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Abstract 
Background Many individuals are satisfied giving away smaller amounts to charitable 

activities, without having an impact on how it is spent. However as the amounts grow big-

ger there will be an increasing need to find answers to questions like: “What social effect 

does my donation actually have?” and “How can I maximise the social utility of my dona-

tion?”. Due to scepticism towards traditional charitable activities a new kind of organisa-

tion has developed.  

Problem Statement Venture Philanthropy is a relatively new kind of philanthropy, 

which has developed from venture capital methods and is applied on charities and social 

enterprises. Instead of maximizing the firm’s financial return, the objective of Venture 

Philanthropy is to increase social impact. With origins in the U.S., Venture Philanthropy 

has spread to Europe. We wanted to find out more about this new activity and research the 

existence of Venture Philanthropy in Sweden.  

Approach We used a qualitative methodology in our research and it was carried out 

with help of semi-structured interviews of representatives of both the supply and demand 

sides of Venture Philanthropy.   
Conclusion On the supply side we chose four participants with Venture Philanthropy 

characteristics. Although not all were Swedish, two had an office situated there. On the 

demand side however few receivers were found and instead two potential receivers were 

interviewed with the ambition to find attitudes towards the Venture Philanthropy methods.  

None of the funders fit in under all of the characteristics determined by EVPA or Lars-

son, but they fit in under most of them, such as high engagement and non-financial sup-

port. The concept is small and not yet fully developed in Sweden and most of the capital 

tends to go organisations abroad.  

As there were only two potential receivers interviewed no conclusions can be drawn al-

though the main difference is that the larger organisation, while interested in the concept, 

felt no need of it. The smaller on the other hand was welcoming of the help and felt that 

the organisational building was one of its great advantages.  
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1. Inledning 
I detta kapitel introduceras läsaren till filantropiskt riskkapital, framväxten av begreppet 
och hur fenomenet ser ut i Europa. Vidare presenteras uppsatsens syfte och frågeställ-
ningar, vilka avgränsningar som har gjorts och hur uppsatsens disposition ser ut.  

1.1 Introduktion 
För många svenskar är det en självklarhet att ge pengar till välgörenhet, en liten gåva då 

och då för att vara med och bidra till en positiv utveckling, antingen i Sverige eller i utlan-

det. För dessa individer kan en hundralapp i månaden till en känd välgörenhetsorganisation 

vara tillräcklig, utan att ett djupare engagemang är nödvändigt. Vid större donationer kan 

man dock ställa sig frågorna: vilken social påverkan medför egentligen min donation? Hur 

kan den sociala nyttan av min donation maximeras? Dessa frågor är särskilt relevanta då 

traditionella välgörenhetsorganisationer ibland kritiseras för bristande effektivitet och för 

att pengarna inte når fram dit de ska.  När större belopp ska doneras är det inte konstigt om 

givaren vill veta var pengarna går, vilken effekt de har och kanske även påverka hur orga-

nisationen arbetar.  

1.2 Begreppet filantropiskt riskkapital 
I slutet av 90-talet och början av 00-talet blev begreppet Venture Philanthropy känt i 

USA. Riskkapitalister och entreprenörer som blivit förmögna under den så kallade dotcom-

eran1 ville använda sina pengar för att bidra till samhället men var skeptiska till traditionell 

välgörenhet, då donatorerna gav pengar utan att vara involverade i vad som hände sen. 

Dessa personer ville använda sina erfarenheter från näringslivet och vara aktivt engagerade 

i de organisationer de stödde. (John 2006) 

Begreppet Venture Philanthropy, som i denna uppsats har översatts till filantropiskt 

riskkapital, har sitt ursprung i det engelska begreppet Venture Capital, det vill säga riskka-

pital. Detta därför att tanken bakom filantropiskt riskkapital är att använda de metoder som 

vanligen används vid riskkapitalinvesteringar vid finansiering av organisationer med socia-

la mål. Organisationer med sociala mål kan inkludera allt från välgörenhetsorganisationer 

till vinstdrivande företag vars främsta mål inte är att tjäna pengar utan att skapa en social 

nytta. Skillnaden mellan riskkapital och filantropiskt riskkapital ligger i det önskade utfal-
                                                
1 Dotcom syftar till de bolag som antar internet som kärnelement i sin verksamhet. Dotcom eran avser tiden 
på sena 90-talet då dotcom branschen växte hastigare än någon annan industri i nutid. (Investopedia 2009) 
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let; vid vanligt riskkapital är målet hög finansiell avkastning medan det vid filantropiskt 

riskkapital handlar om att maximera den sociala påverkan. Det handlar inte bara om att 

förse organisationer med kapital utan också om att bidra med kunskap och erfarenheter för 

att göra organisationen mer effektiv. (EVPA 2009)  

Filantropiskt riskkapital är relativt nytt som företeelse. Själva begreppet Venture Phi-

lanthropy myntades dock redan 1969 av filantropen John D Rockefeller under en utfråg-

ning i den amerikanska kongressen. Rockefeller syftade då på ett riskfyllt sätt att finansiera 

impopulära sociala projekt snarare än filantropi med ett kommersiellt tänk. 1984 dök be-

greppet upp på nytt när stiftelsen Peninsula Community Foundation i sin årsredovisning 

beskrev en ny generation av filantroper som var mer involverade i sina donationer än vad 

som tidigare hade varit fallet. (John 2006) 

Trots att begreppet förekom tidigare var det först under det sena 1990-talet som filan-

tropiskt riskkapital fick en bredare spridning. I artikeln Virtuous Capital: What Founda-

tions Can Learn from Venture Capitalists från 1997 presenteras för första gången synsättet 

att de principer och tekniker som används när riskkapitalister investerar i nystartade bolag 

även kan användas när stiftelser skänker pengar till välgörenhetsorganisationer.  Artikelns 

författare menar att stiftelser och riskkapitalister möter liknande utmaningar i sitt arbete 

med att hitta, välja och finansiera välgörenhetsprojekt respektive företag. De menar att 

effektiviteten, och därmed den sociala nyttan, i välgörenhetsprojekt kan öka om ett kom-

mersiellt synsätt används i verksamheten. Detta innebär bland annat att tydligare mäta re-

sultat, jobba närmare den aktuella organisationen och välja projekt där stiftelsens kunska-

per och erfarenheter kan användas. (Letts et al, 1997) 

Även Michael Porter och Mark Kramer (1999) menar i artikeln Philanthropy’s New 

Agenda: Creating Value att samhället inte utnyttjar stiftelsers potential till fullo och att 

stiftelser bör applicera ett mer affärsmässigt tänk i sin verksamhet. Stiftelser har inom vissa 

områden större möjligheter att genomföra sociala förbättringar än både enskilda donatorer 

och regeringar. Utan politiska krav har stiftelser en större frihet att utveckla nya lösningar 

på sociala problem och jämfört med enskilda givare har de ofta mer resurser samt större 

möjligheter till ett längre tidsperspektiv och professionell styrning. Dock menar författarna 

att för få stiftelser tänker strategiskt kring sitt givande och att för lite fokus läggs på resul-

tatmätning. För att kunna generera maximal social påverkan bör stiftelsen vara mer än bara 

en mellanhand mellan donatorer och mottagare.   
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Filantropiskt riskkapital fick sitt genomslag i samband med dotcom-eran då vissa av de 

som tjänat pengar på den nya tekniken ville ge något tillbaka till samhället genom att an-

vända sin erfarenhet och sitt kunnande istället för att bara donera pengar. Eftersom des-

samånga fall var riskkapitalister föll det sig naturligt att applicera de metoder som använ-

des i den vanliga investeringsverksamheten även i sitt välgörenhetsengagemang.  Resulta-

tet blev att de förutom pengar även bidrog med ett aktivt engagemang med syftet att effek-

tivsera och maximera den sociala påverkan i de aktuella projekten. (John, 2006) 

1.2.1 Kritik mot begreppet  
I samband med den ökade spridningen av filantropiskt riskkapital som begrepp höjdes 

även kritiska röster. Kritiken handlade inte om metoderna i sig utan behandlade snarare 

frågan om detta verkligen var något nytt eller om det bara var en ny benämning på något 

som effektiva filantroper och välgörenhetsorganisationer ägnat sig åt länge. Bland andra 

lyfter Rob John (2006) att de finns de som menar att ett nära samarbete med mottagarna av 

donationer inte är någon nyhet utan att stiftelser länge har arbetat aktivt med projekten och 

inte bara försett dem med pengar.  

 Även Barbara Larson återger i artikeln The new entrepreneurs: New philanthropy or 

not? (2002) debatten om huruvida filantropiskt riskkapital skiljer sig markant från tidigare 

former av filantropi eller inte. Å ena sidan finns de som menar att det inte är något nytt att 

givare drivs av en önskan att ”vilja ge något tillbaka” eller att ”göra skillnad”. Å andra 

sidan anser vissa att dessa givare bidrar på ett nytt sätt; att donationer sker över en längre 

tidshorisont, att man efterfrågar mätbara resultat och att man arbetar ”hands on” med inve-

steringsobjektet. Larson menar vidare att det finns de som argumenterar att filantropsikt 

riskkapital bygger vidare på traditionell filantropi snarare än att det har uppfunnits en helt 

ny metod. En av dessa kan sägas vara Kramer (2002) som menar att filantropiskt riskkapi-

tal inte bör ses som något som revolutionerar välgörenhet utan som en evolution av de tidi-

gare metoderna. 

1.2.2 Filantropiskt riskapital i Europa  
Även om det historiskt sett finns exempel på aktiviteter som liknar filantropiskt riskkapital 

var det först på 2000-talet som fenomenet fick en större spriding i Europa. (John 2006) 

Storbritannien var det europeiska land där konceptet först fick fäste. Där blev traditio-

nella donatorer intresserade av det som uppfattades som en kontroversiell rörelse inom den 

amerikanska filantropin. Även entreprenörer började med att applicera riskkapitalistiska 
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metoder i sin privata välgörenhet. Den första fonden som uttryckligen fastställde att det är 

filantropiskt riskkapital de arbetar med heter Impetus Trust och startades 2002 av personer 

som tidigare arbetat med riskkapital och som managementkonsulter. Sådan bakgrund är 

vanlig för de som arbetar med filantropiskt riskkapital i Storbritannien och även i resten av 

Europa. Den brittiska regeringen har sedan 1997 aktivt stöttat socialt entreprenörskap och 

ett exempel på detta är Bridges Community Ventures, ett joint venture mellan riskkapital-

bolag och den brittiska staten. Fonden investerar i kommersiellt företagande i utsatta lågin-

komstområden. (John 2006) 

I resten av Europa har utvecklingen av filantropiskt riskkapital inte gått lika snabbt även 

om det också i Sverige har funnits ett intresse för konceptet. År 2004 startade fem före 

detta riskkapitalister organisationen European Venture Philanthropy Association (EVPA) 

med syftet att sprida information om filantropiskt riskkapital, stimulera till diskussion och 

startandet av fler fonder med riskfilantropisk inriktning. Detta gör organisationen, enligt 

dem själva, genom att bidra med en plattform där de som är intresserade av filantropiskt 

riskkapital kan träffas, nätverka och utbyta idéer. Organisationen informerar också potenti-

ella donatorer om filantropiskt riskkapital samt försöker att öka effektiviteten inom områ-

det genom forskning, arbetsgrupper och konferenser. Organisationen finansieras delvis 

genom bidrag från företag, främst inom riskkapitalbranschen. (EVPA 2009) 

När EVPA 2006 gjorde en kartläggning av filantropiskt riskkapital i det kontinentala 

Europa fann de endast 20 organisationer som passade in på definitionen av filantropiskt 

riskkapital. Många av dessa är aktiva i Östeuropa och forna Sovjetunionen, länder där ett 

glapp har skapats i det sociala skyddsnätet efter övergången till marknadsekonomi. (John 

2006) 

2006 fann EVPA alltså ingen aktiv organisation i Sverige. Hur ser detta ut idag? I vil-

ken utsträckning existerar filantropiskt riskkapital i Sverige och vad karaktäriserar detta?  

