hur kapital och ägande hänger samman. Vi är också mycket glada över att 
akademiker, branschföreträdare, företagsledare, fackföreningsledare och beslutsfattare har velat 
vara involverade i vår process med att ta fram data och diskutera olika perspektiv längs vägen. 
Slutsatserna är dock helt våra egna. 

Givet rapportens detaljrikedom, blir det nödvändigt att använda sig av en rad begrepp och ter-
mer, och rapportens innovativa anslag gör dessutom att vissa nya begrepp behöver introduceras. 
Termerna riskkapital, riskkapitalister och riskkapital-fond har visat sig svåra att använda eftersom 
de uppfattas så olika och innebörden därför blir både diffus och missvisande. Bättre är då den 
internationella termen private equity och private equity-fond och de två delkategorierna av denna; 
buyout och venture capital. I rapporten har den svenska mycket beskrivande termen utvecklins-
kapital introducerats för att beskriva private equity, och termerna utvecklingskapital i tidig respek-
tive sen fas för att på ett talande sätt referera till venture capital respektive buyout. 
 
Till detta kommer kategorierna aktivt respektive passivt ägande att diskuteras. Vad som menas, 
och vad man kan dra för lärdomar med hjälp av dessa två kategorier, kommer att framgå under 
rapportens gång. 

Elisabeth Thand Ringqvist
Styrelseordförande Svenska Riskkapitalföreningen
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DEN FINANSIELLA UTGÅNGSPUNKTEN FÖR SVERIGE 
Sverige har stabil tillväxt men den är inte tillräckligt bra om vi ska kunna konkurrera med de 
bästa tillväxtländerna. Entreprenörsvillkor, innovation och kapital är avgörande för tillväx-
ten. Tillgången till kapital är god men för företag i tidiga faser har det skett en koncentration 
mot vissa branscher. 

Det går bra för Sverige om jämförelsen stannar vid europeiska ekonomier. Tittar man däremot på 
andra marknader så växer Sverige långsammare än framgångsrika länder. För tillväxt krävs ett 
gott företagsklimat, en god tillförsel av innovationer och en stark och stabil tillgång till kapital.
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Det	finns	idag	gott	om	kapital	i	Sverige.	Bankerna	är	solida	och	tillväxten	i	utlåningen	från	banker-
na är god. Marknadskapitaliseringen, dvs det samlade värdet på alla noterade aktier mätt i andel 
av BNP är mycket hög och Sverige har näst störst marknadskapitalisering i Europa. Tillgången till 
utvecklingskapital i både tidig (venture capital) och sen fas (buyout) mätt i BNP är bra och Sverige 
är bara något sämre än Storbritannien på detta område. Affärsänglarnas investeringar håller god 
nivå.
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Företag med höga tillväxtambitioner i utvecklingsfaser upplever inte heller att tillgång till kapital är 
den största begränsande faktorn. I en studie som gjorts för denna rapport delades de svarande in 
i två grupper. Den ena gruppen utgjordes av snabbväxande företag och den andra var en kontroll-
grupp med blandade företag. Snabbväxarna ansåg inte att tillgång till kapital var ett stort problem. 
Företag i kontrollgruppen, med mer modesta tillväxtambitioner, tyckte att det var ännu mindre 
besvärligt	att	få	tag	i	den	finansiering	de	behöver.	
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Därmed	inte	sagt	att	det	inte	finns	företag	inom	vissa	sektorer	och	geografier	som	har	svårt	att	få	
tag på det investeringskapital de behöver. Detta problem illustreras också av att det tidiga utveck-
lingskapitalet koncentrerats till färre och större fonder under perioden från 2007 till 2014. Under 
samma tid har också en mycket stor koncentration skett mot techsektorn.
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SVERIGES FÖRETAGSSTRUKTUR, KAPITALTILLFÖRSEL OCH 
INVESTERINGSTYPER

Den svenska företagsstrukturen har radikalt förändrats under de senaste åren. Jobben 
skapas i de mindre företagen medan de stora företagen har haft negativ jobbtillväxt. Hälften 
av allt kapital som investerades i Sverige 2014 kom från utlandet. Därtill har finansiering av 
företagstillväxten förändrats så att ett antal nya investerare kommit in som kan kanalisera 
det ökande svenska och utländska institutionella kapitalet så att det når entreprenörer och 
företag.

