
Vi behöver fler utländska investerare 
Vaasa Insider den 1 mars 2022 

 
 
Nya företag är viktiga för tillväxten och detta gäller speciellt snabbväxande entreprenöriella 
företag som oftast är riskfyllda och har svårt att finansiera en expansion genom banklån. Av 
denna orsak är riskkapital som investerar i ett företags tidiga skeden centralt för dynamiken i en 
region. Och ett dynamiskt näringsliv är viktigt för att säkra en konkurrenskraftig framtid med 
hög lönsamhet, produktivitet, löner och skattebas.  
 
En källa till företagsfinansiering som nystartade bolag kan vända sig till är utländska 
riskkapitalbolag. Dock finns det finns en långvarig debatt om fördelarna och nackdelarna med 
utländska investerare. Förespråkare betonar fördelarna med utländskt kapital—bättre expertis, 
erfarenhet och nätverk—medan kritiker oroar sig för att den inhemska verksamheten kan 
urholkas då expansion av företaget främst sker utomlands på bekostnad av en lokal expansion. 
Finns det en risk att utländska investerare plockar russinen ur kakan?  
 
I en studie samförfattad med Thomas Hellmann och Alex Montag vid University of Oxford i 
England har vi studerat denna fråga med hjälp av datamaterial från Sverige. Vi finner att 
jobbtillväxten är snabbare efter att utländska riskkapitalbolag investerat. Inhemska 
riskkapitalinvesteringar ger en ökning med 20–22 procent av sysselsättningen, medan 
motsvarande siffror för utländska riskkapitalinvesteringar är 34–50 procent. Dessutom finns en 
korrelation mellan riskkapitalinvesteringar och jobbtillväxt samt med antalet nystartade bolag 
inom samma kommun och bransch där en investering görs. Denna korrelation är starkare för 
utländska riskkapitalinvesteringar och utöver detta är sannolikheten att få ytterligare 
finansiering högre. Dessa resultat håller även efter att vi beaktat selektionseffekter, det vill säga 
att utländska investerare investerar i andra typer av företag än de inhemska. 
 
Även om studien är baserad på datamaterial från Sverige finns det starka skäl att tro att 
resultaten även gäller för Finland och Österbotten då det finns många likheter mellan dessa 
länders näringsliv.  
 
Slutsatsen är således att utländska riskkapitalbolag bör uppmuntras att investera i regionen om 
vi vill stimulera större företagande, fler arbetstillfällen och högre välstånd. Oron att utländska 
investerare skulle plocka russinen ur kakan och främst satsa på tillväxt utomlands verkar inte 
vara befogad. 
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