 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att beskriva situationen för filantropiskt riskkapital i Sverige. 

Undersökningen fokuserar på de aktörer i Sverige som placerar filantropiskt riskkapital. 

Uppsatsen syftar också till att undersöka inställningen till filantropiskt riskkapital hos 

svenska mottagare.  

För att uppfylla detta syfte har följande frågeställningar använts: 

• Vad karaktäriserar filantropiskt riskkapital hos placerarna?   
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• Hur är inställningen till filantropiskt riskkapital hos mottagarna?  

1.4 Avgränsningar 
Denna uppsats ämnar endast behandla filantropiskt riskkapital i Sverige. Detta medför att 

andra typer av filantropi och välgörenhet utesluts, även de vars metoder liknar de som an-

vänds vid filantropiskt riskkapital. Att uppsatsen begränsas till att endast beskriva Sverige 

och organisationer som är aktiva där gör att berörda aktörer utomlands inte behandlas. 

Uppsatsen ämnar beskriva fenomenet filantropiskt riskkapital och kommer inte att utvärde-

ra om metoderna är framgångsrika eller inte. Viktigt att påpeka är att studien inte undersö-

ker kopplingen mellan givare och mottagare.  

1.5 Disposition 
Uppsatsen börjar med att kort behandla begreppen filantropi och riskkapital. Därefter be-

skrivs vad som kännetecknar de metoder som används vid filantropiskt riskkapital och hur 

detta begrepp definieras. Vidare beskriver en metoddel hur studien har genomförts. Upp-

satsens empiriska del börjar med att beskriva fyra aktörer som bedriver verksamhet med 

koppling till filantropiskt riskkapital i Sverige och vad som karaktäriserar deras verksam-

het. Vidare behandlas två organisationer med sociala syften och deras inställning till filan-

tropiskt riskkapital. Detta används sedan för att analysera vad som kännetecknar filantro-

piskt riskkapital hos de fyra studerade aktörerna samt hos attityder välgörenhetsorganisa-

tionerna. Uppsatsen avslutas med slutsatser och förslag till vidare forskning.  
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2. Teori 
I detta kapitel presenteras en teoretisk bakgrund som ligger till grund för uppsatsens empi-
riska studie. Filantropi och riskkapital presenteras för att läsaren ska ges en introduktion 
till de begrepp som ligger till grund för filantropiskt riskkapital. Därefter behandlas filan-
tropiskt riskkapital. Avsnittet avslutas med den analysmodell som uppsatsens studie base-
ras på.  

2.1. Vad är filantropi? 
Ordet filantropi härstammar från grekiskans philanthrōpi´a och översätts till ”människo-

kärlek” (NE 2009). Filantropi går ut på frivilliga, organiserade ansträngningar som har för 

avsikt att nå socialt fördelaktiga ändamål (Encyclopædia Britannica 2009). Begreppet an-

vänds ofta synonymt med ordet välgörenhet (NE 2009).  

Filantropi och välgörenhet har existerat länge under olika former men det var under 

1800-talet som den privata välgörenheten organiserades och föreningar bildades. Välgö-

renhetsorganisationerna ansåg att samhällets orättvisor skulle gå att lösa med frivilliga bi-

drag och utan inblandning från staten. Under slutet av 1800-talet ökade de sociala proble-

men i samhället och välgörenhetsorganisationerna fick då svårt att uppfylla de uppgifter de 

tagit på sig.  Under 1900-talet utvecklades den sociala sektorn och välgörenhetsorganisa-

tionernas betydelse minskade. Istället utvecklades intresseorganisationer som ett komple-

ment till det statliga.  Som en följd av en stark offentlig sektor har Sverige inte samma 

tradition av välgörenhet eller filantropi som till exempel USA. (NE 2009) 

Att den filantropiska traditionen i Sverige är begränsad betyder dock inte att det inte 

sker någon välgörenhet. Under 2008 gav den svenska allmänheten 4,9 miljarder kronor till 

insamlingsorganisationer med 90-konto (SFI 2009). Ett 90-konto är ett sjusiffrigt konto 

som börjar på 90 hos PlusGirot eller BankGirot. De ideella föreningar, stiftelser och tros-

samfund som godkänns, enligt bestämda kriterier, och granskas av SFI får ett sådant. 90-

kontot intygar bland annat att minst 75 % av de totala intäkterna ska gå till ändamålet såvi-

da inte synnerliga skäl föreligger. Ändamålet med insamlingen måste dessutom vara så 

bestämt att det går att kontrollera. (SFI 2009) 

I Sverige är inte donationer till välgörande ändamål avdragsgilla vilket kan vara en för-

klaring till varför Sverige ”har en i internationell jämförelse mycket hög grad av frivilligt 

arbete, men relativt låga nivå privata donationer av finansiella resurser per capita”. (Bre-

man 2008:14)  
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2.2. Vad är riskkapital? 
För att förstå filantropiskt riskkapital är det väsentligt att vara införstådd med vad man 

menar med begreppet riskkapital. Riskkapital innefattar investeringar som görs i företags 

egna kapital, både i noterade och onoterade bolag. De riskkapitalinvesteringar som sker i 

onoterade bolag benämns Private Equity och kan delas in i tre former. Dessa är affärsäng-

lar, Venture Capital och Buyout och de investerar i olika faser i ett företags uppbyggnad. 

(Se figur 2.1) (SVCA 2008)  

Figur 2.1 Definition av riskkapital (SVCA 2008) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Affärsänglar är privatpersoner med entreprenöriell bakgrund som investerar egna medel 

i tillväxtbolag i sådd- och uppstartsskeden. (Se figur 2.2). Venture Capital-investerare har i 

regel en bakgrund inom bank-, konsult-, eller entreprenörsområdet och investerar främst 

fondinvesterares pengar. Arbetsprocessen är mer omfattande och mer formell än den hos 

affärsänglar. Buyouts är utköpsaffärer i mogna bolag där Buyout-företagen investerar 

ägarkapital och använder banklån vid finansiering. Genom delägarskap knyts företagsled-

ningen närmre bolaget. Alla tre former är aktivt engagerade i bolagen efter investering. 

(SVCA 2008) 

 

 

Figur 2.2 Olika faser - olika investerare (SVCA 2008) 
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Riskkapitalbolag fungerar som mellanhand mellan investerare och entreprenörer. Inve-

sterare tillgodoser kapital, riskkapitalbolagen identifierar och sållar möjligheter, verkställer 

och avslutar affärer, bevakar och ökar värdet och samlar ytterligare kapital till fonder, och 

entreprenörerna (portföljbolagen) använder kapitalet för att finansiera sin verksamhet. 

(Isaksson, 2006: 42-43) 

2.2.1 Arbetsprocessen vid riskkapitalinvesteringar 
Arbetsprocessen är relativt lik affärsänglar, Venture Capital och Buyout bolag emellan 

med undantag för vissa metoder som används för att öka värdet på det bolag de investerat 

i. Varje investering genomgår tre olika faser. Det börjar med investeringsprocessen som 

övergår till den värdeadderande fasen som sedan avlutas i exitprocessen. Hur lång tid varje 

fas fortlöper varierar mellan de olika formerna, se figur 2.3 och 2.4 (SVCA 2008) 

Figur 2.3 Företagsänglar och Venture Capital-företagens process (SVCA 2008) 



 12 

Figur 2.4 Buyout-företagens process (SVCA 2008) 

2.2.1.1 Investeringsprocessen 
Investeringsprocessen börjar med att kapital samlas in från finansiärer såsom banker, pen-

sionsfonder och försäkringsbolag och till följd etableras en fond för eventuella investering-

ar. Genom att bestämma tydliga mål för investeringen blir det enklare att identifiera inve-

steringsmöjligheter. Det finns två tillvägagångssätt att upptäcka investeringsmöjligheter, 

den ena är proaktiv och den andra är reaktiv. Den förra är när riskkapitalisten aktivt söker 

efter investeringsmöjligheter till exempel via mässor medan den senare är när densamma 

väntar på att förslag läggs fram. (Isaksson, 2006: 44-49; SVCA 2008) 

Till följd ska investeringarna utvärderas och sållas. I detta skede avslås de flesta inve-

steringar. Det är en viktig men tidskonsumerande aktivitet där förvärvsgranskningen också 

görs. Att fastställa värdet av bolaget är en viktig del av förhandlingsprocessen som görs på 

basis av bland annat framtida intäkter och lönsamhet och genom att förutspå framtida vär-

de. Sen kombineras detta med en magkänsla som bygger på tidigare erfarenhet, kunskap 

och intuition. Det är viktigt med förhandling av kontrakt så att båda parter (investerare och 

entreprenörer) tydliggör sina förväntningar utav samarbetet och därmed undviker missför-

stånd och konflikt. (Isaksson, 2006: 44, 49-53) 

Överföringen av kapital är den sista delen av investeringsprocessen. Kapitalet överförs 

inte allt på en gång utan över tiden, för att det ger mer kontroll över ledning och hantering-

en av bolaget. (Isaksson, 2006: 44, 56) 
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2.2.1.2 Den värdeadderande fasen 
I den värdeadderande fasen iscensätts investeringen och flera åtgärder görs för att öka vär-

det. Venture Capital och affärsänglars insatser skiljer sig marginellt gentemot Buyouts men 

de deltar alla aktivt i styrelsen. Genom aktivt ledande har de möjlighet att överföra resurser 

och kompetens det vill säga kunnande, nätverk och rykte till entreprenörbolaget. Vikt läggs 

vid expansion och görs genom att vända sig till nya marknader, skapa nya produkter eller 

genom tilläggsförvärv. En viktig del av finansieringen är att säkra och öka likviditetsflödet. 

Råd vid finansiella frågor rankas högst av entreprenörer. Rapporteringssystem utvecklas 

och fokuseras på likviditetsflödet och att man kan se de viktigaste rörelsedelarna. (Isaks-

son, 2006: 44, 56-59) 

Venture Capital och affärsänglar fokuserar på strategiutveckling och förstärkandet av 

ledningsteamet. De fungerar som ett kontinuerligt bollplank och har öppna dörrar till po-

tentiella partners och kunder. (SVCA 2008) 

Buyouts koncentrerar sig på operationell optimalisering och kärnverksamheten. Struk-

turförändringar sker genom förvärv, avyttringar och industriella omstruktureringar, som 

görs genom att lägga ner eller byta ut verksamheter. (SVCA 2008) 

2.2.1.3 Exitprocessen 
Investeringen är tidsbegränsad och exit (försäljning av bolaget) sker vanligtvis efter 3-7 år 

beroende på investeringsstrategi (SVCA 2008). Exitstrategi är påtänkt redan i investerings-

fasen och utan möjlig exit skulle inte investeringen göras. De exitstrategier som finns är 

börsnotering, industriell försäljning, finansiell försäljning, återköp av entreprenör eller om 

investeringen misslyckas rekonstruktion eller konkurs/ likvidering. (Isaksson, 2006; 59-60) 

Om investeringen inte skulle lyckas kan den tvingas att gå i konkurs eller likvideras. 