Den tillväxt som Sverige har idag, både i termer av värdeskapande och i antal jobb, sker främst 
i små och medelstora företag. Den allra snabbaste jobbtillväxten sker i mycket unga företag. 
Företag yngre än 5 år skapar nästan hälften av alla jobb och det är bara Nederländerna som slår 
Sverige beträffande jobbtillväxt hos de yngsta företagen. Slående är också att i USA skapas över 
hälften av alla jobb i de äldsta företagen.

Nyanställningar och värdeskapande drivs framförallt av mindre bolag medan stora har haft en 
negativ utveckling.
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Idag	är	det	endast	44	företag	som	har	fler	än	5000	anställda	i	Sverige	och	knappt	tusen	som	har	
över 250 anställda. Jobbskapandet i de 44 största företagen har varit negativt under perioden 
2007 och 2014. Det är inte så konstigt eftersom de noterade bolagen har en majoritet av sina
anställda utomlands. Det varierar från företag till företag varför det är så, men det är sannolikt en 
kombination av behovet av att vara nära de marknader som man verkar på och att produktion 
läggs i länder med lägre produktionskostnader. Dessutom har både de största företagen men 
också de något mindre företagen, fokuserat på sina kärnkompetenser i Sverige och därmed köper 
de in tjänster av mindre leverantörer, istället för att hålla all kompetens internt.
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Sverige har på 25 år blivit helt beroende av utländskt kapital. Stora reformer genomfördes i svensk 
politik under sent åttiotal och tidigt nittiotal, vilket gjorde att det på ett helt annat sätt än tidigare var 
möjligt att investera i Sverige. Första avgörande förändringen var valutaavregleringen 1989 som 
inte bara gjorde att pengar strömmade ut ur landet utan även in i landet. Förändringarna fortsatte 
sedan med EU inträdet som ytterligare främjade den fria rörligheten av kapital. 
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har"säkerställd"data.""

År 2014 fanns det 8 100 miljarder investerat i eget kapital i Sverige. Som jämförelsetal kan näm-
nas att den svenska statsbudgeten har en omslutning på 1 400 miljarder. Svenska privatpersoner 
och hushåll står för 14 procent av kapitalet, 22 procent kommer från svenska institutioner och 12 
procent från svensk förvaltning. De resterande 50 procent av kapitalet har utländska ägare.
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Privatpersoners och hushållens investeringar går delvis till börsen, övrigt placeras direkt i företa-
get när privatperson och entreprenör är en och samma person eller genom ägarfamiljer och den i 
Sverige nya, och än så länge inte så omfattande, investeringsformen affärsängel. 

I gränsytan mellan de största ägarna av kapital, de svenska och utländska institutionell ägarna, 
och företagen har det skett en omfattande utveckling av investerare. Investmentbolagen har en 
lång tradition i Sverige medan privat utvecklingskapital i tidig fas (venture capital ), utvecklingska-
pital i sen fas (buyout) och så kallade aktivister (som tar större positioner i noterade bolag för att 
åstadkomma förändring) har uppstått under de senaste 30 åren. Man måste skilja på aktiva kapi-
talförvaltare som använder sin kompetens till att förvalta andras kapital genom att insiktsfullt avlä-
sa rörelser på marknaden och aktiva ägare som är aktiva och engagerade i de företag de (delvis) 
äger. De aktiva ägarna sitter i bolagets styrelse för att på daglig basis vara med och fatta beslut 
om företagens strategiska och taktiska skeenden.
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Investerarna kanaliserar kapital till olika typer av företag. De allra minsta bolagen domineras 
helt av entreprenörer och ägare. Men redan när bolagen har nått över 10 anställda så utgör en-
treprenörer och ägare bara hälften av ägandet och investmentbolag, utländska bolag och privat 
utvecklingskapital i tidig och sen fas såväl som affärsänglar kommer in som större ägare. När 
företagen	blir	fler	än	femtio	anställda	så	är	bara	23	procent	kapital	från	ägare	och	entreprenörer.	
Utländska företag och investerare utgör 42 procent. Ju större företagen blir desto mer domineras 
de av utländskt ägande förutom när de kommer till de allra största bolagen, där svenska invest-
mentbolag och ägarfamiljer utgör över 20 procent av ägandet.
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15"

Företagsstorlek"avgör"vilka"investerare"som"aHraheras""

KÄLLA:"SCB;"SVCA;"Statliga"myndigheters"årsredovisningar;"Preqin;"Capital"IQ;"Världsbanken;"IMF;"SkaHeverket;"Tillväxtanalys"

