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Kapital för landsbygdsföretagare

Det finns en tendens till att vissa branscher
och vissa delar av landet anses vara de ”rätta”,
de kommer ”i modet”. Företag som hamnar
”utanför” får problem utan att det är sakligt
motiverat. För att undvika detta är det viktigt
att kreditgivarna har lokal förankring och
goda kunskaper om personer och verksam-
heter på orten. Det är också viktigt att kredit-
givarna har ett personligt engagemang och
tar ett stort personligt ansvar. Här hittade Leif
Berndtsson stora skillnader, till exempel mel-
lan vissa bankanställda som hänvisade till
regionkontor och regler, och andra som be-
slutade mycket mer själva, utifrån sina kun-
skaper om bygden och om dess företagare.

– En halvbra idé i händerna på en duktig
entreprenör kan vara bättre än en bra idé och
en dålig entreprenör, menade Leif Berndts-
son. Sådant kan bara en kreditgivare med
lokal förankring och engagemang bedöma.

En annan risk är att kraven på snabb av-
kastning missgynnar företag på landsbygden,
som ofta har en långsiktig inriktning.

Mer forskning och bättre
starthjälp
Leif Berndtsson konstaterade att det fort-
farande behövs en mycket bättre kartlägg-
ning av hur det faktiskt står till i dag. Mer
forskning krävs alltså för att få en riktig bild av
hur kreditgivningen fungerar i dag. Ett annat
angeläget forskningsområde är kravet på av-
kastning vid kreditgivning, för att se om far-
hågorna för kortsiktighet hos kreditgivarna är
riktiga.

KSLA tog genom sitt Landsbygdsutskott un-
der 2002 initiativet till en förstudie. Syftet var
att ta reda på om tillgången till kapital är en
begränsande faktor för företagande på lands-
bygden. Förstudien presenterades i april i
samband med två seminarier. Denna sam-
manfattning bygger främst på det första semi-
nariet, i Trångsviken den 3 april 2003.

Kapital är ibland den
begränsande faktorn
Förstudien har gjorts av Leif Berndtsson,
ledamot av KSLA:s Landsbygdsutskott. Han
har intervjuat sammanlagt 17 personer, på
central, regional och lokal nivå. Samtidigt re-
presenterar de 17 olika verksamheter, näm-
ligen företag, företagsutvecklare, myndigheter,
intresseorganisationer och banker.

Ett syfte med utredningen har varit att öka
debatten, konstaterade Leif Berndtsson. En
fråga som varit central är om det är kapital
som saknas – eller idéer. Svaret blev att peng-
arna ibland är det begränsande, speciellt i
vissa delar av landet. I rapporten konstateras
att det i delar av landet anses vara ett av de
största hindren för tillväxt. Det är också tyd-
ligt att ”mjukvaran” kring kapitalförsörjning-
en är viktig för företagens möjligheter.

Leif Berndtsson gjorde bland annat följan-
de reflektioner kring sitt utredningsresultat:
Det finns en risk med att de ord som används
inte alltid är riktigt definierade av alla inblan-
dade. Om till exempel ”riskkapital” används
olika av bank och företagare kan en ansökan
hamna ”mellan stolarna”.
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För framtiden är det också viktigt att öka
tillgången på kapital i ett tidigt skede av ny-
företagande eller expansion, så kallat sådd-
kapital.

Leif Berndtsson ser två typer av verksam-
het som kan ge nya möjligheter för företaga-
re på landsbygden. Det ena är kreditgaranti-
föreningar. Genom ett ömsesidigt åtagande
från medlemmarna kan en sådan förening
ställa garantier för en företagares lån i bank
eller hos någon annan kreditgivare.

Näringsdepartementet stöder uppbyggna-
den av kreditgarantiföreningar på några håll i
Sverige.

Den andra delen i en bättre framtid för före-
tagen på landsbygden är företagsutvecklarna.
I dag är det svårt för en företagare att själv ta
sin idé hela vägen till framgångsrikt företag.
En ”lots” med kunskaper om regler och möj-
ligheter behövs för att utveckla landsbygdens
företagsidéer. Dessa lotsar, företagsutveckla-
re, kan finns i privata företag, hos bankerna
eller hos olika organisationer.

Men Leif Berndtsson slår samtidigt fast att
ingen genomgripande förbättring kan ske
utan att de etablerade bankerna medverkar i
utvecklingen.