Vid den eventualiteten att det finns tillgångar, teknologi eller patent värda att återvinna kan 

rekonstruktion vara ett alternativ. Riskkapitalbolaget kan då ta över hela bolaget och ersät-

ta ledning. (Isaksson, 2006: 59-62) 

2.3 Vad är filantropisk riskkapital? 
Filantropiskt riskkapital är en typ av välgörenhet som innebär att riskkapitalistiska metoder 

appliceras på finansiering av välgörenhetsorganisationer eller sociala företag. (EVCJ 

2007). Med hjälp av finansiellt kapital, intellektuellt kapital (kunskapsöverföring) och so-

cialt kapital (nätverk och kontakter görs tillgängliga för investeringsobjektet) byggs kapa-
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citeten hos organisationen med sociala mål (Davis & Etchart, 2005) med avsikt att öka 

sociala effekten. (Se Figur 2.5).  

Figur 2.5 Vad är filantropiskt riskkapital? (EVPA 2009) 

 

2.3.1 Arbetsprocessen vid filantropiskt riskkapital   
Det som utmärker filantropiskt riskkapital sker under den värdeadderandefasen och exit-

processen. Organisationen European Venture Philanthropy Association (EVPA) definierar 

filantropisk riskkapital utifrån sex utmärkande egenskaper; aktivt engagemang, skräddar-

sydd finansiering, stöd över flera år, icke-finansiellt stöd, kapacitetsbyggande i organisa-

tionen och prestationsmätning. Alla egenskaper förutom stöd över flera år inkluderas i den 

värdeadderandefasen. (EVPA 2009) 

2.3.1.1 Värdeadderandefasen 
Aktivt engagemang: Filantropiska riskkapitalister har en nära arbetsrelation till de organi-

sationer de stödjer, en så kallad ”hands on” relation. Det förekommer att de går med i sty-

relsen för att få full insikt i verksamheten och därmed likt en riskkapitalist effektivisera 

den. De är mer intimt engagerade på strategisk och operationell nivå än traditionellt non-

profit finansiärer. (EVPA 2009) 

Skräddarsydd finansiering: När riskkapitalister ska förvärva bolag genomgår de aktuella 

bolagen en förvärvsgranskning. På motsvarande sätt undersöker filantropiska riskkapitalis-

ter för att avgöra vilken finansieringsmetod som passar just den aktuella organisationen 
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bäst. Finansieringen ses som en investering som ska maximera den sociala avkastningen 

(Kate Burgess 2007). Finansieringen kan variera från rena donationer till lån och invester-

ing i organisationens egna kapital. Avkastningen kan bestå av endast social påverkan men 

kan också innebära monetär avkastning i de fall då organisationen är ett socialt företag.  

(EVPA 2009) 

Icke-finansiellt stöd: Filantropiskt riskkapital innebär även att organisationen får annat stöd 

än det rent monetära. Detta kan inkludera hjälp med till exempel strategi, marknadsföring, 

personalfrågor och styrelseträning, vilket representerar det intellektuella kapitalet. Detta 

kan rent praktiskt innebära allt från daglig operationell inblandning från investeraren till en 

mer periodvis kontakt där investeraren fungerar som en mentor. Därtill ges tillgång till de 

filantropiska riskkapitalisternas nätverk och kontakt till andra potentiella finansiärer, vilket 

representerar det sociala kapitalet (EVPA 2009; Davis & Etchart, 2005).  

Kapacitetsbyggande i organisationen: Filantropiska riskkapitalister lägger fokus på att 

bygga den operationella kapaciteten och på den långsiktiga hållbarheten hos organisatio-

nen. De lägger vikt vid finansiering av de centrala operationskostnaderna för att hjälpa 

organisationen nå en större social påverkan genom att effektivisera organisationen. (EVPA 

2009) 

Prestationsmätning: Avsikten med filantropiskt riskkapital är att maximera den sociala 

påverkan och därför räcker det inte att bara mäta finansiella tal för att bedöma huruvida 

stödet är effektivt. Istället använder man sig av en slags prestationsmätning som baseras på 

huruvida mål har uppnåtts, om det är bra företagsplanering och management kompetens, 

och om resultaten är mätbara. (EVPA 2009).  

2.3.1.2 Exit processen 
Stöd över flera år: Något som utmärker filantropiskt riskkapital är att engagemanget 

sträcker sig över en längre period mellan tre till fem år. Dessutom koncentreras stödet, det 

finansiella såväl som det icke-finansiella, till ett mindre antal organisationer istället på pro-

jektbasis. Målet är att de organisationer som stöds ska vara finansiellt självständiga vid 

periodens slut, alternativt finansieras av andra källor (EVPA 2009). Likt vanligt riskkapital 

bestäms gärna exitstrategin redan i början av investeringen eller åtminstone långt innan 

samarbetets slut. I When is it time to say goodbye? Exit Strategies and Venture Philanthro-

py Funds listas nio möjliga exitstrategier.  
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Gör organisationen tillgänglig för nya finansiärer (såsom individer, stiftelser, staten) - för 

de organisationer som har nått förbestämda mål och kapacitetsnivå men inte längre möter 

investerarens prioriteringar. Exitstrategin är inte ett slutgiltigt exit.  

Bygg förvärvade inkomstmöjligheter – filantropiska riskkapitalisten hjälper den icke-

vinstdrivande organisationen ta avgifter för de tjänster som de redan erbjuder. Detta är ej 

heller ett slutligt exitalternativ.  

Stärk aktiviteter hos sociala företag – filantropiska riskkapitalisten hjälper den icke-

vinstdrivande organisationen skapa och driva marknadsbaserad verksamhet. Detta alterna-

tiv kan vara slutgiltigt.  

Hjälp med åtkomst till lånefinansiering – filantropiska riskkapitalisten hjälper den icke-

vinstdrivande organisationen att få tillgång till olika låneformer genom att bygga relationer 

med låneinstitutioner. Detta alternativ kan också vara slutgiltigt.  

Sammanslagning mellan en vinstdrivande och icke-vinstdrivande organisation – detta al-

ternativ gäller organisationer som konkurrerar och har liknande mål. Det är en slutgiltig 

exitstrategi.  

Omplacera program till annan icke-vinstdrivande organisation – när organisationen sak-

nar resurser och intresse för fortsatt verksamhet men det finns annan organisation som har. 

Slutgiltig exit.  

Spin-off program in till ny icke-vinstdrivande organisation – filantropiska riskkapitalisten 

hjälper den icke-vinstdrivande organisationen bryta sig loss från moderbolaget och skapa 

en ny enhet. Slutgiltig exit. 

Sälj icke-vinstdrivande till vinstdrivande enhet – ovanligt. Fungerar bara för lönsam orga-

nisation. Slutgiltig exit.  

Stäng programmet eller icke-vinstdrivande organisationen – filantropiska riskkapitalisten 

avslutar verksamheten och avbryter samarbetet med organisationen. Slutgiltig exit. (Alter 

et al, 2001:7-9).  

Barbara Larson menar i artikeln The new entreprenurs: New Philanthropy or not? 

(2002) att även om olika grupper tenderar att definiera filantropiskt riskkapital olika så 

finns det sex grundsatser som återkommer, vilka i stort sett sammanfaller med EVPA:s 

definition. Dessa är riskhantering (att givaren riskerar att donationen misslyckas i form av 

svaga resultat), resultatmätning, närhet i relationen mellan mottagare och givare, storlek på 

donationen (större summor pengar till färre mottagare), åtagandets längd (5 till 7 år) och 

exitstrategi (att uppnå hållbarhet i organisationen efter avslutat samarbete). (Larson 2002) 
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2.4 Analysmodell 
För att besvara uppsatsens frågeställningar har analysmodellen nedan använts. Modellen 

utgår från organisationen EVPA:s modell över filantropiskt riskkapital. (se figur 2.5) Den 

första frågeställningen lyder: Vad karaktäriserar filantropiskt riskkapital hos de fyra un-

dersökta placerarna?  Den undersöks genom att beskriva vad som karaktäriserar givarna, 

vad som utmärker deras finansiella respektive icke-finansiella bidrag samt vilka deras mot-

tagare är.  Kriterierna under modellen har använts för att bestämma vilka givare som kan 

kategoriseras som filantropiska riskkapitalister utgår ifrån EVPA:s (2009) och Barbara 

Larsons (2002) definitioner. Det är enligt uppsatsens författare inte nödvändigt att inneha 

alla egenskaper för att passa in i definitionen.  

Figur 2.6 Analys modell av filantropiskt riskkapital (Larsson & Savén 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Förmedlar kapital i större summor  

• Inriktar sig på organisationer snarare än enstaka projekt 

• Har en sållningsprocess på investeringsgrunder 

• Ger stöd under en längre tidsperiod 

• Har ett aktivt engagemang 

• Använder prestationsmätning 

• Fokuserar på kapacitetsbyggande  



 18 

• Ger icke-finansiellt stöd i form av kunskapsöverföring och tillgång till nätverk 

Uppsatsens andra frågeställning är: Hur är inställningen till filantropiskt riskkapital hos de 

två potentiella mottagarna?  Den besvaras genom att beskriva två potentiella mottagare av 

svenskt filantropiskt riskkapital och deras inställning till det. 
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3. Metod 
I detta avsnitt diskuteras vilken metod som har valts i denna uppsats och hur studien har 
utförts. Vidare presenteras de respondenter som har intervjuats i uppsatsen.  

3.1 Val av metod och material 
För att besvara uppsatsens frågeställningar har en beskrivande studie med en kvalitativ 

ansats genomförts. Den teoretiska bakgrunden baseras på en litteraturgenomgång och den  

empiriska delen baseras på semi-strukturerade intervjuer. I litteraturgenomgången används 

akademiska artiklar och litteratur som behandlar filantropi, riskkapital och filantropiskt 

riskkapital samt material från organisationen EVPA. En kvalitativ ansats valdes eftersom 

filantropiskt riskkapital ännu sker i väldigt liten omfattning i Sverige och antalet respon-

denter därmed skulle bli för litet för att genomföra en kvantitativ studie. Dessutom är atti-

tyder och inställningar till fenomenet av intresse, vilket talar för en kvalitativ ansats. 

Ett problem med kvalitativa studier är enligt Alan Bryman i boken Samhällsvetenskap-

liga metoder (2002) svårigheten att generalisera studiens resultat. Vid ett relativt litet antal 

intervjuer, som i denna uppsats, är det omöjligt att helt kartlägga filantropiskt riskkapital i 

Sverige. För att göra detta skulle en större studie krävas där inte bara utbudssidan utan 

även efterfrågesidan skulle undersökas mer utförligt. Denna studie kan istället ge en bild 

av hur filantropiskt riskkapital fungerar hos de fyra undersökta aktörerna och ge en första 

inblick i situationen för filantropiskt riskkapital i Sverige.  