Summa"och"andel"eget"kapital"i"svenska"företag"per"investerare"och"storlekskategori;"Miljarder"kr,"2014"

Entreprenörer"och"ägare" 238'(86%)' 209'(55%)' 171"(23%)" 301"(7%)" 24"(1%)" ""943""

Ägarfamiljer" P" 1"(0%)" 23"(3%)" 72"(2%)" 266"(10%)" ""362""

Privat"utv.kap."('digt)"" 3"(1%)" 7"(2%)" 16"(2%)" 4"(0%)" P" ""30""

Privat"utv.kap."(sent)" P" 7"(2%)" 51"(7%)" 121"(3%)" 17"(1%)" ""197""

Affärsänglar" 4"(1%)" 5"(1%)" 2"(0%)" 1"(0%)" P" ""12""

Ak'visyonder" P" P" P" P" 9"(0%)" ""9""

Investmentbolag" P" 47"(12%)" 20"(3%)" 44"(1%)" 338"(13%)" ""450""

Statligt"utvecklingskapital" 2"(1%)" 1"(0%)" 2"(0%)" P" P" ""4""

Utländska"företag" 10"(4%)" 42"(11%)" 237"(32%)" 1,207"(30%)" 289"(11%)" "1"785""

Offentlig"förvaltning" 13"(5%)" 26"(7%)" 75"(10%)" 671"(17%)" 53"(2%)" ""839""

Ins'tu'onella"investerare" 4"(1%)" 16"(4%)" 51"(7%)" 550"(14%)" 568"(21%)" "1"188""

Hushåll" 2"(1%)" 8"(2%)" 18"(2%)" 162"(4%)" 167"(6%)" ""358""

Utländska"investerare" P" 10"(3%)" 71"(10%)" 896"(22%)" 931"(35%)" "1"909""

Totalt' ''276'' ''380'' ''736'' '4'029'' '2'664''

Ak.vt'ägande' 247'(89%)' 277'(73%)' 285"(39%)" 543"(13%)" 655"(25%)" "2"173""

Ak.vt'utl.'företag' 10"(4%)" 42"(11%)" 237"(32%)" 1,207"(30%)" 289"(11%)" "1"513""

Passivt'ägande' 19"(7%)" 61"(16%)" 214"(29%)" 2,279'(57%)' 1,720'(65%)' "5"247""

Mikrobolag' Småbolag'
Mindre'
medelstora'
bolag'

Medelstora'
bolag'

Stora'bolag'

>10%" >20%" >50%"<10%"Andel'av'storlekskategori'

I bilden ovan är det tydligt att affärsänglar framförallt investerar i bolag med upp till 50 anställda, 
dvs utvecklingskapital i tidig fas. Affärsänglar investerar hälften av sitt kapital i småbolag och an-
dra hälften av kapitalet investeras i ”mindre medelstora bolag”. Utvecklingskapital i sen fas invest-
erar två tredjedelar av sitt kapital i medelstora bolag. 

Den största tillväxten, mätt i årlig tillväxt i marknadsvärde av eget kapital, varierar beroende på 
vilken företagsstorlek som studeras. Mellan 2006 och 2014 var det en stark tillväxt i statligt ut-
vecklingskapital i de tre minsta företagsgrupperna vilket grundas i att Fouriertransform, Inlandsin-
novation och Almi Equity skapades under denna tid. Den näst största tillväxten i marknadsvärde 
uppmättes under den här tidsperioden i bolag med så kallade ägarfamiljer, där tillväxt framförallt 
ökade inom de mindre medelstora bolagen och de medelstora bolagen. Tredje största tillväxten 
hade privat utvecklingskapital i sen fas, framförallt i de mindre medelstora bolagen, men även i 
småbolag och medelstora bolag. Noteras bör också att utländska företag har haft starkt tillväxt i 
alla företagsklasser, från mikrobolag till stora bolag.