Eget ansvar grunden för
bygdegården
– Vi har naturligtvis själva huvudansvaret för
bygdens utveckling, konstaterade Per Åsling,
Trångsviksbolaget. I början av 1990-talet be-
hövde man en ny bygdegård i Trångsviken.
Man fick nej från banken till ett lån på 2,5
miljoner för att bygga det nya huset, trots att
byn verkligen behövde en samlingslokal. Då
beslöt man ta ett större grepp. Man kontakta-
de kommunen, posten, banken, kyrkan och
skolan. Sedan gick man tillbaka till banken, nu
med ett projekt på 27 miljoner, men med be-
tydande hyresintäkter i sikte. I dag innehåller
bygdegården alla de nämnda verksamheter-
na, och huset går med vinst. Skolan har mat-

Kapital för landsbygdsföretagare
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sal och gymnastiksal i huset, församlingssalen
ligger där, liksom dagis, postkontor och bank.
Där finns scen och dansgolv.

– Bygdegården har blivit en inspiration för
bygden, konstaterar Per Åsling.

För att kunna utveckla Trångsviken genom
olika projekt bildades Trångsviksbolaget, ett
aktiebolag som ägs av enskilda, samt fören-
ingar och företag. Bygdegården är störste
ägare. Genom att bilda ett aktiebolag har byn
fått en bättre möjlighet att agera på kommer-
siell grund när detta behövs för gemensamma
projekt. Bolaget ska utveckla både samhället
och näringslivet i Trångsviken, och koordine-
ra olika insatser för bygden. Man vill vara en
långsiktig partner, som ska skapa tillväxt och
ökade exportinkomster.

Ett exempel på insats från Trångsviksbola-
get är när man såg hur bostadsbristen var ett
huvudproblem för orten. Då lyckades man
köpa det tidigare ålderdomshemmet, och
byggde om detta till bostäder.

Ett annat exempel är när bagaren hade
svårt att få lån. När Trångsviksbolaget ställde
upp med kredit, vågade även banken vara
med.

Fördelen med konstruktionen av Trångs-
viksbolaget är att detta dels är en kommer-
siell aktör, vilket är bra när man ska prata
med banker och liknande. Dels representerar
man genom sitt breda ägande många invåna-
re på orten, något som är en styrka vid kon-
takter med kommunen, länsstyrelsen och
andra myndigheter. Man är en naturlig sam-
arbetspartner i de flesta sammanhang, och
kan ta totalgrepp i olika frågor.

– Men allt tar längre tid än det gjort om vi
haft bättre tillgång till kapital, menar Per
Åsling.

Rätt person till rätt verksamhet
gynnade Hoting
För några år sedan blev Marianne Rulander
chef för Handelsbankens kontor i Hoting. Hon

blev lite varnad, företagen i trakten ansågs gå
dåligt, läget var lite hopplöst i Hoting. Men så
var det inte. När Marianne Rulander tittade
närmare på företagare och deras verksamhe-
ter fann hon i stället att många av dem var
framgångsrika. Här fanns en Gnosjö-anda som
ibland slog originalet på fingrarna. En norsk
tillverkare av jaktvapen etablerade sig på
orten, sedan man hittat precis rätt kompe-
tens i Hoting.

Lokalkännedom visade sig viktig för kredit-
bedömningen. Marianne Rulander stödde en
ny ICA-handlare och en företagare som ville
köpa stora lokaler som blivit över efter Sam-
halls flytt. Vansinnigt tyckte många, men inte
Marianne Rulander. ”Det handlade i båda fal-
len om rätt personer i rätt sammanhang” är
hennes motivering i dag. Och Handelsbanken
i Hoting har inga kreditförluster under de år
Marianne Rulander arbetat där.

Företag får hjälp till planer som
imponerar
En viktig del i att utveckla företagandet på
landsbygden är att ta projekt från idéstadiet
till färdigt företag. Enterprise Jamtland är ett
exempel på projekt som kan ge landsbygdens
företag en partner som kan hjälpa till med
denna bit.

– Att ta fram en affärsplan som gör rätt in-
tryck på kreditgivare och andra aktörer är
i dag en omfattande historia, konstaterade
Jonas Hemmingson, Enterprise Jamtland. Vi
börjar med att sätta ihop en fond för att finan-
siera framtagandet av affärsplanen. Vi sätter
också ihop ett team för att stödja projektet.
Man kan säga att vi förbättrar kontakten mel-
lan stad och landsbygd.

När affärsplanen är klar ordnar Enterprise
Jamtland en ”roadshow” för att visa upp
affärsplanen och företaget för tänkbara kre-
ditgivare.