Ytterligare ett problem för studien är att filantropiskt riskkapital är ett relativt nytt och 

ganska okänt begrepp. Detta gör att det kan finnas de som arbetar med sådana metoder 

utan att kalla sig filantropiska riskkapitalister vilket gör att det kan finnas fler aktörer än 

denna studie har identifierat. Att filantropisk riskkapital inte har existerat så länge gör ock-

så att det finns begränsat med litteratur på området och att det som skrivits om fenomenet 

behandlar hur det bör fungera snarare än hur det faktiskt går till. 

3.2 Intervjustudie 
För att uppfylla uppsatsens syfte har en intervjustudie utförts. De genomförda intervjuerna 

har varit semistandardiserade, vilket innebär att intervjuns innehåll inte har varit bestämt 

från början men att man på förhand har utformat ett antal frågor som är lika för de olika 

respondenterna. Lundahl och Skärvad menar i boken Utredningsmetodik för samhällsveta-
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re och ekonomer att nackdelen med ostandardiserade intervjuer är svårigheten att bearbeta 

resultaten kvantitativt. Fördelen är att mindre standardiserade intervjuer ger svar som är 

mer nyanserade och uttömmande. Vidare är standardiserade frågor mest lämpade när man 

ämnar samla in ”hård” data medan icke-standardiserade frågor passar bättre när man vill 

undersöka förhållanden och attityder. (Lundahl och Skärvad 1999) 

För denna uppsats syfte, vilket är att beskriva dels vad som karaktäriserar arbetet med fi-

lantropiskt riskkapital hos fyra svenska aktörer och dels vilka attityder eventuella mottaga-

re besitter, har mindre standardiserade intervjuer varit att föredra. 

Man skiljer också på strukturerade och fria intervjuer. En strukturerad intervju känne-

tecknas av att målet med intervjun är tydligt fastställt från början och att alla frågor är for-

mulerade i förväg. Intervjun är fokuserad på information och fakta. Vid en fri intervju, å 

andra sidan, är syftet inte lika snävt och man är förutom ren fakta också intresserad av atti-

tyder och åsikter. (Lundahl och Skärvad 1999) 

Eftersom filantropiskt riskkapital är ett nytt begrepp har syftet med intervjuerna, förutom 

att ta reda på respondenternas egna erfarenheter, också varit att få nya uppslag, idéer och 

kontakter vilket har gjort att intervjuerna har haft en friare karaktär. Ett antal diskussions-

punkter har bestämts på förhand för att få likartad information från de olika respondenterna 

men de har också uppmanats att berätta fritt och därför har intervjuerna mer kommit att 

likna dialoger snarare än renodlade intervjuer. Mallen för vilka frågor som har diskuterats 

med givarna respektive de potentiella mottagarna finns bifogade (se bilaga). Kontakten 

med respondenterna har dels fåtts genom deltagande på organisationen European Venture 

Philanthropy Associations årliga konferens samt genom mailkontakt. 

Intervjuerna har genomförts vid personliga möten och har spelats in för att kunna återges 

korrekt. Respondenterna har informerats i förhand om syftet med intervjun men inte vilka 

exakta frågor som kommer att ställas. I vissa fall har respondenterna även kontaktats i ef-

terhand för kompletterande frågor.  

3.3 Val av respondenter 
Fokus i denna uppsats har lagts på att undersöka förekomsten av filantropiskt riskkapital i 

Sverige idag och vad som karaktäriserar fenomenet.  Uppsatsen har identifierat fyra aktörer 

på den svenska marknaden som uttalat arbetar med filantropiskt riskkapital och intervjuer 

har genomförts med representanter med tre av dessa. Uppsatsen tar även upp organisatio-

nen Social Inititiative, som använder sig delvis av filantropiskt riskkapitalmetoder men 
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som inte uttalat arbetar med detta. Organisationen tas upp trots att möjlighet till intervju 

inte har funnits. Aktörerna identifierades dels genom internetsökningar och dels genom 

tips från aktörerna själva och från organisationen European Venture Philanthropy Associa-

tion.  

 

Följande tre respondenter har intervjuats från givarsidan:  

• Anne Holm Rannaleet är före detta partner på IK Investment Partners och är nu an-

svarig för IKARE, ett fristående icke-vinstdrivande bolag som arbetar utifrån en fi-

lantropisk riskkapital- modell. Bolaget är brittiskt men drivs från Sverige.   

• Pejman Altafi arbetar på den filantropiska riskkapitalfonden Voxtra. Voxtra är norskt 

men fonden har ett kontor i Stockholm och räknas därför som att verksamheten är 

aktiv i Sverige. 

• Mikael Ahlström är grundare och styrelseledamot i Procuritas och initiativtagare, 

styrelseordförande och huvudfinansiär till den ideella organisationen Charity Ra-

ting.  

 Under arbetets gång framgick det att det inte fanns någon tydlig mottagare av filantro-

piskt riskkapital i Sverige. Charity Rating som Mikael Ahlström arbetar med och Ny Ge-

menskap som Social Initiative stödjer tas inte upp i studien. Detta för att det i första fallet 

var Mikael Ahlström som var med och startade upp organisationen vilket gör att de inte är 

en typisk mottagare. Ny Gemenskap undersöks inte eftersom vi inte har haft möjlighet att 

intervjua Social Initiative och således inte vet på vilket sätt och i vilken omfattning stödet 

sker.   

Det finns ännu ingen tydlig mottagare av filantropiskt riskkapital i Sverige men efter-

som fenomenet har blivit alltmer känt i Europa och också i Sverige har vi valt att undersö-

ka vilka attityder och förväntningar två presumtiva mottagare av filantropiskt riskkapital 

har. Dessa två organisationer finansieras alltså inte i dagsläget av filantropiskt riskkapital. 

De har valts eftersom de skiljer sig markant i fråga om storlek och verksamhet.  

 

Följande respondenter har intervjuats från mottagarsidan:  
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• Harald Hagman är ekonomichef på Stockholms Stadsmission och har valts som re-

spondent för att få en inblick i hur en stor välgörenhetsorganisation ser på filantro-

piskt riskkapital.  

• Amelie Silfverstolpe är grundare och utvecklingsansvarig på Volontärbyrån, en ide-

ell organisation som sammanför volontärer med välgörenhetsorganisationer och har 

intervjuats för att ge en inblick i en liten organisations inställning till filantropiskt 

riskkapital som möjligt finansieringsalternativ.  

3.4 Operationalisering 
Operationalisering handlar om att skapa mått och metoder för att koppla ihop teori och 

empiri. I denna studie handlar det om att hitta en metod för att undersöka och beskriva fö-

rekomsten av filantropiskt riskkapital i Sverige. För att genomföra detta har uppsatsen ut-

gått från organisationen EVPA:s modell över filantropiskt riskkapital (se figur 2.5) och valt 

ut den del som passar för att beskriva den svenska marknaden (se figur 2.6). I analysmo-

dellen har huvudfrågor bestämts. Dessa huvudfrågor har sedan brutits ner i mer specifika 

intervjufrågor (se bilaga). För att identifiera de som arbetar med filantropiskt riskkapital i 

Sverige har uppsatsen använt en definition som utgår från EVPA:s och Barbara Larsons 

definitioner. 
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4. Filantropiskt riskkapital i Sverige 
  I detta avsnitt presenteras resultaten av uppsatsens empiriska undersökning. Kapitlet 
börjar med att presentera de fyra placerare av filantropiskt riskkapital som uppsatsen har 
identifierat i Sverige och behandlar sedan två potentiella mottagare och deras inställning 
till filantropiskt riskkapital.  

4.1 Givarsidan 
Uppsatsen har identifierat fyra organisationer som arbetar på givarsidan med filantropiskt 

riskkapital och som på något sätt bedriver verksamhet i Sverige. Dessa är IKARE, Voxtra, 

Mikael Ahlström och Social Initiative.  

4.1.1 IKARE 
IK Aid and Relief Enterprise Ltd (IKARE) är ett fristående icke-vinstdrivande företag som 

arbetar med filantropiskt riskkapital. Organisationen bildades 2006 av partners från riskka-

pitalbolaget IK Investment Partners (tidigare Industri Kapital eller IK). Det är även dona-

tioner från IK som står för den största delen av kapitalet som IKARE investerar. Målet är 

att inte bara bidra med kapital utan även att stödja välgörenhetsarbetet genom att använda 

tekniker som normalt används i vanliga riskkapitalinvesteringar. (Holm Rannaleet 2009) 

IKARE har hittills fokuserat sina insatser på ett område, att bekämpa den så kallade 

sömnsjukan som dödar cirka 100 människor per dag i Afrika. Detta görs genom kampanjen 

”Stamp out Sleeping Sickness” i Uganda. Kampanjen sker i samarbete med universiteten i 

Edinburgh, Makerere i Uganda och företaget Ceva Santé Animale som tillverkar och säljer 

veterinärprodukter. IKARE var delaktig i att starta upp projektet och har arbetat med det 

sedan hösten 2006. (IK Investment Partners 2009) 

Det var Ceva Santé Animale (dåvarande portföljbolag till IK) som gjorde IK uppmärk-

samma på problemen med sömnsjuka och vilka sociala och ekonomiska konsekvenser de 

medför för de drabbade områdena i Afrika. Detta i kombination med att sömnsjukan inte är 

särskilt välkänd och normalt inte prioriteras av de stora välgörenhetsorganisationerna gjor-

de att IK och IKARE valde att engagera sig i kampanjen.  Holm Rannaleet upplevde också 

att detta var ett projekt där det fanns en stor möjlighet att åstadkomma varaktig förändring 

och där IKARE:s erfarenheter och nätverk kunde komma till nytta. Det finansiella bidraget 

består i att IK Investment Partners har bidragit med 150 000 EUR årligen. Utöver detta har 
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IKARE mottagit ett antal mindre donationer från företag och privatpersoner på samman-

lagt cirka 70 000 EUR. Förutom pengar har även datorer, programvara och mobiltelefoner 

skänkts. IKARE har även assisterat med utbildning, marknadsföring och rådgivning. Detta 

har delvis skett med hjälp av anställda på IK Investment Partners. Till exempel har bola-

gets informationsavdelning varit delaktiga i utformandet av informationsmaterial, den gra-

fiska profilen och hemsidan. (Holm Rannaleet 2009) 

Projektet i Uganda går ut på att behandla boskap mot sömnsjukan.  Genom att först inji-

cera medicin som dödar sömnsjukeparasiterna i blodet och därefter bespruta boskap med 

insektsmedel för att hindra tsetse flugan från att bita boskapen igen och sen föra smittan 

vidare till människor, hindras även spridning bland människor och de ekonomiska konse-

kvenserna minskas. Veterinärstudenter utbildar bönder och den lokala administrationen 

samt genomför den initiala behandlingen som bygger på forskning kring nya metoder för 

att effektivisera vaccineringen. Projektet stödjer även lokala entreprenörer som startar upp 

verksamhet för att på kommersiella villkor utföra besprutningen vilket skapar social nytta 

dels genom att minska antalet fall av sömnsjuka och dels genom att hjälpa den ekonomiska 

utvecklingen i området. Med hjälp av detta kan projektet så småningom bli självgående. 