BILD 13



SVCA | 14

16"

Av"det"privata"kapitalet"har"ägarfamiljer"och"utvecklingskapital"i"
sen"fas"ökat"mest"i"marknadsvärde"""

KÄLLA:"SCB;"EVCA;"SVCA;"Statliga"myndigheters"årsredovisningar;"Preqin;"Capital"IQ;"Världsbanken;"IMF;"SkaHeverket;"Tillväxtanalys"

Årlig"'llväxt"i"marknadsvärde"av"eget"kapital,"2006P14;"Procent"

Lika"snabb" Långsammare"Snabbare"

Entreprenörer"och"ägare" 4%" 4%" 4%" 3%" 5%"

Ägarfamiljer" 4%" 11%' 13%' 4%"

Privat"utv.kap."('digt)" P7%" P7%" P6%"

Privat"utv.kap."(sent)" 8%' 10%' 7%' 7%'

Affärsänglar" P5%" P5%" P5%" P5%"

Ak'visyonder" 3%"

Investmentbolag" 8%" 7%" 8%' 7%'

Statligt"utvecklingskapital" 13%' 11%' 14%'

Utländska"företag" 9%' 9%' 8%' 8%' 8%'

Offentlig"förvaltning" 4%" 7%' 3%" 3%" P2%"

Ins'tu'onella"investerare" P10%" P6%" P4%" 5%" 2%"

Hushåll" P9%" P8%" P10%" P3%" P6%"

Utländska"investerare" 5%" P2%" 6%" 3%"

Total' 3%' 3%' 3%' 5%' 3%'

Ak.vt'ägande' 3%' 4%' 4%' 5%' 6%"

Utländska'företag' 9%" 9%" 8%" 8%" 8%"

Passivt'ägande' T2%' T1%' T2%' 4%' 1%'

Tillväxt'rela.vt'företagskategori'Passivt"ägande" Ak'vt"ägande"

Mikrobolag' Småbolag'
Mindre'
medelstora'
bolag'

Medelstora'
bolag'

Stora'bolag'

BILD 14



EFFEKTEN AV AKTIVA ÄGARE
Hälften av allt kapital har aktiva ägare och företag med aktiva ägare uppvisar högre tillväxt 
och större jobbskapande än företag i samma storleksklass med passiva ägare. Ju större 
företag är desto mer passivt är kapitalet och när företagen passerar 250 anställda så ökar 
andelen som har en majoritet passivt ägande samtidigt som nettoanställning minskar.

Hälften av allt kapital som är investerat i Sverige är passivt förvaltat och hälften har aktivt ägande. 
I det aktiva ägandet är en knapp fjärdedel investerat via utländska bolag och en dryg fjärdedel är 
aktiva svenska ägare. Det inkluderar entreprenörerna själva som utgör 12 procent, investment-
bolag såsom Industrivärden och Investor utgör 6 procent, ägarfamiljer såsom Bonnier och Rune 
Andersson utgör 4 procent. Privat utvecklingskapital i tidig och sen fas utgör 2,5 procent. 

18"

Häl@en"av"kapitalet"är"passivt"förvaltat"och"häl@en"har"ak'va"
ägare.""
Företagens"eget"kapital"fördelat"per"kategori"investerare,"Procent"e@er"marknadsvärde"på"
investering,"2014"

Utländska'
investerare'(24%)'

Ins.tu.onella'
investerare'(15%)'

Offentlig''
förvaltning'(10%)'

Hushåll'(4%)'

Utländska''
företag'(22%)'

Entreprenörer'och'
ägare'(12%)'

Övrigt'ak.vt'(0,2)'
Privat'utvecklingskapital,'.dig'fas'(0,4%)'

Privat'utvecklingskapital,'sen'fas'(2%)'

Ägarfamiljer'(4%)'

Investmentbolag'(6%)'

100% = 8100 miljarder kr 

1"Investerare"med"ak'vt"ägande"håller"en"inflytelserik"ägarandel,"genom"vilken"de"tar"ak'va"och"transforma'va"ini'a'v"i"styrningen"av"företag"med"vinstdrivande"sy@e;"passiva"ägare"är"
i"högre"grad"placerare"av"kapital,"samt"offentlig"förvaltning."

2"Privat"utvecklingskapital"innefaHar"även"i"utlandet"baserade"fonders"investeringar"i"Sverige."DeHa"kapitalägande"har"då"subtraherats"från"kategorin"Utl."investerare"och"Utl."Företag"
3"Affärsänglar,"ak'visyonder"samt"statligt"utvecklingskapital"

KÄLLA:"SCBs"Finansräkenskaper;"SVCA;"Statliga"myndigheters"årsredovisningar;"Preqin;"Capital"IQ;"CPAT;"Världsbanken;"IMF;"SkaHeverket;"Tillväxtanalys"