Ibland behövs inte ens finansiärer; när
företagarna får den vägledning de behöver

Kapital för landsbygdsföretagare
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kan idéerna ibland lyfta utan nya pengar.
Enterprise Jamtland har ett brett kontaktnät
och kan hjälpa företagaren att få hjälp med
frågor kring juridik, marknadsföring eller
administration.

– Utan hjälp måste man vara tusenkonst-
när för att baxa en idé fram till verklighet,
menade Jonas Hemmingson.

I dag arbetar Enterprise Jamtland med ett
tiotal projekt.

Integration och skola behöver
bli nutida
Det finns resurser runt om i landet, som kan
användas bättre än idag – bland annat många
invandrare. Wadih El Achkar är från Libanon
och arbetar i Jämtland med att integrera in-
vandrare med svenska företag.

– Det finns ett behov av att lära sig om
människor från andra länder, och om hur man

Kapital för landsbygdsföretagare
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kan rekrytera dessa, menade Wadih El Achkar.
I samhällen som Trångsviken behöver man
kompetens, och det gäller att kunna hitta den.
Kunskaper om olika invandrargrupper kan
betyda mycket för kompetensförsörjningen.

Framtidens tillgång på kompetens hänger
mycket på skolan. Greta Larsson berättade
om Trångsvikens skola, som satsat på entre-
prenörskap som inriktning.

– Målet är att skapa tilltro hos barnen för
deras egen förmåga att skapa kunskap och att
styra sina liv. Att inte bli offer för omständig-
heterna, berättade Greta Larsson.

Bland annat bakar skolbarnen bröd, som
säljs till kommunen och används i skolbespis-
ningen. Barnen kan därmed både äta brödet
och tjäna pengar på det. En variant på att äta
kakan och ha den kvar. Man har även produ-
cerat broschyrer om Trångsviken, samt fågel-
holkar som säljs till besökare (även deltagar-
na i KSLA:s seminarium!).

Trångsvikens skola har kommit till slutsat-
sen att det finns pengar om det finns idéer.
Bland annat fick man pengar från Nordiska
rådet för att åka till Island, och från Livsme-
delsverket för att producera ett traditionellt
julbord för hela byn.

Ingen brist på idéer för
riskkapitalet
Birgitta Österberg, Nutek, redogjorde för läget
i riskkapitalbranschen. Nutek följer regelbun-
det den verksamheten. De formella riskkapi-
talbolagen är i dag cirka 145 stycken. Runt 80
procent av bolagen tycker att det finns gott
om bra idéer. Framtidstron har varit bättre
under 2002 än under 2001. Mest riskkapital
satsas i datarelaterade företag, och i Stock-
holmsområdet (”runt Stureplan”). Därefter är
det ett långt steg till en andraklunga med
Göteborg, Malmö och Uppsala. Därefter ett
ytterligare betydande steg till övriga.

Det finns cirka 200 miljarder kronor att till-
gå som riskkapital i Sverige.

En trendförskjutning är att de flesta pengar
numera går till expansion av företag. Tidigare
lades merparten av pengarna på uppstarten.
Investeringarna i det så kallade såddstadiet,
alltså mycket tidigt i processen, har sjunkit
dramatiskt sedan IT-bubblan sprack.

– Vi hoppas på affärsänglarna, sade Birgit-
ta Österberg. Människor med ”hjärta, hjärna
och plånbok”, som kan affärer, har kunskap
och pengar.

Nutek har gett pengar till 9 organisationer
och 14 regionala nätverk, med syftet att mins-
ka gapet mellan entreprenörer och investera-
re, öka flödet av kapital och tillgången till
kompetent kapital.

– Det gäller att låta entreprenörer hitta rätt
affärsänglar. Nutek har också ekonomiskt sat-
sat på forskning om småföretagande, en
forskning som ska utvärderas 2005.

Risk för hårdare krav från
bankerna
Christer Thylin från Föreningssparbanken var
orolig för nya regler som skulle kunna ge ban-
kerna mindre del av pengarna vid en företags-
konkurs. En sådan förändring skulle kunna
innebära hårdare krav från bankerna för att
ge krediter, och i praktiken innebära en mins-
kad utlåning.

– Bankerna har inte riskkapital, vi förvaltar
bara spararnas pengar, konstaterade Christer
Thylin.

Områden som Christer Thylin ville utveck-
la är bland annat sätten att föra över företag
till barn eller andra nya ägare, samt skatteav-
drag för investeringar i onoterade företag.
Han menade också att det behövs mål och
medel för att arbeta med riskkapitalfrågor på
regional nivå.