Denna massbehandling har, enligt Holm Rannaleet, till stor del gjorts möjligt tack vare att 

IKARE bidragit till projektledningen och verkat som en sammanhållande kraft mellan de 

deltagande parterna. Hon poängterat att det är viktigt att fungera som ett bollplank för de 

lokala parterna och att stötta dessa men samtidigt också ställa krav på redovisning och upp-

följning. Under projektets gång har hon märkt att de icke-monetära bidragen är minst lika 

viktiga som det finansiella.  (Holm Rannaleet 2009) 

IKARE har alltså varit involverade i kampanjen sedan hösten 2006 och målet är att ska-

pa möjligheter till långsiktiga och hållbara förbättringar genom att såväl utbilda om sömn-

sjukan, dess konsekvenser samt förebyggande åtgärder som att bygga upp infrastrukturen 

kring detta och skapa tillgång till veterinärprodukter genom att möjliggöra en distribu-

tionskedja. Holm Rannaleet förklarar att detta är en process som tar tid men att man är på 

god väg att uppnå målen i de fem distrikt i norra Uganda där projektet startade. Nästa fas 

innebär att dels utöka området och dels att lägga över mer ansvar lokalt. Denna fas räknar 

IKARE ska pågå i 18-36 månader. (Holm Rannaleet 2009) 

Anne Holm Rannaleet, ansvarig för IKAREs dagliga verksamhet, berättar att det inte 

var ett medvetet beslut att arbeta med filantropiskt riskkapital utan att det snarare föll sig 

naturligt att använda de metoder som visat sig framgångsrika i bolagets riskkapital inve-
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steringar även i välgörenhetsarbetet.  Först senare upptäckte hon att det fanns ett begrepp 

som innebar just detta och att det fanns andra som arbetade på samma sätt. Idag lägger 

Holm Rannaleet cirka 20-25 % av sin tid på IKARE. (Holm Rannaleet 2009)  

Anledningen till att detta arbete sattes igång var att IK Investment Partners välgören-

hetsarbete tidigare hade varit något ostrukturerat och att det inte fanns någon tydlig plan 

bakom vilka ändamål som skulle stödjas. När detta projekt dök upp erbjöd det en möjlighet 

att samla resurserna och fokusera på ett område i taget vilket skulle möjliggöra ett djupare 

engagemang. Eftersom bolaget har verksamhet i flera länder fanns en önskan om att ända-

målet skulle kännas angeläget för alla anställda och inte ha en alltför lokal koppling. IKA-

RE upplevde även att det var möjligt att uppnå en större enhet kring projektet genom att 

investera i ett utvecklingsland och därmed också bidra till Millenniemålens2 uppfyllande, 

än om samma pengar skulle investeras i Europa, trots att det även här finns sociala behov 

(Holm Rannaleet 2009) 

Holm Rannaleet menar att de i stor utsträckning använder samma metoder i sitt arbete i 

Uganda som de gör i sina vanliga investeringar och med samma kommersiella synsätt. Det 

vill säga att grundligt undersöka de olika delkomponenterna och partnerna innan invester-

ingen gjorts för att säkerställa att den har potential att bli framgångsrik och under arbetets 

gång arbeta med att förbättra och effektivsera den lokala organisationen. Den enda skillna-

den är att det är ökad effektivitet och social påverkan som är det slutgiltiga målet snarare 

än finansiell avkastning. Rent praktiskt bidrar IKARE med att utforma system för budgete-

ring, rapportering och uppföljning samt att finnas som ett affärsmässigt stöd. IKARE:s roll 

är att erbjuda kunskap och tillgång tillsitt nätverk snarare än att delta i det dagliga arbetet. 

(Holm Rannaleet 2009) 

4.1.2 Voxtra 
Voxtra är en filantropisk stiftelse som startades i Oslo 2008. Grundarna har tidigare arbetat 

inom riskkapital och management consulting och ville engagera sig i filantropi och de ville 

hitta ett sätt som att bidra till goda ändamål på ett så effektivt sätt som möjligt.  (Altafi 

2009)  

Stiftelsens mål är att använda en riskkapitalliknande investeringsstrateg i för att hitta socia-

la organisationer som har möjlighet till stor social påverkan. Ett krav på de organisationer 

                                                
2 Millenniemålen syftar till de åtta mål som världens länder enades om år 2000 med avsikt att halvera 
fattigdomen till år 2015 (Millenniemålen 2010) 
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som stiftelsen investerar i är att resultaten ska vara mätbara, det vill säga att det ska gå att 

avgöra om organisationens projekt är framgångsrika. Detta kan till exempel innebära att 

undersöka hur mycket entreprenörernas inkomster har ökat till följd av ett mikrolånspro-

jekt. Projekten som stiftelsen investerar i ska karaktäriseras av hjälp till självhjälp för utsat-

ta människor att lyfta sig själva ur fattigdom och ha potential att växa. (Voxtras 2009) 

Voxtra fokuserar främst på Indien och östra Afrika. Dessa områden har valts eftersom 

det där finns stora behov att fylla samt att det finns ett stort nätverk av organisationer som 

kan bistå stiftelsen i sökandet efter effektiva organisationer.  Det underlättar också att det 

går att kommunicera på engelska i dessa regioner. Altafi menar att det inte fanns någon 

tanke på att välja något av de nordiska länderna som fokus för stiftelsen investeringar trots 

att det även här finns sociala problem. Altafi tror att anledningen till detta dels är att staten 

tar ett större ansvar i dessa länder samt att möjligheten att påverka ett stort antal människor 

är större i till exempel Indien. (Altafi 2009) 

Stiftelsen ämnar ha en portfölj med relativt få men stora investeringar, mellan 1-3 mil-

joner USD per investering. För tillfället investerar stiftelsen i fyra organisationer. Dessa är 

Hand in Hand som arbetar med entreprenörskap och mikrofinansiering i Indien, Internatio-

nal Development Enterprises och KickStart som båda arbetar med bevattningsteknologier 

för småjordbrukare (i Indien respektive Östafrika) och Rädda Barnens utbildningsprojekt i 

Kambodja. (Voxtras 2009) 

Voxtra är en liten organisation med endast två heltidsanställda. En av dessa två är Pej-

man Altafi som är baserad i Stockholm och har titeln Regional Director. Den andra hel-

tidsanställda, vars namn är Pål Dale, är stiftelsens VD och baserad i Oslo och anledningen 

till denna spridning är enligt Altafi att man på sikt vill täcka in hela Skandinavien för att 

kunna växa. Altafis arbete består av tre delar; att identifiera lämpliga organisationer att 

investera i, att följa upp arbetet i de organisationer som stiftelsen är aktiv i samt att nätver-

ka och sprida information om Voxtra. (Altafi 2009) 

För tillfället är Voxtra alltså involverade i fyra organisationer. Altafi berättar att planen 

är att fortsätta ha relativt stora investeringar men att portföljen på sikt ska innehålla sex till 

sju organisationer. Tidshorisonten för Voxtras investeringar är tre till sex år och nästa år 

kommer stiftelsens första investering att avslutas. Det kapital som stiftelsen använder kom-

mer idag endast från grundarna men på sikt är målet att även attrahera utomstående finan-

siärer.  Dessa kan enligt Altafi vara välbärgade privatpersoner men också bilaterala organi-

sationer. (Altafi 2009) 
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En stor del av stiftelsens arbete består i att undersöka och utvärdera potentiella motta-

garorganisationer. För att hitta de fyra som Voxtra nu är engagerade i har man enligt Altafi 

undersökt cirka 150 olika organisationer. Altafi menar att man vill titta på så många orga-

nisationer som möjligt för att identifiera de bästa organisationerna med störst möjlighet att 

påverka.  Voxtra letar främst efter mellanstora organisationer med en årlig budget på 3-10 

miljoner USD. Altafi menar att många mellanstora organisationer har problem med att 

expandera vidare, de har kapaciteten men inte kapitalet som behövs för att växa. Förutom 

en stor möjlighet till påverkan ska organisationen vara välfungerande och professionell. 

Altafi berättar vidare att de inte fungerar fullt ut som en filantropisk riskkapitalfond efter-

som man inte arbetar aktivt, ”hands on”, med de organisationer man investerar i, vilket 

också är anledningen till att man letar efter organisationer som redan är professionella och 

har en stark organisation. I dagsläget har stiftelsen inte, med bara två anställda, kapacitet 

att bidra med ett mer praktiskt engagemang i organisationerna, även om viss rådgivning 

sker. Stiftelsen sitter i dagsläget inte heller i någon styrelse, men Altafi poängterar att detta 

skulle kunna ändras om man i framtiden väljer att gå in organisationer som till exempel 

befinner sig i uppstartsfasen. (Altafi 2009) 

I de investeringar som stiftelsen hittills har gjort har det finansiella bidraget endast ut-

gjorts av rena donationer men Altafi säger att det i framtiden även kan bli aktuellt med lån 

i olika former och investeringar i sociala företags egna kapital. (Altafi 2009) 

4.1.3 Mikael Ahlström 
I Cancerfondens årsredovisning från 2002 hittar man berättelsen om Allan Rönndalen, 

”Vagn-Allan”, som har sedan han blev arbetslös 1982 samlat tomburkar, pantflaskor och 

kundvagnar i Täby Centrum. Under 20 års insamlande har han gett bort ”rekordsumman 

fem miljoner kronor” till Cancerfonden. (Cancerfonden 2002, sida 45) 

Läser man vidare i samma rapport finner man att Cancerfonden tappade samma år ca 

413 miljoner i realförluster samt nedskrivningar på sina värdepapperstillgångar. Ett minus-

resultat som motsvarade ungefär ett och ett halvt års insamlande eller en tredjedel av Can-

cerfondens dåvarande egna kapital. Totalt var resultatet över en halv miljard i minus det 

året. Dock nämns inte ett ord om det i VDns brev till "ägarna". I förlängningen innebar det 

att Vagn-Allans insatser under väldigt många år gick förlorade ”för att några kostymnissar 

som jag (läs han) själv inte hade skött kapitalförvaltning på ett bra sätt”. (Ahlström 2009) 

Detta upptäckte Mikael Ahlström när han hösten 2003 beslöt sig för att plocka fram års-

redovisningar från de 5-6 organisationer som han gav pengar till. Upptäckten ledde till att 
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Ahlström ville skapa en organisation som granskar välgörenhetsorganisationer och hur de 

hanterar de pengar som ges. Således grundades tankarna kring Charity Rating. Därefter tog 

det något år innan Ahlström startade upp ett pilotprojekt i form av en genomförbarhetsstu-

die som tog cirka ett år att slutföra och därefter bildades Charity Rating ideell förening i 

2005. (Ahlström 2009) 

Charity Rating har utvecklat en metodik för att kunna mäta värdeskapande i organisa-

tioner både kvantitativt och kvalitativt. De har byggt upp en webbsida med en sökfunktion 

som gör det enkelt för en donator att hitta en mottagarorganisation genom att kryssa för 

vilka områden han/hon är intresserade av att stödja. Det avses vara ”ett första steg som gör 

det lättare att hitta i djungeln”. (Ahlström 2009) 

Sen har de en funktion som Ahlström erkänner att många tycker är oerhört irriterande 

men själv anser vara väldigt objektivt (Ahlström 2009). De organisationer som har levere-

rat all den information och dokumentation som Charity Rating bett om och som även sen 

har verifierat att den information som Charity Rating i sin tur har återgett på sin hemsida är 

en riktig och fullständig beskrivning av verksamheten markeras med en grön symbol. De 

organisationer som har missat att tillhandahålla all den information och dokumentation 

Charity Rating har efterfrågat eller inte verifierat att informationen som har återgetts är 

korrekt och komplett markeras med en gul symbol. Slutligen de organisationer som har 

levererat bristfällig information eller ibland inte alls svarat på Charity Ratings förfrågan, 

eller ej heller bekräftat att informationen på Charity Ratings hemsida stämmer markeras 

med en röd symbol. Man kan välja att alla sökresultat visas eller sortera efter färg. (Charity 

Rating 2009) 

Ahlström liknar Charity Ratings grundande vid en venture capitalist start up. En idé 

skapades, strukturerades upp, marknadsfördes och eventuella defekter redigerades. Till slut 

har en produkt framställts som de tror att de kan sälja och har därmed börjat sälja den. 