Små företag har givetvis den största andelen aktivt kapital och i företag med upp till 10 anställda 
har 84 procent av företagen aktiva ägare. Den stora förändringen sker när företagen kommer upp 
i	storleksklass	på	50-249	anställda.	I	den	klassen	finns	4000	företag	men	bara	en	knapp	tredjedel	
av dessa har aktiva svenska ägare. Det är också i den här storleksklassen av företag som den 
genomsnittliga årliga tillväxten i omsättning är som högst med 2,5 procent. Företag i kategorin 
250-5000	anställda	har	en	tillväxttakt	på	1	procent.	I	bolag	med	fler	än	5000	anställda	är	tillväxt-
takten negativ.
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19"

Mindre"och"medelstora"bolag"i"Sverige"uppnår"troligtvis"inte"sin"
fulla"poten'al""

KÄLLA:"SCB;"SVCA;"Statliga"myndigheters"årsredovisningar;"Preqin;"Capital"IQ;"Världsbanken;"IMF;"SkaHeverket;"Tillväxtanalys"

50P249"anställda" 250P4999"anställda"10P49"anställda"<10"anställda" >5000"anställda"

Mikrobolag' Småbolag'
Mindre'
medelstora'
bolag'

Medelstora'
bolag'

Stora'bolag'

OmsäHning"2008P2013"(%"genomsniHlig"'llväxt,"vänster"axel)"

Ägarski@e"(%"ak'vt"förvaltat,"höger"axel)"

Förutom att den genomsnittliga tillväxten minskar i takt med att bolagen blir större och får allt 
större andel passivt kapital blir företagen även sämre på jobbskapande. I genomsnitt har bolag 
med aktiva ägare 3 procent tillväxt i jobbskapande (2008-2013). I den viktiga tillväxtkategorin av 
företag som har 50-249 anställda är skillnaden mellan aktiva och passivt ägda företag 5 procen-
tenheter i tillväxt av arbetstillfällen.
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20"

Ak'vt"ägda"bolag"växer"snabbare"än"andra"bolag"

BOLAG'MED'
PASSIVT'
KAPITAL2''

BOLAG''
MED'AKTIVT'
KAPITAL1''

KÄLLA:"SCB;"SVCA;"Statliga"myndigheters"årsredovisningar;"Preqin;"Capital"IQ;"Världsbanken;"IMF;"SkaHeverket;"Tillväxtanalys"

1"Bolag"finansierade"med"Buyout"eller"Venture"Capital"
2"GenomsniH"för"samtliga"svenska"bolag"har"använts"som"jämförelse"
3"Viktat"genomsniH"baserat"på"totalt"antal"anställda"
4"TillväxHakter"för"stora"och"medelstora"bolag"väger"tyngre"i"genomsniHet"e@ersom"dessa"bolag"står"för"merparten"av"totalt"antal"anställda"

SKILLNAD'
I'TILLVÄXTT'
TAKT'

+4"p.p."+1"p.p."+5"p.p."+7"p.p."+16"p.p."

Förändring"i"antal"anställda"2008P13,"GenomsniHlig"årlig"'llväxt"

50P249"anställda" 250P4999"anställda"10P49"anställda"<10"anställda" >5000"anställda"

MikroT
bolag'

SmåT
bolag'

Mindre'
medelstora'
bolag'

Medelstora'
bolag'

Stora'
bolag'

3%4'

1%'

+2p.p.'

Totalt3!!

I mikrobolagen dominerar det svenska aktiva ägandet och i de viktiga medelstora företagen, som 
står för en tredjedel av det svenska förädlingsvärdet (bild 8), är det bara 13 procent svenskt aktivt 
ägande. I denna kategori är jobbtillväxten noll enligt analysen ovan. Det är oroande för Sveriges 
förmåga att skapa arbetstillfällen. Den fallande tillväxten i uppväxlingsfasen, i omsättningstillväxt 
och jobbskapande, sammanfaller med en kraftig minskning av aktivt ägande.

SVCA | 17

BILD 17



21"

Den"fallande"'llväxten"i"uppväxlingsfasen"sammanfaller"med"en"kra@ig"
reduk'on"av"ak'vt"ägande"

KÄLLA:"SCB;"SVCA;"Statliga"myndigheters"årsredovisningar;"Preqin;"Capital"IQ;"Världsbanken;"IMF;"SkaHeverket;"Tillväxtanalys"

'''''''''Mikrobolag''
' (<10'anställda)'

'''''''''''''Medelstora''
(' (250T4999'anställda)'

SVENSKT'AKTIVT'
ÄGANDE'

UTLÄNDSKT'
AKTIVT'ÄGANDE'

PASSIVT''
ÄGANDE'

89%'

13%'

4%'
30%'

7%'

57%'

INVESTERARE"
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SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE ORD
För att företag ska nå sin fulla potential i alla faser av tillväxt skulle Sverige gynnas av en 
agenda för ökat aktivt ägande som både handlar om förbättrade villkor för entreprenörerna 
men också för att kapital ska attraheras till Sverige.

