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Uppdraget: Främja en fortsatt grön omställning

• Kartlägga och sammanställa behov och åtgärdsområden inom 

framför allt finansmarknadsområdet

• Utveckla genomförbara och effektiva förslag på fokusområden

1. Ta utgångspunkt i befintliga analyser

2. Förädla och komplettera med egna förslag på fokusområden

• Målsättning: Göra det enklare och mer attraktivt att investera i grön 

omställning
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Fokusområden

1. Kompetens, rådgivning och guidning

2. Datatillgång och harmonisering av standarder

3. Finansiering

4. Utmaningar för samhället

5. Strategi, samordning och styrning
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Varför ska staten stötta?
Säkerställa önskvärd aktivitetsnivå genom:

• Att motverka marknadsmisslyckanden

Det föreslår vi görs genom:

• Att staten ”går före”, vilket ger positiv signaleffekt
• Att staten delar risk, genom både kapital och garantier
• Att förenkla regler och ta bort hinder
• Att säkra att alla faser täcks

Vi undviker överdrivet risktagande genom:

• Alltid egen insats från företagen och finansiärer
• Alltid full uppsida för staten  
• Riskavspeglande garantiavgifter
• Kontroll och utvärdering
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Fokusområde 1: Kompetens, rådgivning och 

guidning

Det krävs mer kompetens för att bedöma investeringar i 

nya teknik och nya affärsmodeller. 

• Almi utforma verifieringsstöd för analyskostnader för 

mindre lån (50 miljoner årligen) 

• Stärka kompetens inom analys och projektfinansiering 

hos SEK, Riksgälden och EKN 

• Stärk klimatomställningskompetens hos 

styrelsemedlemmar
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Fokusområde 1: Kompetens, rådgivning och 

guidning

Vägledning inom EU:s taxonomi

• Naturvårdsverkets bistå med expertkompetens och 

vägledning inom taxonomin

• Almi hjälpa små och medelstora företag med 

rapporteringskrav och vägledning inom taxonomi
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Fokusområde 1: Kompetens, rådgivning 

och guidning
Guidning till stöd och strategiskt arbete för utformning av 

framtida stöd

• Tillväxtverket sammanställa information och utveckla 

samlad kontaktyta för stöd och statliga insatser

• Vinnova och Energimyndigheten utveckla ett samlat 

grepp för de framåtblickande arbetet för EU finansiering 

av forskning, utveckling och innovation 
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Fokusområde 2: Datatillgång och harmonisering 

av standarder

Klimatomställningen kräver statistik som skär tvärs igenom 

nuvarande ansvarsområden för statistik

• Statistiska Centralbyrån samla, utveckla och 

tillgängliggöra statistik med relevans för 

klimatomställningen
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Behov: Tillväxtföretag, tidiga faser, uthållighet, flexibilitet, huvudaktör

• Uppdrag åt Almi att skapa ett grönt investeringsbolag, ”Almi Green Invest” 

• Tydligt uppdrag att möjliggöra gröna investeringar för tillväxtföretag

• Uthållig och långsiktig investerare 

• Flexibla finansieringsinstrument, möjligt att tillföra mer kapital, (0-50 mnkr x 2) 

• Aktiv minoritetsägare med intern och extern kompetens, utveckla innehaven

• Arbeta regionalt och nationellt genom Almis lokala kontor 

• Uthållig grön riskkapitalfond (1,5 mdr)

• Uthållig grön venture debt fond (1,5 mdr)

Fokusområde 3a: Finansiering/riskkapital
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• Uppdrag åt Saminvest att utveckla riskkapitalmarknadens uthållighet (1 mdr), 

utvärdera möjlighet till mer nytta genom Saminvests affärsängelprogram

• Tydliggör Industrifondens roll för utveckling av ny grön teknik. 

Behov: Stor kapacitet vid uppskalning och omställning (hög capex)

• AP-fonderna

• Förslag: Friare placeringsregler 

• Gemensamma temafonder med privata aktörer?

Fokusområde 3a: Finansiering/riskkapital, forts
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Fokusområde 3b: Finansiering/lån och garantier

Behov: Investeringar utan exportkoppling, följdinvesteringar, säkra insatsvaror

• Gröna kreditgarantier också för SME-företag utan exportkoppling (EKN)

• Kreditgarantier och lån för följdinvesteringar / samhällsomvandling (EKN, 

Riksgälden, SEK)

• Garantier för strategiska insatsvaror (utveckla EKN:s råvarugaranti)

• Förbättringar: täckningsgrad, löptider, förmånstagare, avgifter (SME)

=> Höjning av garantiramar, EKN till 1000 mdr, Riksgälden till 300 mdr 



Fokusområde 4: Utmaningar för samhället

• Gröna investeringar skapar många jobb

• Flytt till dit jobben skapas kräver attraktiva miljöer

• Attraktiva miljöer kräver andra investeringar

Förslag:

• Inför samhällsomvandlingsgaranti

• Utöka SEKs utlåningsmandat

• Utveckla analysstöd till kommuner och regioner

12



Fokusområde 5: Strategi, samordning och styrning

Utred hur strategiskt stärka klimatarbetet 
• Många aktörer och stort engagemang, internationellt och 

i Sverige 

• Stärk strategiska samordningen i Sverige, samordna våra 

positioner i internationella sammanhang

Utred samlad översyn klimatfinansieringen 
• Många finansieringskällor: Pröva hur klimatfinansieringen 

och statens kapitalförvaltning kan effektiviseras

Klimatpolitikens betydelse och acceptans: Pröva att lägga 

den strategiska samordningen direkt under Statsministern
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Sammanfattning

1. Vi föreslår åtgärder för att öka kompetensen 

2. Det pågår ett stort arbete med standarder och data

3. Vi föreslår mer riskkapital och ökad riskdelning 

4. Vi föreslår en garanti för följdinvesteringar

5. Vi ser behov av ett starkare strategiskt grepp

6. Vi föreslår beredningsresurser till myndigheter
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Tack för oss!

Utredningen finner ni här och en översikt av 

alla förslag presenteras i tabell 1. 
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https://www.regeringen.se/4a34fd/contentassets/ba6f3b1184334e499c2c7623a9fcae88/utredning-finansiering-av-naringslivets-grona-omstallning.pdf