Dock betonar Ahlström att om någon gång Charity Rating skulle få ett överskott kommer 

detta att användas för att öka organisationens styrka, kompetens samt antalet gratistjänster 

till givare. (Ahlström 2009) 

Ahlström hade vid start för avsikt att Charity Rating skulle kunna bli en evig organisa-

tion, evig i det avseende att ”så länge de som arbetar tycker att de gör nytta och kan över-

tyga andra om att de gör nytta”. I januari/ februari 2010 måste Ahlström ta ett beslut kring 

hur han vill fortsätta och i vilket omfång. Även om han än så länge har varit huvudfinansi-

är, har det funnits andra som har stöttat. (Ahlström 2009) 
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Förutom att bidra med finansiellt kapital hjälper Ahlström Charity Rating kontinuerligt 

med ”fundraising”, bemanning, strategi och kreativa idéer. Det brukar vara cirka ett ärende 

varannan dag som han är involverad i vilket gör det till ett aktivt engagemang. Enligt över-

enskommelse med sina partners på Procuritas får Ahlström lägga 25 % av sin tid på annat 

men han uppskattar att ca 5-10% går till Charity Rating. (Ahlström 2009) 

Charity Rating tillämpar olika tekniker för att mäta deras framsteg. I kvantitativa mått 

försöker de se hur många som är inne på sin sajt, hur länge och vilka funktioner de använ-

der. De följer det antal förfrågningar de får, hur ofta de nämns i pressen och hur de place-

ras i artiklar etc. De ställer även kvalitativa frågor till olika aktörer där Charity Rating frå-

gar hur aktörerna uppfattar dem, vilket dock inte sker systematiskt. Uttalande av bransch 

representanter, både bra och dåliga, ger dem en bild hur de upplevs. ”Än så länge känns det 

bra, men de bör kunna bli än bättre. Glädjande är att vi strax före jul, av Media, blev refe-

rerad till i samma veva som FRII och SFI, så det känns som vi börjar bli en accepterad 

aktör.” (Ahlström 2009) 

Varför filantropiskt riskkapital ännu inte riktar sig mot den svenska marknaden tror 

Ahlström grundar sig i att Sverige är relativt sen i utvecklingen av filantropi generellt. I 

samband med att Sverige under den största delen av 1900-talet var ett utpräglat socialis-

tiskt land så tog staten mer och mer ansvar för medborgarna och därför minskade behovet 

av privata initiativ inom välgörenhet. Då det tidigare i slutet av 1800 talet och i början av 

1900 talet varit vanligt att rika familjer försökte hjälpa de svagare i samhället, ledde den 

nya ordningen bland annat till att det ej ansågs vara speciellt viktigt eller bra att arbeta med 

välgörenhet. Det var till och med så att en del såg ner på de privata individer som höll på 

med eller finansierade välgörenhets aktiviteter. (Ahlström 2009) 

Det är först på senare tid det har börjat växa fram många och stora förmögenheter och 

parallellt börjar välfärdsstaten att krackelera. Det gör att det helt plötsligt finns möjligheter 

för privata initiativ och samhället tycker till och med att det är acceptabelt och ibland lov-

värt att familjer och individer engagerar sig inom välgörenhet (Ahlström 2009) 

En annan anledning till att filantropiskt riskkapital riktar sig utomlands kan vara att ka-

pitalet har relativt större påverkan i u-länder. (Ahlström 2009) 

4.1.4 Social Initiative 
Social Initiative är en icke-vinstdrivande organisation som startades 2002 av Pernilla Bard 

och Caroline Cederlöf. Grundarna ville hitta ett sätt att applicera sina erfarenheter från 

näringslivet på välgörande ändamål. Syftet med organisationen är att agera som en mellan-
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hand mellan företag och privatpersoner som vill donera pengar och de sociala entreprenö-

rer som är i behov av kapital. Organisationen vill skapa strategiska samarbeten mellan gi-

vare och mottagare där det finns en tanke bakom vilka organisationer ett företag stödjer. 

Social Initiative förmedlar cirka 5 miljoner SEK per år till 17 organisationer i sex länder; 

Indien, Kenya, Lettland, Litauen, Uganda och Sverige. Exempel på projekt är ”starta-eget” 

kurser för kvinnor i Lettland, utbildningsinsatser i Uganda och Indien samt ett ”öppet-hus 

verksamhet” för hemlösa i Sverige. (Social Initiative 2009)  

Social Initiative arbetar med en modell i fem steg. Det första steget är att utveckla en 

investeringsstrategi tillsammans med företaget. Denna ska leda till ett brett engagemang i 

företaget och att skapa en helhet med resten av företagets CSR-arbete. I det andra steget 

väljs projekt som har dokumenterat bra resultat. Projekten väljs med hänsyn till vad det 

aktuella företaget vill uppnå med sitt engagemang och Social Initiative besöker alla projekt 

och utvärderar dem innan de rekommenderas till företaget. Steg tre handlar om att syste-

matiskt mäta projektets resultat. Tillsammans med ledningen för projektet utvecklar Social 

Initiative mätindikatorer. Exempel på mätindikatorer kan vara hur många barn som klarar 

en utbildning eller mer kvalitativa mått som till exempel en enskild persons berättelse om 

vad projektet har betytt för dem. Det fjärde steget kallar Social Initiative för ”kunskaps-

byggande” och innebär ett nära samarbete med projektorganisationen där Social Initiative 

bidrar med kunskap inom främst resultatmätning. Det femte och sista steget handlar om att 

kommunicera engagemanget i det uppdragsgivande företaget. (Social Initiative 2009) 

4.2 Potentiella mottagare 
De två potentiella mottagare som har intervjuats om sin inställning till fenomenet är Stock-

holms Stadsmission och Volontärbyrån.  

4.2.1 Stockholms Stadsmission 
Stockholms Stadsmission är en ideell förening som grundades 1853 av Carl-Olof Roseni-

us. Stockholms Stadsmissions vision är att ”Stockholm ska bli en mänskligare stad för 

alla” (Stockholms Stadsmission 2009). Ändamålet är att med en kristen grundsyn utöva 

hjälpverksamhet bland ensamma och utslagna, äldre och sjuka samt barn och ungdomar. 

Stockholms Stadsmission har många olika verksamheter. Bland dessa finns dag- och natt-

härbärgen för hemlösa, äldreverksamhet, en folkhögskola och ett gymnasium, kollon och 

terapi för unga. Förutom hjälpverksamheten bedriver Stadsmissionen även verksamheter 
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av mer kommersiell natur såsom second hand-butiker, konferenslokaler och café. Stock-

holms Stadsmission omsätter cirka 250 miljoner SEK och har cirka 600 hel- och deltidsan-

ställda. Utöver de anställda har föreningen cirka 350 volontärer. Föreningens två största 

intäktskällor var 2008 insamlade medel (40 %) och försäljning (33 %).  De insamlade med-

len består av bidrag från enskilda personer och testamenten men även donationer från stif-

telser och företag. I övrigt fick föreningen in pengar genom hyresintäkter, vårdavgifter och 

anslag från Stockholms stad. (Stockholms Stadsmission 2009)  

Harald Hagman, ekonomichef på Stockholms Stadsmission, har tidigare hört talas om 

begreppet filantropiskt riskkapital och tror att även om de som uttalat sysslar med det i 

Sverige är få så finns delar av metoderna på olika ställen. Med detta menar Hagman att det 

finns de som bidrar med kapital och de som bidrar med kunskap även om det inte är från 

samma organisation. (Hagman 2009)  

Hagman berättar att de bidrag och donationer som kommer in till Stockholms Stadsmis-

sion oftast inte kännetecknas av ett aktivt engagemang i form av kunskapsöverföring men 

att donatorerna självklart är intresserade av att veta hur pengarna används och vilka resultat 

de medför. Han tror vidare att mindre välgörenhetsorganisationer som befinner sig i en 

uppstartsfas har ett större behov av ett kunskapsbidrag. Stadsmissionen är en relativt stor 

organisation med lång historia och mycket erfarenhet och kunskap finns därför inom orga-

nisationen.  Med detta menas inte att de aldrig tar hjälp utifrån, tvärtom samarbetar de ofta 

med andra aktörer som besitter annan kompetens men dessa samarbeten sker sällan med 

finansiärerna. Hagman ser inte ett stort behov för Stockholms Stadsmission att få både 

kapital och kunskap av en och samma samarbetspartner med att detta som sagt torde vara 

större för mindre organisationer. Han är inte främmande för att filantropiska riskkapitalis-

ter skulle fylla en funktion på den svenska marknaden. (Hagman 2009)  

Resultatmätning är ett område där Hagman ser ett behov av hjälp utifrån. Han anser att 

resultatmätning redan sker systematiskt inom Stockholms Stadsmission men att det alltid 

är positivt med mer kunskap och att det är en fördel om någon utanför organisationen 

genomför granskning och uppföljning. Vidare är resultatmätning alltid en svårighet inom 

välgörenhet, menar Hagman. När vet man om en insats för till exempel en hemlös person 

är framgångsrik eller inte? Efter ett, tre eller tio år?  Ett exempel på ett samarbete där en 

aktör bidrar med kunskap och resultatuppföljning är ett projekt som Stockholms Stadsmis-

sion genomför tillsammans med Stockholms stad och Lunds universitet. Projektet går ut på 

att förse missbrukare med lägenheter i ett första stadium för att sedan arbeta med deras 
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missbruk. Stockholms Stadsmission utför själva arbetet med missbrukarna, Stockholms 

stad står för lägenheter och Lunds universitet följer upp och bedriver forskning på projek-

tet. (Hagman 2009)  

4.2.2 Volontärbyrån 
Volontärbyrån är en ideell organisation som startades 2002 av Amelie Silfverstolpe. Vo-

lontärbyrån förmedlar kontakt mellan människor som vill arbeta ideellt och frivilligorgani-

sationer som är i behov av volontärer. Målet med detta är att kanalisera människors enga-

gemang till de organisationer där det behövs. (Volontärbyrån 2009)  

Förmedlingen sker på Volontärbyråns hemsida där ideella organisationer kan lägga upp 

annonser och där volontärer kan bevaka annonser för att hitta ett uppdrag som passar dem. 