Det internationella sparandet i pensionsfonder har ökat markant sedan åttitalet. Med en växande 
medelklass runt om i världen så talar allt för att fondsparandet kommer att öka ytterligare. Effekten 
är	både	att	det	passiva	kapitalet	kommer	att	öka	men	också	att	det	kommer	att	finnas	en	efterfrå-
gan på olika tillgångsslag, för att skapa balanserade portföljer. 

Det innebär att alla länder behöver investerare som kan göra det passiva kapitalet aktivt. Med stor 
sannolikhet kommer dessutom dagens olika investerare att kompletteras av nya som vi idag inte 
kan förutse.

För att Sverige ska bli framgångsrikt i den globala dragkampen om kapital som kan investeras be-
hövs en agenda för aktivt ägande som handlar om att entreprenörer, företag och kapital attraheras 
och vill verka i Sverige. 

Företagsagendan måste säkerställa att entreprenörer vill låta sina företag växa i Sverige. Den 
handlar om kända skatteregler och regleringsfrågor. 3:12-regler måste öppna för att inte låsa in 
kapital efter försäljning, införa gynnsam optionsbeskattning, påskynda processer för arbetskraftsin-
vandring för små företag, säkerställa en fungerande bostadsmarknad och utvidga investeraravdra-
get till att gälla även juridisk person.

En agenda för aktivt ägande måste formas i en kommission. Investerarna som berörs av en aktiva 
ägaragenda är, som beskrivits i denna rapport, mycket olika till sin natur. Övergripande måste en 
sådan agenda bygga på långsiktighet i lagstiftningen och trygghet i tillämpning av lagarna. Det är 
dessutom avgörande, för stora delar av företagssektorn men särskilt för kapitalintensiv verksam-
het, att all skattelagstiftning är harmoniserad med de framtida reglerna inom EU och OECD. 

Vårt nästa steg är att öppna för ett fortsatt samtal om hur den aktiva ägaragendan bör se ut. 
Företagsagendan som sådan har många andra forum, så även om frågorna är angelägna så 
finns	många	andra	initiativ	som	vi	gärna	stödjer.	Däremot	finns	ett	omedelbart	behov	att	fortsätta	
de samtal som vi initierat i denna process genom att bjuda in olika aktörer till Kommissionen för 
Aktivt ägande i Sverige. Syftet med en sådan kommission är att ta insikterna från denna rapport 
och strukturerat analysera konsekvenser och implikationer av nuvarande och framtida lagstiftning. 
Medlemmarna i riskkapitalföreningen är väl medvetna om att vi är en del av en kedja aktörer och 
det	är	bara	när	hela	detta	finansiella	system	fungerar	väl	som	vi	kan	göra	ett	bra	jobb	i	våra	före-
tag.
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DATAKÄLLOR

Denna rapport baseras på databaser till grund för de beräkningar som är gjorda. Databaserna 
finns	kommer	från	följande	källor.	Viss	data	är	bara	tillgänglig	för	SVCA.	Finns	det	frågor	så	hör	av	
dig till info@svca.se.

IMF 

EU-kommissionen

Världsbanken

EBAN

FiBan

SCB

SCB	finansräkenskaper

EVCA

Bank of England

Entreprenörsenkät 2015, SVCA

Preqin

OECD DYNEMP Juli 2013

Statliga myndigheters årsredovisningar

Capital IQ

CPAT

Skatteverket

Tillväxtanalys

Largestcompanies.se
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APPENDIX
Nedan följder några analyser som är bra för den fördjupade förståelsen.