– Jag tror mycket på affärsänglarna, sade
Christer Thylin. Det finns många aktörer som
är trötta på att placera på börsen, de vill sat-
sa även sin kompetens. Dessa människor ska
vi hitta och använda.

Kapital för landsbygdsföretagare
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Gemensam säkerhet ger större
bas
Pengar finns. Det handlar bara om att organi-
sera och administrera säkerheter. Det mena-
de Mats Larsson från Sveriges Kreditgaranti-
föreningar, SKGF, som är en sammanhållande
kraft för de regionala kreditgarantiföreningar-
na. Han betonade att grunden för en sund lo-
kal ekonomi är sunda och lokalt ägda företag.

– Det är en åsikt som kanske var kontrover-
siell för några år sedan, men inte i dag, mena-
de Mats Larsson.

Kreditgarantiföreningarna har flera funk-
tioner. Genom att samla ihop ett kapital på tio
miljoner kronor får man möjlighet att ställa ut
garantier för lån hos banker eller andra lån-
givare. Man kan också få en bas för att söka
stöd hos myndigheter, så kallad uppväxling.
Man satsar en viss summa själv, och får ett
bidrag i förhållande till detta.

Men föreningarna är även nätverk, som
kan ge kontakter och rådgivning. De blir en
kunskapsbank för sina medlemmar.

Mats Larsson konstaterade att det i USA är
vanligt att 80 procent av pengarna i ett företag
kommer från privat håll (”pengar från en rik
svärmor”), medan det i Sverige är tvärtom, 80
procent kommer från banken.

– Vi måste bryta upp det här förhållandet,
bankerna klarar inte att stödja små och medel-
stora företag i glesbygd, sade Mats Larsson.

Verktyget för att göra detta kan vara kredit-
garantiföreningarna.

Ett av skälen till att det behövs ett nytt kre-
ditsystem är den nya ekonomin. Förr kunde
ett företag pantsätta maskinerna, men i da-
gens nya företag finns ”kapitalet” i annan
form.

– Hur ska man kunna pantsätta avståndet
mellan öronen, frågade Mats Larsson reto-
riskt. Nej, i stället får företagen gå ihop och
hjälpas åt att samla ihop pengar till kredit-
garantier. Vi bygger underifrån. Någon måste
ta hand om de små plantorna.

Diskussion

– Upp med alla goda idéer på bordet, uppma-
nade KSLA:s VD Bruno Nilsson inför diskus-
sionen vid seminariet i Trångsviken. Och han
blev snabbt bönhörd.

Joakim Byström, Affärsängelsnätverket
YBAN i Timrå, förutspådde att det inom någ-
ra år kommer att finnas ett organiserat sys-
tem kring affärsänglarna. Han hoppades att
det kan utvecklas ett statligt system för att
komplettera och ”växla upp” affärsänglarnas
pengar. Lars Engström från Näringsdeparte-
mentet svarade att det inte finns något sådant
initiativ på gång. Det finns knappast heller
några nya pengar till ett sådant system, man
får i så fall se om detta är det bästa sättet att
använda de pengar som finns.

Per Stjernström, Camfore AB i Hammerdal,
menade med stöd av egna upplevelser att
kraven på riskkapital är större i till exempel
Jämtland än i andra delar av landet.

– Därför är det viktigt att vi får igång en kre-
ditgarantiförening i Jämtland, menade Per
Stjernström.

Anders Nilsson, lantbrukare i Krokom, be-
tonade vikten av baskapital och en fungeran-
de infrastruktur i glesbygdsområden.

– Trångsviken uppstod ju som järnvägs-
knut. Men kommunikationerna i glesbygd är
ofta hotade, se bara på Inlandsbanan.

Per Åhlström, Mening Autosite i Härnö-
sand, pekade på glesbygder i Kanada, där man
satsar målmedvetet på lokala initiativ. Men
det gäller att det finns sådana också.

– Jag skulle vilja se ett Sverige med en
massa Trångsvikenbolag, sade Per Åhlström.
Lokala satsningar och kapital gör det lättare
för andra aktörer att göra en insats. I Kanada
finns system för att samordna regionala sats-
ningar, men lokala bolag och kreditföreningar
är nyckeln.

Oscar Kjellberg, JAK medlemsbank i Sköv-
de, var kritisk mot det svenska banksystemet.

Kapital för landsbygdsföretagare
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Kapital för landsbygdsföretagare

– De fyra stora dominerar, konstaterade
Oscar Kjellberg. Det finns 77 sparbanker och
några medlemsbanker, men de är alla små. De
stora bankerna kan i det oligopol som råder
krympa de olönsamma segmenten, som före-
tag på landsbygden.