Organisationen är inte vinstdrivande och tjänsten är gratis både för de som söker volontärer 

och de som vill arbeta ideellt. (Volontärbyrån 2009)  

1016 organisationer använder volontärbyrån för att rekrytera volontärer. Uppdrag finns 

inom många olika områden, de som är mest efterfrågade av volontärerna är dock uppdrag 

som handlar om barn och ungdomar, socialt arbete, kvinnor och flyktingar. Alla organisa-

tioner och uppdrag som läggs upp på förmedlingen genomgår en kvalitetsgranskning. Vo-

lontärbyrån är en del av Forum för Frivilligt Socialt Arbete som är en intresseorganisation 

för ideella organisationer. Volontärbyrån finansieras av bidrag från regering, kommuner, 

stiftelser och företag. (Volontärbyrån 2009) 

Utöver matchningsfunktionen mellan enskilda volontärer och frivilligorganisationer så 

arbetar Volontärbyrån även med att utforma volontärprogram för företag, där företagets 

anställda utför arbete för välgörande ändamål på arbetstid. För denna tjänst tar Volontärby-

rån betalt av företagen och Amelie Silfverstolpe menar att denna verksamhet på sikt skulle 

kunna hjälpa till att finansiera organisationens andra verksamheter. (Silfverstolpe 2009) 

Amelie Silfverstolpe har hört talas om begreppet filantropiskt riskkapital tidigare och 

har en uppfattning om vad det innebär. Hon känner dock inte till några finansiärer som 

sysslar med detta på den svenska marknaden. Silfverstolpe upplever vidare att finansie-

ringen är ett stort problem för Volontärbyrån och att ”oproportionerligt mycket tid går åt 

till att jaga finansiering för en idé som är superbra”. Hon anser vidare att det finns mycket 

organisationen skulle kunna utföra om bara tillgången till kapital var större. Särskilt stort 

är behovet av kapital för att bygga organisationen och utveckla nya verksamhetsområden 

vilket skulle göra filantropiskt riskkapital till ett attraktivt finansieringsalternativ. I dagslä-

get är organisationen liten och detta är, enligt Silfverstolpe, ett hinder för tillväxt. Bidrags-
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givare vill ofta att pengarna ska gå direkt till ett hjälpändamål och inte finansiera en mel-

lanhand som bara indirekt arbetar med hjälparbete. Det är också svårt att få bidrag för att 

bygga upp kärnverksamheten, finansiärer vill hellre bidra till väl avgränsade och väl defi-

nierade projekt, till exempel informationskampanjer för att få unga att engagera sig i vo-

lontärarbete Silfverstolpe är även positivt inställd till annan typ av kunskapsöverföring som 

en filantropisk riskkapitalist skulle kunna bidra med och som skulle kunna hjälpa till att 

utveckla organisationen. Hon anser att Volontärbyrån på sikt skulle kunna bli självfinansi-

erande med hjälp av volontärprogram för företag men att det krävs mer kapital för att kun-

na nå dit. (Silfverstolpe 2009)  

Silfverstolpe tror att det kan finnas en tveksamhet och rädsla från frivilligorganisatio-

nernas sida att bli finansierade av filantropiska riskkapitalister. Dels är organisationerna 

vana att hantera relationer med offentliga bidragsgivare och dels tror hon även att många 

kan känna sig obekväma med den investeringsrelaterade terminologin som används. Även 

om andra finansiärer också ställer krav och följer upp hur pengarna från en donation an-

vänds så menar Silfverstolpe att det kan finnas en rädsla för vad som händer organisatio-

nen inte uppfyller de satta målen. Det kan också finnas en oro för att få organisationen ge-

nomlyst på det sätt som sker vid en förvärvsgranskning eftersom andra finansiärer då kan 

upptäcka brister i organisationens verksamhet. (Silfverstolpe 2009) 

Silfverstolpe menar också att det inom den ideella sektorn finns ett motstånd mot att 

prata om resultatmätning, särskilt i termer av till exempel SROI3. Hon berättar att hon själv 

tycker att resultatmätning är nödvändigt men att hon ofta möts av skepticism, även inom 

den egna organisationen. Detta kan bidra till en kulturkrock mellan de som investerat filan-

tropiskt riskkapital och de som är potentiella mottagare. En möjlig lösning på detta pro-

blem tror Silfverstolpe skulle kunna vara någon slags mellanhand mellan frivilligorganisa-

tionen och finansiären som kan hjälpa till i samtalet och bidra till att överbygga de kultur-

skillnader som finns. (Silfverstolpe 2009) 

 

                                                
3 Social Return on Investment är ett analytiskt hjälpmedel för att mäta värde. Det är ett mått som inkluderar 
sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer. (NEF 2009) 
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5. Analys 
 I detta avsnitt presenteras uppsatsens analys där de empiriska resultaten behandlas i för-
hållande till varandra och till teorin med hjälp av analysmodellen.   

 

 

 

 

 

Figur 2.6 Analys modell av filantropiskt riskkapital (Larsson & Savén 2009) 

5.1 Filantropiskt riskkapital i Sverige  
Fenomenet filantropiskt riskkapital är litet och fortfarande relativt outvecklat i Sverige.  

Det finns endast ett fåtal aktiva givare som arbetar med de metoder som kännetecknar fi-

lantropiskt riskkapital. Dessa givare är relativt nystartade och ingen har varit aktiv mer än i 

ett fåtal år.  

 Det kan finnas flera anledningar till att filantropiskt riskkapital ännu inte existerar i nå-

gon större omfattning i Sverige. Uppsatsens respondenter anser att den främsta orsaken är 

att Sverige har haft, och fortfarande har, en stark offentlig sektor och att den allmänna upp-

fattningen har varit att staten tar hand om sociala problem. Dessutom har Sverige ingen 

stark tradition av filantropi till skillnad från till exempel USA och Storbritannien där filan-

tropiskt riskkapital är mer utbrett men det finns ändå en möjlighet att filantropiskt riskkapi-

tal kommer att få en ökad betydelse för finansiering av organisationer med sociala ända-

mål.  
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5.1.1 Givarna  
Av de aktörer som denna uppsats har identifierat är det ingen som arbetar fullt ut efter en 

filantropisk riskkapital-modell. Ingen av aktörerna uppfyller alla de punkter som definie-

rats av bland andra organisationen EVPA och Barbara Larson. IKARE, som kan sägas lig-

ga närmast en renodlad filantropisk riskkapitalist, har själva varit med och startat upp or-

ganisationen de investerar i och har således inte undersökt ett stort antal potentiella motta-

gare innan investeringen gjorts. Detsamma kan sägas gälla för Mikael Ahlström som har 

startat upp Charity Rating. Voxtra arbetar inte systematiskt med ett icke-finansiellt stöd, 

vilket är en av grundpelarna när filantropiskt riskkapital definieras. Social Initiative repre-

senterar inget kapital i sig utan fungerar som en förmedlare mellan givare och mottagare. 

Det finns alltså ingen renodlad filantropisk riskkapitalfond i Sverige som det finns exempel 

på i Storbritannien.  

Isaksson (2006) skiljer på två olika sätt för riskkapitalister att finna investeringsmöjlig-

heter; en proaktiv ansats då ansträngningar görs för att själva hitta lämpliga investeringsob-

jekt eller en reaktiv ansats då investeraren väntar på att förslag läggs fram. Detta kan även 

appliceras på filantropiskt riskkapital och denna uppsats respondenter. Medan Voxtra och 

Social Initiative undersöker ett stort antal organisationer för att hitta de fåtal som de sedan 

väljer att stödja så har IKARE och även Mikael Ahlström i viss mån blivit presenterade för 

alternativt presenterat de organisationer de investerat i. Gemensamt för alla fyra är att de i 

nästa skede har undersökt organisationens potential att generera social nytta och utifrån 

detta valt att samarbeta med den.  

De undersökta aktörernas investeringar skiljer sig även på andra sätt. Svenska Riskkapi-

talföreningen (2008) delar in investeringar i onoterade bolag i tre kategorier; affärsänglar, 

Venture Capital och Buyout. Som tidigare nämnts skiljer sig dessa åt genom i vilken fas i 

företagets uppbyggnad investeringarna sker. Mikael Ahlström kan tänkas vara en ”filan-

tropisk affärsängel” då han som privatperson investerar i en organisation med socialt mål. 

IKARE påminner om Venture Capital då de investerar i uppstartsskedet medan Voxtra går 

in i ett senare skede när organisationen redan har nått en viss storlek och kan därför sägas 

likna Buyout-investerare.  

Något som de fyra svenska aktörer har gemensamt är sin bakgrund och drivkraft. Alla 

grundare har näringslivserfarenhet, ofta en lång sådan, och har haft en önskan om att ge 

tillbaka något till samhället genom att använda denna. De har velat bidra med ett aktivt 

engagemang utöver det finansiella bidraget och ha möjlighet att påverka vilken effekt do-
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nationerna medför. De fyra aktörerna poängterar också flera gånger att de lägger stor vikt 

vid effektivisering och resultatmätning för att öka den sociala påverkan och för att tydligt 

följa upp vad man faktiskt uppnår med sin investering. Aktörernas näringslivsbakgrund 

speglas även i den terminologi som används där många av orden har en stark koppling till 

riskkapital. Till exempel talar aktörerna om donationer som investeringar, den undersök-

ning som görs av organisationen innan ett samarbete inleds benämns förvärvsgranskning 

(due dilligence) och att målet är en maximerad avkastning även om den i dessa fall är soci-

al och inte finansiell.  

5.1.1.1 Bidraget  
Enligt Davis och Etchart (2005) bidrar filantropiska riskkapitalister inte bara med finansi-

ellt kapital utan även med intellektuellt och socialt kapital. Denna tanke återkommer även i 

andra ord i de olika definitionerna av filantropiskt riskkapital. Det är det intellektuella och 

sociala kapitalet som det aktiva engagemanget består av. Det finansiella kapitalet kan, en-

ligt EVPA, bestå av olika typer av finansiering från rena donationer till lån och invester-

ingar i organisationens egna kapital.  

De fyra svenska aktörerna jobbar alla i viss mån med ett aktivt engagemang i sina inve-

steringsobjekt, även om engagemanget ter sig olika.  Något de har gemensamt är att de alla 

har ett tydligt fokus på resultatmätning och uppföljning. De påtalar alla svårigheten i att 

mäta resultat i välgörenhetsprojekt vilket leder till att de ofta väljer att samarbeta med or-

ganisationer som arbetar med sådana typer av ändamål där utfallet är mätbart. I övrigt vari-

erar det aktiva engagemanget stort mellan de olika aktörerna. IKARE arbetar nära organi-

sationen de stödjer och bidrar med bland annat mentorskap och kunskap gällande rapporte-

ring och budgetering. IKARE har regelbunden kontakt med organisationen och hålls upp-

daterade om vad som sker i den löpande verksamheten. Mikael Ahlström och Social Initia-

tive arbetar liksom IKARE aktivt med kunskapsöverföring. Voxtra, å andra sidan, arbetar 

inte ”hands on” med sina investeringsobjekt utan fokus ligger som tidigare nämnts på re-

sultatuppföljning även om fonden i vissa fall bidrar med rådgivning. Anledningen till detta 

kan vara att Voxtra investerar i relativt stora välfungerande organisationer medan de andra 

främst arbetar med mindre utvecklade objekt. Altafi berättar att man kan komma att arbeta 

mer aktivt i organisationer om man i framtiden investerar i organisationer i uppstartsfasen 

men att det i dagsläget inte finns resurser till detta.  