26"

Obliga'oner"

”Nya"finansieringskällor”"

Statligt"riskkapital"

Kapital"från"affärsänglar"

Statliga"lån"eller"stöd"

Koryris'g"finansiering"

Privat"riskkapital"

Annat"lån"

Andra"finansieringskällor"

Banklån"

Egenfinansierat"ak'ekapital"

Relevanta"finansieringsformer"för"mindre"bolag"
Andel"av"respondenter"som"svarat"aH"viss"finansieringsform"är"relevant,"dvs"har"de"använt"den"'digare"
eller"kan"tänkas"använda"den"framöver"

HÖGPOTENTIALBOLAG1'

N=138"
KONTROLLGRUPP2'

N=107"

1"Högpoten'albolag"är"2014"års"Gaseller"från"Dagens"Industri"
2"Kontrollgruppen"är"slumpmässigt"urval"av"företag"med"motsvarande"karakteris'ka"som"Gaseller"i"termer"av"storlek"

SKILLNAD'

KÄLLA:"Entreprenörsenkät"2015"

A)!egenfinansiering!och!
banklån!är!de!två!främsta!!
finansieringskanalerna!
bekrä;as!i!vår!enkät!
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27"

Investerare:"fördelning"av"ak'va"och"passiva"ägare"

FÖRETAGENS'EGET'KAPITAL:'INVESTERARE2'

100%"="8,1"tusen"miljarder"kr"
FÖRETAGENS'SKULDER:'INVESTERARE3'

100%"="7,5"tusen"miljarder"kr"

Procent"e@er"marknadsvärde"på"investering,"2014"

9%"Övrigt""
(ofördelade""
skulder)7"

Statliga"(bidrag)"
och"lån"

0%"
1%"

Offentlig"förvaltning"
Hushåll"

13%"

29%"

Banker"och"
finansiella"
företag"

13%"
26%"

Ins'tu'onella"
investerare"

10%"

Utländska"investerare"
Utländska"företag"

1"Investerare"med"ak'vt"ägande"håller"en"inflytelserik"ägarandel,"genom"vilken"de"tar"ak'va"och"transforma'va"ini'a'v"i"styrningen"av"företag"med"vinstdrivande"sy@e;"passiva"ägare"är"i"
högre"grad"placerare"av"kapital,"samt"offentlig"förvaltning."

2"Kategorierna"Statliga"(bidrag)"och"lån,"Banker"och"finansiella"företag"samt"Övrigt"anses"inte"ha"några"substan'ella"investeringar"i"eget"kapital"i"svenska"företag,"bl.a."då"företagens"ägande"i"
andra"företag"har"eliminerats"för"aH"undvika"dubbelräkning"av"kapital."

3"Entreprenörer"och"ägare,"Ägarfamiljer,"Privat"utvecklingskapital"('digt"och"sent),"Affärsänglar,"Ak'visyonder,"Investmentbolag"samt"Statligt"utvecklingskapital"ger"inga"substan'ella"lån"
4,5"Privat"utvecklingskapital"innefaHar"även"i"utlandet"baserade"fonders"investeringar"i"Sverige."DeHa"kapitalägande"har"då"subtraherats"från"kategorin"Utl."investerare"och"Utl."Företag"
6"Affärsänglar"(P5%),"ak'visyonder"(3%)"samt"statligt"utvecklingskapital"(13%)"
7"Kategorin"Övrigt"är"lån"i"svenska"företag"som"SCB"ej"har"kunnat"hänföra"'ll"någon"investerare,"utöver"vetskapen"aH"investerarna"är"svenska"

Utländska""
företag"

Utländska"investerare"
2%'

Ägarfamiljer"

10%"

Hushåll"

4%'

4%"

Ins'tu'onella"
investerare"

6%'
24%"

22%"

15%"

Investmentbolag"

Entreprenörer"
och"ägare"

12%'

Offentlig""
förvaltning"

0%'
0%'

Privat"utvecklingsP"
kapital""('digt)5"

Privat"utvecklingsP"
kapital"(sent)4"

Övrigt"ak'vt6"

Passivt"ägande" Ak'vt:"utl."företag"Ak'vt"ägande"

KÄLLA:"SCBs"Finansräkenskaper;"SVCA;"Statliga"myndigheters"årsredovisningar;"Preqin;"Capital"IQ;"CPAT;"Världsbanken;"IMF;"SkaHeverket;"Tillväxtanalys"
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28"

Investerare:"utveckling"av"ak'va"och"passiva"investerares"innehav"

KÄLLA:"SCBs"Finansräkenskaper;"SVCA;"Statliga"myndigheters"årsredovisningar;"Preqin;"Capital"IQ;"CPAT;"Världsbanken;"IMF;"SkaHeverket;"Tillväxtanalys"

6,5'5,9'100%'='

Passivt""
utländskt"

Ak'vt1""

Passivt""
svenskt3"

Ak'vt:"
utländska"
företag2"

8,1'