Örjan Berglund  från länsstyrelsen i Jämt-
land och Birgitta Österberg, Nutek, diskutera-
de möjligheter för ekonomiskt stöd till gles-
bygden. Båda var intresserade av ökade sats-
ningar, men frågan är hur stort inflytandet ska
vara. Birgitta Österberg kunde tänka sig att
stödja lokala och regionala fonder som hante-
ras av kreditgarantiföreningar.

Per Stjernström menade att det vore bätt-
re att få EU-strukturpengar till någon form av
riskkapitalbolag eller – fonder, i stället för att
dessa ska gå till satsningar i offentlig sektor,
som glesbygden inte har råd att behålla på
sikt.

KSLA bör stödja lokala
satsningar
Oscar Kjellberg menade att Trångsviksbola-
get är bland det intressantaste som hänt i
glesbygdsfrågan på länge.

– Jag har arbetat med en fond som ska ge
investeringar i hembygden. KSLA kan göra en
insats genom att stödja just satsningar som
görs i de små sammanhangen. Jag vill inte
vända mig uppåt och be om pengar, utan byg-
ga underifrån.

Mats Larsson, Svenska Kreditgarantifören-
ingen, ville också gärna ha KSLA:s stöd i upp-
byggnaden av nya kreditgarantiföreningar.

Torbjörn Rinzén, Enterprise Jamtland, på-
pekade att man inte får glömma kunskapsbe-

hovet när man diskuterar krediter, inte minst
för att hitta krediter som motsvarar behoven.

Joakim Byström påpekade behovet av
bättre system för att kunna sälja lönsamma
bolag med god vinst.

– Om inte riskkapitalisterna kan tjäna peng-
ar på de satsningar som lyckas, kommer ju
riskkapitalet att ta slut.

Christer Thylin, Föreningssparbanken, efter-
lyste en möjlighet att kombinera satsningar
som Trångsviksbolaget med EU-pengar.

Lånegarantier kan ge ökat
byggande
Det fanns också önskemål om att få tillbaka
någon form av statlig lånegaranti, och skapa
riskkapitalbolag som arbetar med någon form
av lån. Det vore en lösning på svårigheterna
att få tillbaka pengarna.

Harry Westermark, glesbygdsverket, har
skrivit en rapport om det system som finns
redan i dag för bostadsbyggande. Kanske kan
de regionala kreditgarantiföreningarna få en
roll för företagsfonder i kombination med
boende.

– Det här är en central fråga, och kanske en
uppgift där KSLA kan göra en insats.

Någon menade att affärsänglarna kanske
ska ha ett vidare perspektiv. Kanske ska vi i
stället skapa bygdeänglar, som kan satsa på
alla verksamheter som gynnar bygden oav-
sett om det är affärsverksamhet eller inte.

Bruno Nilsson avslutade med att konstate-
ra att ett av huvudsyftena med rapporten, att
öka debatten, uppfyllts genom dagens livakti-
ga seminarium med en bred och engagerad
diskussion.
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Förteckning över tidigare utgivna nummer

År 2001; Årgång 140
Nr 1 Sälen – resurs eller problem
Nr 2 Skogliga konsekvensanalyser 1999
Nr 3 Framtida möjligheter till ökat utnyttjande av naturresurser
Nr 4 Verksamhetsberättelse 2000 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Nr 5 Landskapet: restprodukt eller medvetet skapat?
Nr 6 Ecologically Improved Agriculture – Strategy for Sustainability
Nr 7 Sverige i det europeiska samarbetet
Nr 8 Bekämpningsmedel i vatten – vad vet vi om förekomst och effekter?
Nr 9 Odlingssystem, växtnäring och markbördighet – 18 års resultat från en tidigare ej uppgödslad jord
Nr 10 Svenska fiskets framtid och samhällsnytta
Nr 11 Vem sätter värde på den svenska skogen? – Trämekanisk framsyn
Nr 12 Nutrition och folkhälsa  i EU-perspektiv OCH Miljöpåverkan och framtidens matvanor OCH

Framtidens mat i framtidens kök
Nr 13 Konkurrenskraftig virkesförsörjning– ett kraftprov för skogsteknologin!
Nr 14 Fritidsodlingens och stadsgrönskans samhällsnytta
Nr 15 Debatt – Hur kan marknad och miljö förenas? Exemplet spannmålsproduktion
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