Det finansiella kapitalet består, för de svenska aktörerna, i dagsläget uteslutande av rena 

donationer. Att det finansiella stödet inte sker med några andra metoder som till exempel 
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lån kan bero på att filantropiskt riskkapital är relativt nytt i Sverige och att det då är natur-

ligt att välja rena donationer som finansieringsalternativ då detta är vad den ideella sektorn 

är van vid.  

Det som också kännetecknar filantropiskt riskkapital är enligt både EVPA (2009) och 

Barbara Larson (2002), och som även är viktigt vid riskkapital, att investeringarna sker 

över en längre tidsperiod men ändå ska vara begränsad och att det ska finnas en strategi för 

exit. De svenska aktörerna planerar att göra tidsbegränsade investeringar men ingen av 

aktörerna har varit aktiv länge nog för att detta ska ha skett. 

5.1.3 Mottagarna 
De investeringar som de undersökta givarna gör sker med få undantag utomlands. Undan-

taget är Mikael Ahlströms engagemang i Charity Rating som är verksamt i Sverige samt 

Social Initiative som samarbetar med organisationen Ny Gemenskap. I övrigt sker en stor 

del av investeringarna i Indien och Afrika, ofta med inriktning mot entreprenörsverksam-

het och mikrokrediter. Syftet tenderar att vara ”hjälp till självhjälp” och att bygga upp sy-

stem som fungerar även efter att stödet är över.  

Respondenterna menar att anledningen till att man investerar utomlands och inte i Sve-

rige ofta handlar om större möjligheter att påverka, dels i påverkan per investerad krona 

men också mängden människor man har möjlighet att nå. De nämner alla att de ser flera 

områden i Sverige där filantropiskt riskkapital skulle kunna göra nytta, till exempel inom 

flyktingvård eller hjälp för hemlösa. Trots detta har varken Voxtra eller IKARE övervägt 

att investera i organisationer verksamma i Sverige eller liknande länder men kan båda tän-

ka sig att det finns behov av aktörer som gör detta.  

5.1.4 Potentiella mottagare i Sverige  
 Gällande de svenska potentiella mottagarna av filantropiskt riskkapital märks en stor 

skillnad mellan Stadsmissionen, en stor välkänd friviligorganisation, och Volontärbyrån 

som är en mindre relativt ung organisation som mer liknar ett socialt företag.  

 Stadsmissionen, en stor organisation med lång erfarenhet, är inte ointresserade av kon-

ceptet filantropiskt riskkapital men ser inget trängande behov av det. Även om mer pengar 

skulle gynna deras verksamhet är finansiering inget akut problem. De anser även att myck-

et kompetens finns inom organisationen och att behovet av kompetens utifrån är mindre än 

för en nystartad organisation. De är däremot väldigt öppna och intresserade av kunskaps-

överföring, särskilt när det gäller resultatmätning. Detta sker redan idag men oftast kom-
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mer kapital och kunskap från olika aktörer och Stadsmissionen ser inget behov av att få 

detta från samma samarbetspartner. Som stor organisation är Hagman tveksam till den på-

verkan över organisationen som en eventuell filantropisk riskkapitalist skulle vilja ha. Till 

exempel är det enligt Harald Hagman mycket osannolikt att en finansiär skulle få en plats i 

styrelsen enbart på grund av en stor donation. Det skulle nog kunna leda till ett spännings-

förhållande mellan givare och mottagare. En riskkapitalist som är van ägare kanske skulle 

vilja ha mer inflytande i mottagarorganisationen än vad den själv skulle vilja.  

Att Stockholms Stadsmission inte ser sig som en naturlig potentiell mottagare är dock 

inte så konstigt eftersom mycket av det som filantropiska riskkapitalister fokuserar på, till 

exempel organisationsbyggande, är mer välutvecklat i en stor organisation som har funnits 

länge jämför med organisationer i uppstartsfasen.  

 Volontärbyrån, som till mångt och mycket är ett socialt företag, är som tidigare nämnts 

mycket positiva och intresserade av filantropiskt riskkapital. Finansiering är ett stort pro-

blem för organisationen men Volontärbyrån ser främst organisationsbyggandet och kun-

skapsöverföringen som den största fördelen med filantropiskt riskkapital.  

 Både Stadsmissionen och Volontärbyrån är positiva till filantropiskt riskkapital och 

anser att det finns behov av det på den svenska marknaden. Dock menar de båda att det 

kan finnas ett motstånd från den ideella sektorn mot att prata om välgörenhet i termer av 

resultat och avkastning. Kanske är detta på grund av att fenomenet är nytt och att det finns 

en osäkerhet i vad begreppen som används faktiskt innebär.  
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6. Avslutande diskussion 
I inledningen fastställdes att syftet med denna uppsats var att beskriva filantropiskt 

riskkapital i Sverige med hjälp av följande frågeställningar.  

• Vad karaktäriserar filantropiskt riskkapital hos placerarna?  

• Hur är inställningen till filantropiskt riskkapital hos mottagarna?  

Till att börja med kan sägas att vi endast identifierat fyra placerare av filantropiskt riskka-

pital i Sverige. Det ska dock poängteras att det kan finnas aktörer som denna uppsats har 

misslyckats att hitta men även om så vore fallet så är fenomenet litet i Sverige. Ingen av de 

undersökta placerarna är en renodlad filantropisk riskkapitalist enligt definitionerna men 

det som binder dem samman är användandet av näringslivserfarenhet i välgörenhetsarbete 

och det kommersiella kunnande som de överför till den organisation som de stödjer.  

Ett tydligt fokus på effektivisering och resultatmätning är också gemensamt för de un-

dersökta svenska aktörerna vilket även är fallet med filantropiska riskkapitalister i resten 

av världen. Detta fokus på mätbarhet kan leda till att organisationer som arbetar med än-

damål där resultaten är svåra att mäta förbises även om de bidrar med social nytta. Det kan 

ses som en svaghet med filantropiskt riskkapital och ett argument för att traditionella väl-

görenhetsorganisationer också behövs.  

  De svenska filantropiska riskkapitalisterna tenderar att främst stödja organisationer 

med verksamhet utomlands och få insatser görs för sociala problem i Sverige. Detta trots 

att det finns områden, till exempel flyktingproblematiken som få organisationer fokuserar 

på. Att filantropiskt riskkapital är relativt outvecklat och att den största delen av stödet går 

utomlands kan bero på att Sverige har en begränsad filantropisk tradition och en offentlig 

sektor som är starkare än i många andra länder. Ytterligare ett skäl kan vara att det kanske 

anses finare att företag stödjer fattiga barn i Afrika än missbrukare i Stockholm.  

Trots att fenomenet filantropiskt riskkapital än så länge är litet och outvecklat i Sverige 

och att det egentligen inte finns någon svensk mottagare så är de två potentiella mottagare 

som intervjuas i uppsatsen positivt inställda. Både den stora organisationen, Stadsmissio-

nen, och den mindre, Volontärbyrån, anser att det finns ett behov på den svenska markna-

den och kan se flertalet problemområden som skulle gynnas av inblandning från filantro-
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piska riskkapitalister. De anser båda att behovet av filantropiskt riskkapital förmodligen är 

störst för mindre, nystartade organisationer.  

Volontärbyrån ser finansiering som ett stort hinder för att kunna maximera den sociala 

nyttan med sin verksamhet och upplever även att den organisationsbyggande och kun-

skapsöverförande delen skulle innebära stora möjligheter för organisationen. Dock finns 

det risk för att svårigheter uppstår i det spänningsförhållande som uppstår när två organisa-

tioner med väldigt olika kultur och bakgrund ska samarbeta, till exempel att det kan finnas 

ett motstånd hos välgörenhetsorganisationer att tala i termer kring resultatmätning som är 

ett av filantropiska riskkapitalisters huvudfokus.  

För Stadsmissionen är finansiering inte ett lika stort problem och med en mer välut-

vecklad organisation ser de inte samma behov av hjälp med att bygga organisationen även 

om de ser mycket positivt på kunskapsöverföring inom särskilt resultatmätning. Från den-

na undersökning verkar det alltså finnas ett intresse för filantropiskt riskkapital i Sverige 

och att detta är större hos mindre organisationer.  

Under studiens gång har vi mött en välvilja mot företeelsen trots att begreppet fortfa-

rande är relativt okänt. Vi tror att det finns ett stort antal stiftelser och organisationer i Sve-

rige som skulle kunna applicera metoder från filantropiskt riskkapital i sitt arbete för att 

effektivisera sitt stöd. Anledningen till att fler inte arbetar med det idag kan dels bero på 

okunskap om metoden men även att det som tidigare nämnts kan finnas en spänd relation 

mellan näringslivet och den ideella sektorn.  

Vi anser sammanfattningsvis att filantropiskt riskkapital har potential att växa i Sverige 

och att insatser i Sverige kommer att öka när det finns fler aktörer.  
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7. Förslag på vidare forskning 
Eftersom filantropiskt riskkapital är ett nytt begrepp finns det många aspekter som är in-

tressanta att undersöka vidare. Man behöver exempelvis inte fokusera endast på Sverige 

utan man kan göra en jämförelse mellan hur det ser ut i olika länder. Det är även intressant 

att undersöka huruvida filantropiskt riskkapital begränsas av rättsstrukturen och skatte-

strukturen för filantropi och välgörenhetsorganisationer i Sverige, det vill säga om de be-

gränsar förekomsten. Ytterligare skulle en omfattande enkätundersökning hos presumtiva 

mottagare kunna göras för att vidare undersöka hur behovet av filantropiskt riskkapital ser 

ut. Förslagsvis kan även potentiella utbudssidan undersökas om varför de inte sysslar med 

filantropisk riskkapital. Exempel på de som då kan utredas är riskkapitalister, banker, 

management konsultfirmor och även stiftelser.  
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9. Bilaga  
Nedan presenteras underlaget för intervjuerna med givare och med potentiella mottagare: 
Dessa har i sin tur följts upp med följdfrågor och diskussioner.  

9.1 Givare  
‐ Kan du beskriva vad Venture Philanthropy (filantropiskt riskkapital) innebär för dig?  

‐ Hur arbetar er organisation med Venture Philanthropy (filantropiskt riskkapital)?  

‐ Varifrån kommer pengarna?  

‐ Vilka typer/vilken typ av organisation arbetar ni med? I Sverige eller utomlands? 

‐ Vad består det finansiella bidraget av? Hur mycket pengar rör det sig om? 

‐ Vad består det icke-finansiella bidraget av?  

‐ Hur sker samarbetet rent praktiskt?  

‐ Vilken tidshorisont har investeringarna?  

‐ Känner du till några andra som arbetar med Venture Philanthropy (filantropiskt risk-

kapital) i Sverige?  
 

9.2 Potentiella mottagare  
‐ Känner du till begreppet Venture Philanthropy (filantropiskt riskkapital)?  

‐ Hur finansieras organisationen idag?  

‐ Upplever du att finansiering är ett problem?  

‐ Anser du att Venture Philantropy (filantropiskt riskkapital) är ett attraktivt finansie-

ringsalternativ för er organisation?  

‐ Vilka för- och nackdelar tror du att finansiering av Venture Philanthropy (filantro-

piskt riskkapital) skulle medföra?  

‐ Vad är din inställning till den kunskapsöverförande aspekten? 

‐ Vad är din inställning till den påverkan som en Venture Philanthropist (filantropisk 

riskkapitalist) ofta vill ha i organisationen?  

‐ Känner du till någon organisation som arbetar med detta i Sverige?  