1"Ägande"av"svenska"företags"eget"kapital"av"Entreprenörer"och"Ägare,"Ägarfamiljer,"Privat"utvecklingskapital"('dig"och"sen"fas),"Affärsänglar,"Ak'visyonder,"Investmentbolag"samt"Statligt"
utvecklingskapital."DeHa"innefaHar"även"investeringar"av"utländska"aktörer"inom"privat"utvecklingskapital"('dig"och"sen"fas)"

2"Utländska"företags"ägande"av"eget"kapital"i"svenska"företag"
3"Som"Passivt"ägande"räknas"ägande"för"Offentlig"förvaltning,"Ins'tu'onella"investerare,"Statliga"långivare,"Banker"och"finansiella"företag,"Övriga"hushåll,"Utländska"investerare""
4"Till"största"del"drivet"av"kra@ig"värdeökning"i"H&M,"samt"de"onoterade"innehaven"i"Bonnier"och"Stena"(uppräknade"med"respek've"års"PricePtoPBookPmul'pel"på"Stockholmsbörsen"

2.1%"

0.4%"

2.6%"

Marknadsvärde"på"eget"kapital"i"svenska"företag;"100%=Tusen"miljarder"kr,"2006P2014""

8.9%"

7.6%"

2.1%"

6.4%"

5.5%"

7.3%"

4.8%"

1.2%"

4.0%"

4.0%"

8.1%"

2006T10" 2010T14" 2006T14"

Ak.vt'ägande'ökar'sin'andel'av'totalt'eget'
kapital'
•  Stor"'llväxt"för"ägarfamiljer"(6%4)"och"

investmentbolag"(7%)"
•  Även"privat"utvecklingskapital"i"sen"fas"växer"

starkt"(8%)"

Ak.vt'utländskt'ägande'ökar'sin'andel'
•  Ökningen"drivs"av"ökat"ägande"av"onoterade"
ak'er"(8%),"samt"andra"ägarandelar"(12%)"

Passivt'svenskt'ägande'växer'långsammare'än'
totalen'
•  Hushållens"innehav"av"noterade"ak'er"

minskar"(P5%)"
•  Offentlig"förvaltning"(3%)"och"ins'tu'onella"

investerare"(3%)"växer"långsammare"än"
totalen"

Passivt'utländskt'ägande'håller'en'jämn'andel'
genom'en'ökning'av'noterade'ak.er'2010T2014'

KOMMENTAR'

2006! 2010! 2014!

1.7%"

ÅRLIG'TILLVÄXT,'(%)"
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29"

Distribu'on"av"investerarkapital"per"fas"

KÄLLA:"SCB;"SVCA;"Statliga"myndigheters"årsredovisningar;"Preqin;"Capital"IQ;"Världsbanken;"IMF;"SkaHeverket;"Tillväxtanalys"

2%"

Utländska"investerare" 1%"

Hushåll" 358"

Ins'tu'onella"investerare"

100%'='

1"909"

1%"

1"188"1%"

2%"

Offentlig"förvaltning"

1"785"1%"

9"

Utländska"företag"

Ak'visyonder"

Investmentbolag"

839"2%"

Statligt"utvecklingskapital" 4"

450"

Affärsänglar" 12"

943"

Ägarfamiljer" 362"

3%'

197"Privat"utvecklingskapital"(sent)"

0%'

0%'

30"

Entreprenörer"och"ägare"

Privat"utvecklingskapital"('digt)"

Procent"av"EK"investerat"i"svenska"företag"per"storlekskategori,"100%=Miljarder"kr,"2014"

INVESTERARE'AV'KAPITAL"

12%"

4%"

0.4%"

2%"

0.1%"

0.1%"

6%"

0.1%"

22%"

10%"

15%"

4%"

24%"

NOTERA:"Kategorierna"Statliga"(bidrag)"och"lån,"Banker"och"finansiella"företag"samt"Övrigt"anses"inte"ha"några"substan'ella"investeringar"i"eget"kapital"i"svenska"företag,"bl.a."då"
företagens"ägande"i"andra"företag"har"eliminerats"för"aH"undvika"dubbelräkning"av"kapital."Dessa"kategorier"exkluderas"därmed"ur"grafiken."
Utländska"investerare"antas"följa"marknadskapitalisering"av"företag"per"storlekskategori"på"Stockholmsbörsen,"medan"hushållens"och"ins'tu'onella"investerares"ägande"även"
justeras"för"ägande"på"First"North"

Mikrobolag" Småbolag'
Mindre'
medelstora'
bolag'

Medelstora'
bolag'

Stora'bolag' ANDEL'
AV'EK'
(%)"
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